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Kapitola: Úvod
Dnes je deň 5. január 2022 a túto knihu som sa rozhodol
napísať, lebo cítim, že ju treba napísať. Všetko, čo sa v tejto
knihe dočítate je len úprimné vyjadrenie mojich myšlienok bez
ohľadu, či je to správne, alebo komerčne zaujímavé. Dopredu
sa Vám ospravedlňujem, že Vám budem niekedy tykať. Nie je
to z dôvodu, že by som si Vás nevážil, ale táto kniha má byť
spájač ľudí a dúfam, že mi dáte za pravdu, že bližší ľudia sú tí,
čo si tykajú. Teda väčšinou.:) Celkom úmyselne budem Vám /
Ti niekedy vykať, niekedy tykať a niekedy pôjde len o
všeobecné konštatovanie. V každom prípade chcem byť
Vašim / Tvojim priateľom a či myšlienky v tejto knihe Vám
budú blízke a skutočnými priateľmi sa aj staneme, je
momentálne len a len na Vás / na Tebe. Nič do tejto knihy
nedám z dôvodu, že by som Ťa chcel nejako zmanipulovať,
alebo vykresliť seba ako hrdinu, alebo chudáka, ktorého treba
ľutovať a pomôcť mu. Ale je pravda, že ju píšem s nejakým
cieľom. Robiť veci bez cieľa je šialenstvo. A tým zatiaľ až tak
netrpím. Do akej miery som šialenec, rozumný človek, alebo
chudák nechám na Vašom uvažovaní. Ak v tejto knihe
uvádzam mená konkrétnych osôb, ktoré vykresľujem v
pozitívnom, alebo negatívnom svetle, tak v žiadnom prípade
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nie s cieľom ich osočovať, alebo im robiť reklamu. Ide čisto o
čo najobjektívnejšie opísanie nejakých mojich zážitkov s
uvedenými osobami a do knihy ich dávam výlučne preto, aby
ste lepšie vedeli pochopiť prečo navrhujem to, čo navrhujem.
Stretol som sa takmer s každým významným politikom, ale
nedajú sa do tejto knihy dať všetky zážitky s nimi spojené aj
keď by boli akokoľvek zaujímavé. Niektoré Ti možno poviem
pri káve. Uvedené osoby aj keď budú možno vykreslené
negatívne, tak určite ich pozývam do revolúcie tak ako aj
všetkých ostatných, ktorí chcú dobre Slovensku.
Ale aby som sa konkrétne vyjadril čo je cieľom knihy, tak ten je
najvýstižnejšie opísaný v samotnom názve a to: "Ako urobiť
revolúciu a čo potom..." Či táto kniha naozaj pomôže danému
zámeru je už len a len na čitateľoch. Celá táto kniha bude
obsahovať rôzne myšlienky, zážitky, skúsenosti, mená
konkrétnych osôb, vnuknutia z ducha a aj vulgarizmy. Napriek
tomu, čo si o mne pomyslíte, je načase napísať pravdu bez
cenzúry. Predpokladám, že nebudem mať dosť odvahy, aby
som napísal niektoré moje zážitky. Hlavne nie tie, na ktoré nie
som veľmi hrdý. Ale ak mi pomôžete urobiť revolúciu, tak
moja posledná kniha, ak sa mi nič nestane, čo by mi v tom
zabránilo, bude o tom na čo hrdý nie som. V každom prípade
do tejto knihy chcem dať hlavne veci, ktoré nejako súvisia s
problematikou revolúcie. Ešte chcem uviesť, že niektorí píšu
knihu o niečom, keď majú o danej problematike prečítané
množstvo kníh a materiálov, prípadne návštevy rôznych
osobností a ich spovede. Ja nie. Nie, že by to nebolo dôležité,
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ale moje intelektuálne schopnosti a hlavne čítanie je na takej
úrovni, že by som zostarol, kým by som si prečítal dostatok
kníh a na to nie je dosť času. Teda nechcem tým strácať čas.
Prečo? Lebo chcem pomôcť ľuďom. Čím? Tým, že sa podelím s
ľuďmi o moje postrehy, úvahy, nápady, zážitky a z nich plynúce
ponaučenia, ale aj ciele, na ktorých ak sa nezhodneme, tak
sme v riti. Ešte v tomto úvode Ti chcem povedať, že ma nikto
nefinancuje a aj túto knihu píšem, teda mám možnosť písať
preto, že som živnostník - elektromontér a minulý rok v
decembri som zarobil toľko, že mesiac január by som mal bez
problémov prežiť bez príjmu. Ale to teraz nie je dôležité. Môj
vnútorný hlas mi hovorí, že mám napísať túto knihu a potom
zrealizovať všetko, čo je v nej napísané ( pre pokoj duše ) a
následne s ohľadom na to čo sa začne alebo nezačne diať robiť
veci, ktoré považujem za správne. Jednou z nich je
samozrejme pracovať.
Chcem byť Tvojim priateľom, aby si ma nezabil ak to nevyjde.:)
Nechodím, a ani v budúcnosti nechcem chodiť, na
pancierovom aute alebo po kanáloch.:) A prepáč aj za niektoré
vulgarizmy, alebo iné nedostatky tejto knihy. Niektoré sú
celkom úmyselné pre dotvorenie atmosféry. Pochop ma. Je to
moja prvá kniha a sám nie som si istý, či robím dobre, že ju
píšem. Občas sú pochybnosti správne a občas dokážu veľmi
ublížiť! Vysvetlím v niektorej kapitole. Nepíšem túto knihu
preto, že chcem byť spisovateľ, ale len preto, že sa chcem ešte
takouto formou pokúsiť pomôcť Slovensku.
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Ešte jedna vec, ktorú musím zdôrazniť je, že niektoré citáty
alebo príklady, na ktorých budem opisovať javy nie sú moje
vlastné. Mená ľudí, ktorí citáty vymysleli si zaslúžia úctu, alebo
poďakovanie. Ale keď zapneš Google a napíšeš citát, tak Ti
zrejme nájde autora. Neuvádzam to hlavne preto, že to nie je
dôležité, tak ako nie je dôležité, aby ste vedeli, kto napísal túto
knihu. Dôležitý je výsledok a výsledok je jasný a znovu to
opakujem: Pomôcť ľudom. Keďže som Slovák, tak mojim
prioritným cieľom je pomôcť občanom Slovenskej republiky.
Mojim snom alebo naivnou predstavou je, že ak sa nám podarí
zaviesť na Slovensku nové spoločenské zriadenie, tak ostatné
štáty si zoberú z toho príklad a postupne niečo podobné
zavedú aj oni. Ale všetko musí byť na základe dobrovoľnosti.
Ďalej x -krát opíšem prečo je to dôležité.
Návrh nového spoločenského zriadenia chcem urobiť tak, aby
sa ľudia v ňom cítili dobre. Aby ak by som bol na vrcholových
pozíciách, alebo aj na najnižších, tak aby som bol spokojný.
Na to je dôležité, aby každý občan mal vnútorný pocit a
presvedčenie, že je slobodný, že jeho práca je adekvátne
ohodnotená, má priaznivé podmienky pre život a nemal pocit,
že je otrokom a niekto žije z jeho ťažko zarobených peňazí.
Myslím, že toto chce drvivá väčšina ľudí. Čo myslíš Ty? Ak si to
myslíš aj Ty, že by to bolo pekné mať taký režim, tak ako je
( kurva ) možné, že tu na Slovensku máme toto?! Internet je
zaplavený výrazmi typu: ( Ako sme mohli toto dovoliť? Treba
tú bandu vystrieľať! Sme zbabelci! Slovenský národ je zbabelý!
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Preč s vládou! Urobme petíciu za odstúpenie! Prezidentka je
zlá, lebo nerešpektovala vôľu ľudí! Suka zapredaná Sorošovi!
Tu pomôžu len zbrane! Treba obesiť vlastizradcov! Chlapi kde
ste, keď vás treba! ) Toto je len asi tisícina podobných výrazov,
kde tisícky Slovákov vyjadrili svoj slobodný názor väčšinou v
komentároch na FB, ale aj v bežnej komunikácií. Určite
niektorý z podobných výrazov som napísal niekedy aj ja. A
teraz otázka: Zmenilo sa niečo? Pomohli sme tým niekomu?
Zmenili sme chod dejín? Obohatili sme svet? Jediné čo sme
dosiahli, je obsadenie hard disku na nejakom serveri našou
hlúposťou a zbytočnosťou! No niečo predsa len pozitívne na
tom bolo. A to, že sme si precvičili písanie, že zrovna v tom
čase, keď sme to písali, sme nerobili niečo horšie:) a z
duchovného hľadiska, že máme nejaký názor a nie sme slepo
poslušní. Ale tak, či tak iste chceme niečo iné, ako sa len vedieť
slobodne vyjadriť.
Kapitola: Bežný deň
6.1.2022 Včera sme so synom doskladali puzzle čo dostál pod
stromček a dnes sme odzdobili s deťmi stromček. To len tak na
okraj.
Kapitola: Úvod do problematiky ľudského chápania
Takže ako urobiť revolúciu a čo potom. Môže sa Ti zdať, alebo
bude sa Ti zdať, že to isté omieľam dookola alebo niečo
nehovorím priamo, alebo niečo píšem príliš naivne. Čokoľvek
si pomyslíš, iste máš pravdu. Ja nie som expert ani na písanie
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kníh, ani na revolúciu a ani nie som expert na psychológiu.
Keby som bol, tak by revolúcia už dávno prebehla, alebo by
som bol "za vodou" a kašľal by som tu písať nejakú knihu.
Pohnútka prečo ju píšem je, že by som chcel ňou niekomu
pomôcť a v konečnom dôsledku aj sebe. Nie preto, aby som na
nej zarobil. Veď predaj kníh, nie je nejaký výhodný biznis. V
tejto knihe chcem opísať moje životné skúsenosti v kombinácii
s múdrosťami, ktoré som sa dočítal, alebo ktoré mi niekto
povedal. A konečným cieľom je pochopiť, že ak sa chceme mať
dobre, musíme toho veľa obetovať. Bude treba prekonať veľa
strachov, bude treba obetovať kúsok seba, bude treba
obetovať pohodlie, budeme musieť konať niečo, čo sa nebude
páčiť nášmu egu. Ak toto všetko dokážeme, tak odmenou
bude hlavne dobrý pocit, že sme sa zachovali správne. Ak
urobíme všetko tak ako opíšem hlavne v závere tejto knihy,
tak odmenou nám budú istoty, že svet je úžasné miesto a
bude o všetkých postarané. Materiálne, technicky, duchovne.
Proste budeme si žiť spokojne a v blahobyte. Prečo tak nežiješ
teraz, alebo prečo ak aj máš všetko, tak sa necítiš veľmi dobre
sa pokúsim, čo najlepšie na rôznych príkladoch opísať. Ale
výsledok revolúcie má byť posun vpred každému! Aj
bohatému aj chudobnému! Zažil som oboje a neskôr napíšem
ako ma to poznačilo a hlavne aké ponaučenia z toho plynú.
Táto kniha bude rozprávka o tom ako nakoniec dobro zvíťazilo
nad zlom. Že BOH zvíťazil nad satanom. Že zdravý rozum
porazil chorobu. Táto rozprávka môže ostať len v tejto knihe, v
jej pár výtlačkoch, alebo môže byť pretavená do reality. O tom
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čo sa stane rozhodujem ja, či som ju napísal dostatočne dobre
a zaujímavo , ale s rovnakou dôležitosťou o tom rozhoduješ Ty,
či túto knihu pochopíš správne a hlavne či pridáš ruku k dielu.
Necháme sa obaja prekvapiť.:) Teraz na začiatku píšem veľa
krát slovo "nie", "nie, aby si si myslel", "nechcem" a podobne.
Je to preto, že na začiatku chcem Ti upresniť ako to so mnou je,
a aby si ma nechápal zle. Aj tak sa to iste stane a budeš plný
pochybností o mne, alebo o tom, čo tu píšem. Je to prirodzené.
Netráp sa. Možno som blázon a tí sa nedajú ľahko pochopiť. Teda asi
vôbec. A ešte aj lezú na nervy! Aj mne. Hlavne keď majú inú
diagnózu.:) A ešte jeden detail. Keď som začal písať túto knihu bol
som nešťastný. A nešťastní ľudia majú oslabený organizmus, ich
intelektuálne schopnosti sú nízke, nežiaria šťastím, nič ich nebaví a v
podstate sa na nich lepia zlé veci a aj oni sami chtiac, nechtiac
ubližujú iným, sťažujú sa, stále chcú mať pravdu, alebo keď sú na to
veľmi zle, tak len pritakávajú, súhlasia s vecami, ktoré sa im nepáčia
a v konečnom dôsledku sa obviňujú aj z tých vecí, za ktoré nemôžu.
Alebo niekedy vybuchnú a spravia niečo hrozné. Alebo si vsugerujú,
že trpia nejakou chorobu a nakoniec si ju naozaj privolajú. Proste je
to veľmi deštruktívne byť nešťastný. A čím viac si nešťastný, tým viac
z uvedenej definície spĺňaš. A teraz pozor!!!! Začíname! Naozaj ti
nechcem klamať a naozaj som bol na začiatku písania tejto knihy
nešťastný. Dôvod ti nemôžem napísať, lebo by som tým ublížil
viacerým ľuďom a to nechcem. Ale verím, že už pri dopísaní tejto
knihy budem oveľa šťastnejší!!! Nepredpokladám, že by sa niečo
zmenilo na okolnostiach, ktoré ma trápia, ale samotné písanie začne
meniť moje myslenie a okrem iného budem mať splnený jeden z
bodov v novoročnom predsavzatí a to musí potešiť!:) Neskôr

–11–

vysvetlím prečo treba myslieť pozitívne a napriek bolesti na srdci a
duchu treba ísť vpred!
Tu musím vsunúť túto pasáž. Dnes je 3.3.2022. Dopísal som túto
knihu a začínam s korektúrami knihy. Zrejme ešte niečo doplním a
niečo vymažem. V každom prípade sa necítim nešťastný, ale skôr
neutrálny a plný očakávaní z toho ako táto kniha osloví občanov. Od
19.1.2022 som bol na montáži v Čechách, kde ma zavolal bývalý šéf
Maťo. Pracoval som každý deň aj cez víkendy od 7:00 do 18:45 a
ešte 4 dni budem. Na začiatku som sa cítil neschopne, ale dnes som
fit. Som spokojný, vyrovnaný, odviedol som kus poctivej práce, na
ktorú som hrdý a zarobil som si toľko, aby som sa vedel postarať o
seba, svoju rodinu, vrátil dlžobu jednej pani a ešte sa mi zvýši na
vydanie pár kníh a ešte dokážem sa pár týždňov naplno venovať
príprave revolúcie. Šéf Maťo je so mnou spokojný a mohol by som
tu robiť aj dlhšie, ale tento rok je mojou prioritou zmeniť politický
režim na Slovensku, aby sa na slovensku opäť dalo normálne a
slušne žiť každému slušnému človeku! Teda tento rok dám zo seba
maximum, aby som prelomil tento marazmus a beznádej u Slovákov
a buď to bude stačiť, alebo nie. Ak nie, tak buď skončím vo väzení, v
blázinci, na ulici alebo ukončím všetku snahu pomôcť ostatným a
budem sa starať len a len o seba a svoju rodinu! S týmto rizikom do
toho idem a sám dobrovoľne a slobodne som sa rozhodol, že tento
rok 2022 urobím všetko preto, aby sa na Slovensku žilo opäť dobre.

Takže ak chceme si vytvoriť krajšiu budúcnosť, tak musíme toho
spraviť naozaj veľa. Bude sa ti to zdať naivné, nerealizovateľné,
nesplniteľné, možno niekedy nesprávne, ale proste Naše myslenie
sa podieľa na našom osude. A to ako myslíme ovplyvňuje viacero
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faktorov. Preto v prvom rade sa sústredím na opísanie základných
princípov ľudského myslenia. A ako som písal, tak keďže mám
zníženie intelektuálnych schopností, tak si budem pomáhať
googlením a odpísaním niečoho z kníh, ktoré som si za svoj život
kúpil. Ide o prevažne motivačnú literatúru. Ak budem šťastný, tak to
bude podstatne lepšie a verím, že ak spravíme revolúciu, tak budem
taký šťastný, že mi bude páliť tak, že nebudem chápať!:) A nie len
mne. Ale aj tebe. Aj každému, kto si prečíta túto knihu a spraví
všetko, čo je v nej napísané. A ak sa nám nepodarí spraviť
revolúciu, tak si povieme: Stálo to za to! Nič neľutujem! Žil som
naplno! Žila som naplno!
Takže aká sila ma vedie, že napriek tomu, že som nešťastný, tak
píšem knihu? Tu niečo nesedí. A toto je to, čo ešte sám nechápem.
Je to niečo aj Boží dar, alebo autopilot, alebo záložný padák, alebo
záchranný čln, keď sa loď potápa. Proste piliere, ktoré ma robili
šťastným sú v riti a ja napriek tomu verím, že to bude lepšie. A nie
len to. Verím, že to bude tento rok najlepšie v mojom živote! Možno
som musel veľa toho zažiť a veľa mojich teórií a názorov sa muselo
ukázať, že je nesprávnych, musel som zažiť veľa trápenia pre rôzne
dôvody, aby sa Boh nado mnou zľutoval a osvietil ma. Aby ma
napadli myšlienky, ktoré mi pomôžu žiť šťastne. A keď budem
šťastný ja a bude to naozaj úprimné, tak budem robiť šťastnými aj
ľudí okolo seba. Aj všetkých na ktorých budem mať dosah a aj oni
potom budú robiť šťastných ďalších... Chápeš? Ak nie, nevadí.
Neskôr pochopíš! Do konca knihy ďaleko.:) Taký míšung teórií a
princípov si ešte v jednej knihe nezažil. Možno je toto tvoja prvá
kniha a možno posledná. Čo narobíš.:) Urobiť revolúciu nie je med
lízať. Nie je to ani si písať komentáriky na Facebooku a robiť zo seba
pána dôležitého. V tejto knihe bude rozpísané tajomstvo života a
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keď ho pochopíš, tak sa budeš chcieť možno zastreliť, ale jednu vec
si sľúb na začiatku a rovno si ju aj napíš na viditeľné miesto: "Som
silný chlap!" Pre ženy: "Som silná žena!", "Ja idem pomôcť dobrej
veci a bez ohľadu na okolie budem dobrým človekom a urobím, čo
bude v mojich silách! Nič ma nepoloží! Pomôžem druhým a
pomôžem aj sebe!" To by malo stačiť.
Za môj život som trpel veľa krát depresiami. Niektoré ich priebehy
trocha opíšem, ale len pre ponaučenie pre ostatných. Nechcem, aby
ste ma ľutovali! To mi nepomôže a momentálne je to za mnou.
Jedna z motivačných kníh, ktoré som čítal ma priviedla takmer k
samovražde. Radšej ti nenapíšem jej názov, lebo nechcem riskovať,
že si ju zo zvedavosti kúpiš a ublížiš si. A keďže niektoré veci z nej
možno zahrniem do tejto knihy, tak preto som Ťa poprosil, aby si si
sľúbil to, čo som napísal vyššie. A hlavne dodrž, čo si sľúbil! Naozaj
nie je mojim cieľom urobiť z nešťastných ľudí samovrahov, alebo
zombíkov a ani nie bláznov, či arogantných chrapúňov, ktorí
zneužijú všetko a každého pre svoj osobný prospech!!!
Možno by sa hodil sem napísať môj životopis, alebo autobiografia
pre lepšie pochopenie, ale nie je na to čas. Po revolúcií sa môžeme
spolu zasmiať na niektorých mojich a tvojich zážitkoch.
Mojim cieľom je zavedenie nového spoločenského zriadenia, kde o
každého bude postarané. Raz mi jeden môj bývalý šéf Maťo T. v
rámci debaty povedal: "Ak by sa každý staral sám o seba, tak o
každého je postarané." Vtedy som s ním nesúhlasil, ale zároveň
niečo pravdy na tom bude. Keďže to bol dobrý šéf, tak samozrejme,
že sme sa nehádali, aj keď sme mali rozdielne názory. Vzájomná
spolupráca bola dobrá až do chvíle, keď som ho oklamal. Mal som
umožnené pracovať aj cez víkend a koľko hodín som chcel. Práca
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bola odvedená kvalitne, ale na začiatku som si pozrel za koľko danú
prácu odpracovali iní zamestnanci a tak som si na začiatku povedal,
že si to dám na úkol a že si napíšem za danú prácu toľko hodín,
koľko to robili jeho zamestnanci. Vtedy som pracoval každý deň od
rána do noci, tak som bol dobre rozbehnutý a danú prácu som
spravil za kratší čas a zvyšok času som si spravil voľno. No do výkazu
som napísal, že som robil celý víkend od rána do noci. V pondelok
prišiel šéf šéfa a nezdalo sa mu, že ako môžem robiť celé týždne od
rána do noci a pozrel si čo som za víkend spravil. Práca bola
odvedená dobre, ale keď sa ma šéf Maťo opýtal, koľko som to robil
naozaj, tak som sa mu priznal, že som si to dal na úkol sám sebe a
teda výkaz s počtom hodín nie je pravdivý. A následne ma vyhodil.
Že sa mi nedá veriť. Bodka.
Šéf neprichádzal o peniaze, lebo keby som to nerobil ja, tak to robia
jeho zamestnanci a spravili by to zrejme za rovnaký čas ako
predtým. To nebol problém. Problém bol v tom, že som klamal.
Následne som bol pár mesiacov doma a mal len nejaké malé
zákazky. Neskôr som napísal šéfovi, že ma mrzí, že špecializované
náradie na výrobu rozvádzačov mám zbytočne a či nemá pre mňa
prácu. A tak ma opäť prijal ale povedal mi, že ma berie len ak budem
robiť na úkol. Ja som súhlasil. A potom bolo všetko fajn. Ja som
vedel koľko dostanem za spravenie celku a on vedel, že sa na mňa
môže spoľahnúť, že to spravím v požadovanej kvalite a za pomerne
krátky čas. A v konečnom dôsledku som zarábal viac ako keby som
robil na hodiny, lebo predtým aj keď som si pridal pár hodín navyše,
tak nebolo to toľko, koľko mi vyšlo po jeho návrhu na úkol. Aké
ponaučenie z toho plynie? Že klamať sa nepatrí! A ešte? Že priznať si
chybu a požiadať o pomoc sa vyplatí! Možno sa natíska otázka, či
tam robím dodnes. Nie. Rozišli sme sa v dobrom, ale trošku to
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škrípalo, lebo šéf chcel, aby sa dodržiavali opatrenia ( rúška ) a ja
som bol kategoricky proti. A tak sa spolupráca ukončila. Žiaľ tá firma
zanikla. Stratili veľkého zákazníka a bol koniec. Nemalo to so mnou
nič spoločne. Či som im to prial? Nie! Samozrejme, že nie! Veď som
tam rád robil a dúfal som, že po revolučných časoch a ukončení
týchto nezmyselných opatrení tam budem opäť pracovať. Môj šéf
teraz robí ako zamestnanec pre inú firmu s podobným zameraním.
Ponaučenie? Raz sme hore a inokedy dole.
Tu je ale troška iný problém. Byť raz hore a inokedy dole, nie je
veľmi dobré a zdravé. Ale čo s tým? Mohli by sme urobiť systém,
ktorý bude pre človeka - občana niečo ako životné poistenie na
všetko! Ale ak by systém bol poisťovňa, tak ak chceme mať istotu, že
nás podrží za akýchkoľvek okolností, tak to musí byť ( kurva ) silná
poisťovňa. Teda to musí byť sakramentský silný systém! To musí byť
Spoločenské zriadenie, ktoré pomôže každému rásť! Utópia?
Nemyslím si! Náročné? Áno! Prečo? Tak základný kameň úrazu sú
základné vlastnosti organizmov! A to zákon prežitia. Problém je v
tom, že v rámci prežitia chceme mať všetkého čo najviac! Pre istotu!
Pre zábavu! Pre pohodlie! A keďže každý organizmus chce prežiť a
zdroje sú limitované, tak tento zákon, ktorý nám pomáha prežiť je
pre nás aj to, čo nás v konečnom dôsledku zabije! Je to ako

kyslík, ktorý dýchame. Ak ho nemáme, tak umrieme do pár
minút. Ak ho máme príliš veľa, tak zošalieme a tiež umrieme!
Toto sa deje aj keď ide o peniaze. Ak ich nemáme, tak
umrieme. Ak ich máme príliš veľa, tak zošalieme a tiež
umrieme. Ale tam je ešte jedna zákerná slučka a to, že keď
prídeme o peniaze, tak sa dostaneme do stavu nešťastia,
depresie pretože na dobré sa ľahko zvyká a keď už nemôžeme
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mať to čo predtým, tak je to nešťastie. A oveľa väčšie ako
predtým, keď sme peniaze nemali. Takže čo s tým? Dá sa tento
princíp nejako ovládnuť? Ako oheň? Ktorý je dobrý sluha, ale
zlý pán! Odpoveď je áno! Dá sa to ovládnuť! Ale na to treba
pomerne zložitý a zároveň jednoduchý mechanizmus.
Tu niekde začína problematika, ktorú si musíme rozobrať a dať
dokopy priority.
Kapitola: Čo chceme?
Takže ako som písal vyššie. Prežiť a mať čo najpohodlnejší
život. Samozrejme mať deti a pre nich čo najlepšie podmienky.
A samozrejme žiť čo najdlhšie. Najlepšie večne. A bez chorôb.
Byť proste fit. Ale najradšej by sme chceli byť silný bez
trénovania, papkať stále, ale pritom ostať štíhly, behať po
kávičkách, ale mať super kondičku. Byť proste najlepší. Alebo
aspoň žiť bez námahy. Ideálne keby sme mohli pozerať filmy
od rána do večera, niekto by nám super varil, peniažky chodili
pravidelne na účet bez toho, že by sme museli prstom pohnúť.
Čo poviete na taký život? Ja som to zažil a bolo to strašné!
Nastúpila depresia, strata sebadôvery, strata kondície, strata
intelektu, strata vôle žiť! Prečo? Prečo som sa cítil zle, keď som
mal stravu, teplo domova, maródku, kvôli depresii? Nie nejak
veľa, ale na stravu a elektriku pre televízor to stačilo. Odpoveď
prečo som sa cítil zle je jednoznačná! Niečo to spôsobilo! A
niečo som robil zle! Poviete si, že tak to je jasné, ale čo
konkrétne to bolo?! V danom čase som to nevedel. A ak si
niekedy mal depresiu, tak niekedy to vieš a niekedy to proste
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nevieš. A hlavne nevieš východisko! Dokonca nechceš riešenie,
ktoré by ti pomohlo! Alebo neveríš nikomu, ani tomu, kto by ti
dobre radil! Za môj život som zažil viacero depresii a za
niektoré si môžem sám. Za niektoré možno môžu rodičia. Za
niektoré možno môže vláda. Za niektoré možno bývalá
manželka. Za niektoré možno i zamestnávateľ. Za niektoré
možno negatívny zážitok s niekym neznámym! Za niektoré
možno pozitívny zážitok s niekým! S odstupom času a po
bohatých skúsenostiach som zistil, že jediný spôsob ako byť v
pohode je mať priaznivé podmienky pre život. Čo najviac sa
priblížiť ku žitiu podľa hesla: Všetko s mierou! V akejkoľvek
oblasti začneš byť nenásytný, tak si koleduješ o malér! A tak
nenápadne sa ti to nabalí, že keď si to uvedomíš, tak už si vo
veľkej riti! A tak je to aj s týmto našim režimom. V súčasnosti
sa to tu prezentuje ako demokracia. Čo znamená vláda ľudu.
Chcem veriť, že ľudia na Slovensku v skutočnosti nechcú toto!
Ty chceš? Verím, že nechceš! Každý by chcel, aby to tu bolo
inak, lepšie, ale každý by chcel, aby to tu bolo lepšie bez toho,
aby ho to niečo stálo! Predsa chceme sa mať lepšie a nie
menej zarábať! Alebo viac hodín pracovať! Alebo tvrdšie
pracovať! Alebo menej vlastniť! Každý by bol najradšej, keby
vláda schválila také zákony, aby sme nemuseli toľko pracovať a
zarábali viac. Aby dôchodky boli väčšie, aby lieky boli zadarmo.
Aby štúdium bolo zadarmo. Aby prídavky na dieťa boli väčšie.
Aby dane boli čo najmenšie. Aby cesty boli vždy upravené. Aby
úradníci Vám vždy ochotne pomohli. Aby nezamestnaní mali
prácu a nevyciciavali sociálny systém. Aby bohatí nerozkrádali
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štátny rozpočet. Aby zamestnanci poctivo pracovali. Aby sme
mali dostatok voľného času. Aby sme mali veľa priateľov. Aby
každý si mohol robiť to čo chce. Určite si sa našiel v niektorej
zo skupín a chcel by si to, čo som napísal. A zase niektoré
skupiny a ich potreby Ťa vôbec nezaujímajú. Alebo ak aj
zaujímajú, tak len tak jedným uchom dnu a druhým von.
Netráp sa. To je prirodzené. No či chceš, alebo nie, je vysoko
pravdepodobné, že sa presunieš z niektorej skupiny do inej
skupiny a začneš mať iné potreby. Aj o tom je život. Môj názor
je taký, že ak chceme žiť spokojne, tak by sme si mali vytvoriť
také spoločenské zriadenie, ktoré nás podrží v každej situácií.
Tu ale narážame zase na problém a tým opäť to, že za každých
okolností chceme viac. Ak chceme žiť čo najspokojnejšie, tak
musíme si vytvoriť taký režim, ktorý bude čo najspravodlivejší
ku všetkým. S jednou vecou sa ale musíme zmieriť, ak
nechceme stále bojovať a žiť nešťastne a to je, že nič dokonalé
nevytvoríme a uspokojíme sa s tým, že sa dohodneme na
niečom rozumnom. A potom sa dohodneme že budeme
rešpektovať pravidlá a nebudeme ich meniť určité obdobie.
Meniť pravidlá príliš často tak ako sa to deje v súčasnosti
celkom zbytočne stresuje ľudí. Hlavne ak morálku a pravé
hodnoty vymeníme za dočasné výhody. Dobrá správa ale je, že
veľa vecí sa dá napraviť! Je pravda, že bez úsilia to nepôjde. Ale
je zároveň pravda, že ak pomôžeš dobrej veci, tak aj napriek
úsiliu budeš mať dobrý pocit! Takže zhrňme si to. Ak chceme
žiť dobre, tak si musíme zaviesť, nie čo chceme, lebo väčšinou
to, čo chceme nás zabije alebo spraví nešťastnými, ale to čo je
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správne zaviesť, aby sme mali čo najdlhší zdravý a čo
najšťastnejší život a zároveň, aby naše deti mali tiež dlhé,
zdravé a šťastné životy a ich deti atď.
Súhlasíš?
Ak áno, tak sa poďme pozrieť ako na to. Či sa ti to bude páčiť,
alebo nie, či s tým budeš súhlasiť, alebo nie, tak je to pravda!
Teda k spokojnému životu potrebujeme:
Zdravý vzduch, zdravú vodu, zdravú stravu, zdravý spánok,
zdravé návyky, zdravé túžby, zdravý tréning, zdravé
zamestnanie, zdravú rodinu, dobrých priateľov, zdravé koníčky.
Hocičo z tohto keď prestane byť zdravé, tak sa stáva
nezdravým. A keď je niečo nezdravé, tak je to choré a keď je
niečo choré, tak to nie je dobré. Keď niečo nie je dobré, tak je
to zlé. Keď je niečo zlé, tak to nechceme. Teda ak sme
normálni. Žiaľ v súčasnosti už celkom normálni nie sme. Ale
ešte nie sme natoľko nenormálni, aby sme s tým nevedeli
niečo spraviť!
Súčasná elita kladie veľké dôrazy na životné prostredie. Robia
zákony na recykláciu obalov, rušia atómové elektrárne, kopec
environmentálnych projektov a podobne. Ale základné potreby
obyvateľov neriešia! Prečo? Niekto si môže povedať, že cez
životné prostredie sa dajú dobre preprať špinavé peniaze. Áno.
Iste je to pravda, ale nemyslím si, že je to jediný dôvod, prečo
to robia.
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Jeden z dôvodov prečo to robia je, lebo sme im to dovolili!
Lebo sme im možno slepo dôverovali! Lebo sme nevideli
lepších. Lebo sme im uverili, že to čo robia, je pre naše dobro!
Ale naozaj je?
Opýtaj sa sám seba čo pre Teba urobila súčasná vláda? Cítiš sa
v tomto systéme dobre? Si spokojný? Ja nie! Iste sa natíska
otázka ako by som to riešil ja? Riadenie krajiny nie je také
jednoduché ako sa zdá. Ale ani zďaleka nemusí byť také zložité,
ako sa to prezentuje. Ja osobne nechcem riadiť krajinu, ale rád
pomôžem ku zmene k lepšiemu. A nie len ku zmene, ale aj k
udržaniu niečoho dobrého. Dokonalý systém nevytvoríme, ale
dobrý môžeme. Ak chceme skutočne zmenu k lepšiemu, tak
musíme prekopať celý systém a postaviť ho na skutočne
zdravých a správnych hodnotách.
Ak chceme zmeniť režim, tak si musíme uvedomiť, že máme
pred sebou najväčšieho nepriateľa, ktorý je perfektne
vyzbrojený. Dokonca aj niektoré zákony psychiky, fyziky a
chémie sú na strane súčasného režimu! Jediné, čo nám dáva
štipku nádeje na víťazstvo je odhodlanie sa postaviť za zdravé a
skutočné hodnoty! Ak chcem mať troška väčšiu šancu uspieť,
tak ku odhodlaniu musíme pridať disciplínu! Ak väčšiu, tak k
tomu pridať tréning! Ak väčšiu, tak mať viac priateľov! A
skutočných priateľov môžeme mať len ak máme dobré
vlastnosti. Teda potrebujeme popracovať na vlastných dobrých
a zlých vlastnostiach. Dobré dať do popredia. Zlé obmedziť.
Raz mi obvodný lekár, doktor Slanina, keď som sa cítil
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psychicky zle povedal: "V každom z nás je dobrý a zlý človek.
Vyhráva ten, ktorého viac kŕmime." Ale aby som sa vrátil ku
maximalizovaniu šance zmeniť politický režim, tak veľmi bude
záležať na nás do akej miery si získame priateľov. Osobných,
ale aj celý národ. Celý tento režim chcem postaviť na princípe:
Nerob nikomu nič, čo by si nechcel, aby robili Tebe! Tento
systém v snahe sa zachrániť začal používať heslo: "Keď to môžu
robiť v zahraničí, prečo by sme to nerobili My?!" Alebo: "Keď
všetci dodržujú niečo, prečo by si to nemal dodržiavať ty?!"
Možno si to neuvedomujú, ale tieto "múdrosti" sú ďaleko od
racionálneho a slobodného zmýšľania! Sú to frázy, aby morálne
zlomili každého, kto nesúhlasí s danými postupmi, zákonmi a
podobne! Bez argumentov, bez logiky, bez ľudskosti! Sú to len
frázy na ovládanie ľudí! Žiaľ toto je len jedna zo stoviek vecí, čo
robia na ovládanie človeka, aby bol poslušný. Nie slušný!
Poslušný! Majú aj oveľa lepší nástroj ako ničiť slobodnú vôľu
občanov. A to je STRACH. Strach sa dá šíriť veľmi ľahko,
dokonca sa šíri aj sám. Dokonca keď ho dajú dostatok, tak sa
strach usadí v tvojej hlave a začne si pomaličky rásť. A ani si to
neuvedomíš a začneš robiť rozhodnutia zdanlivo slobodné, ale
v skutočnosti strach ti ovládol centrum chcenia a ty robíš to, čo
ten čo začal šíriť strach chcel. Neveríš? Dám ti príklad: Niekto
vymyslí čistiaci prostriedok s funkciou zabíjania baktérií na
riad. Ten čo to vymyslí, väčšinou nie je taký chamtivý ako ten,
čo nevie nič poctivé robiť a tak odkúpi licenciu na tento
prostriedok a v snahe zarobiť čo najviac spustí reklamu, že
tento prostriedok vám uľahčí umývanie. Keďže chceme žiť čo
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najpohodlnejšie, ta si ho kúpime. Predsa keď nám niečo uľahčí,
tak je to pre nás dobré. Lenže môže sa stať, že tento podnikateľ
chce zarobiť oveľa viac a tak spustí nie pozitívnu reklamu, ale
negatívnu. A v spote namiesto vychvaľovania začnú vám
hovoriť, že baktérie Vám škodia a hlavne deťom a tento
prostriedok ich účinne na 99% zabíja. Potom aj tí, čo nechcú žiť
pohodlnejšie, tak si tento prostriedok kúpia, lebo predsa chcú
to najlepšie keď už nie pre seba, tak pre svoje deti. Teda vo vás
táto reklama vytvorí strach, že je hrozba a tento prostriedok
vás a vaše deti ochráni! Teda ovládať ľudí sľubovaním pohodlia
nie je také účinné, ako ľudí ovládať strachom! A dokonca
reklamné agentúry sú také sofistikované, že do vás pocit
strachu vštepia veľmi nenápadne. Im ide len o zisk. Snáď si
nemyslíš, že im záleží na tvojom riade alebo zdraví. Alebo
myslíš? Jasné že nie. To, že čítaš túto knihu svedčí o tom, že
máš racionálne myslenie. Strach je ako oheň. Dobrý sluha, ale
zlý pán. Ja osobne chcem pomôcť zriadiť také spoločenské
zriadenie, aby ľudia ho mali ako spojenca a ochrancu a nie ako
niekoho, kto im chce zle a chce ich zneužívať! Každé
spoločenské zriadenie sa skladá z ľudí a ako som písal na
začiatku, tak chcem, aby každý sa v ňom cítil dobre. Sú
situácie, keď sa človek necíti dobre, ale nechcem, aby to bolo
chybou systému. Súčasný politický režim je postavený na
trhovej ekonomike a veľmi chorých hodnotách! Liberalizmus je
zlo! Prečo to píšem až takto tvrdo, keď chcem dobre pre
každého? Lebo raz mi jeden kamarát z Kokavy nad Rimavicou
povedal: "Zlo treba odsúdiť, hriešnika milovať! " To ale
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neznamená, že budeme zlo tolerovať alebo ho hriešnikom
dovolíme robiť, lebo sme tolerantní. Nie! Bezbrehá tolerancia
je niečo ako odbúranie spätnej väzby a vtedy dochádza k
nesprávnemu fungovaniu. Uvediem príklad. Každý zosilňovač
zvuku má nejakú spätnú väzbu. Spätná väzba slúži na to, aby
signál z výstupu tlmil vstupný signál a tým bolo správne
regulovanie zosilnenia. U človeka spätná väzba je napríklad: Ak
si hladný, tak sa naješ. Ak zješ dosť potravy, žalúdok dá spätnú
väzbu a teda dá povel mozgu, aby si už dojedol. Ak by si nemal
túto spätnú väzbu, tak by si jedol do nekonečna. Alebo by si
nejedol vôbec. Proste by si nemal potrebu. Keď je to extrém,
tak je to choroba. Buď anorexia alebo obezita. Obidvoje je
neprirodzený stav. Neprirodzený, nezdravý, nesprávny a proste
je to hnusné. Ale prečo sa niekto stane anorektikom alebo
tučným? Určite nie preto, že by si to dal za cieľ! No občas sa aj
to stane, že to má niekto za cieľ, ale v každom prípade je to
nesprávne. Na začiatku niekto zlyhal. Rodič, starý rodič,
systém, učiteľ, partner, priateľ, priateľka, zamestnávateľ,
predavač, alebo dotyčný. Dotyčný určite, ale niekto mu k tomu
pomohol! Ale ja nechcem písať knihu kto je na vine, ale čo
urobiť, aby sme žili spokojne, zdravo a šťastne. Ak vidíme
sociálnu nespravodlivosť, tak sa nám to nepáči a dá sa
povedať, že nás to robí nešťastných. Niekto si to neuvedomuje
a niekoho to veľmi trápi. Ak spravíme systém sociálne
spravodlivým, ale hlavne ak vytvoríme systém kde každý bude
mať reálne podmienky na slušný a zdravý život, tak veľmi veľa
negatívnych javov odumrie ako keď pliesni odoberieme
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vlhkosť. Ak niekto bude mať pekný dom, tak ti nebude závidieť
tvoj pekný dom. Ak niekto bude mať pekné auto, nebude
závidieť tvoje pekné auto. Ak niekto si vie zarobiť prácou,
nebude od teba žobrať peniaze. Ak deti budú v školách, tak v
tom čase nebudú fetovať na ulici. Ak starí ľudia budú mať
slušný dôchodok, tak nebudú zaťažovať svoje deti. Ak
zamestnanci budú mať slušnú výplatu, tak nebudú štrajkovať
ale budú podávať slušný výkon. Vždy sa nájde niekto, kto chce
žiť na úkor iného. To je prirodzené. Ale môžeme urobiť to, že sa
sústredíme na eliminovanie týchto javov. Ak zatvárame ľudí za
krádež rožkov v obchode, tak niekde sa stala chyba! Aj keby si
dotyčný zlodej za to mohol sám, čo aj môže, tak určite mu k
tomu niekto pomohol! Či už rodič, systém, choroba, kamaráti.
Takmer nikdy nejaký zlý jav nie je vinou jedného človeka. Tu
treba spomenúť: "Všetko so všetkým súvisí!"
Teraz sa trošku vrátim ku tomu, že proti nám stojí veľa
nepriateľov a jeden z nich je aj Newtonov zákon a to zákon
zotrvačnosti. Jeho definícia je: Veci v pohybe, majú tendenciu v
pohybe aj ostať. Zároveň platí, že aj veci, ktoré stoja majú
tendenciu v státí ostať. Tento jav sa neprejavuje len pri fyzike a
pohybe, ale v podstate vo všetkom. Či chceme, alebo nie, platí
to aj pri myšlienkach. Napríklad: Niekto je veriaci. Nikto
neprestane byť veriaci len tak. Stáva sa, že človek stratí vieru,
ale vždy je to na základe nejakej udalosti. Teda vonkajšieho
podnetu! Teda môže aj na základe vnútorného podnetu,
napríklad prasknutie cievy v mozgu. Pre problematiku
revolúcie nás ale teraz zaujímajú vonkajšie podnety. Ja osobne
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som veriaci človek. Kresťan-katolík. Bol som tak vychovávaný.
Troška pochybnosti som začal mať, keď som sa dozvedel, že
niekde inde na zemi je iné náboženstvo. Dokonca je ich veľa.
Každé káže robiť niečo iné. Niečo majú spoločne, a niečo
rozdielne. Potom som sa začal pýtať samého seba ktorá viera
je pravá? Ak je len jeden Boh, ako to, že iní uctievajú iného
Boha? Iný názov, iné zvyky, iné príkazy?! Nechcem nikomu brať
ilúzie, lebo to k šťastnému životu neprispieva, ale či sa nám to
páči alebo nie, či daná viera je pravdivá, alebo nie, či je správna
alebo nie, tak sme ňou poznačený, ovplyvnený a kľudne
môžem povedať, že manipulovaný! Samotné slovo
manipulovaný vyznieva dosť negatívne, ale samo o sebe je to
prirodzený jav. Napríklad ak učiteľ učí občiansku výchovu a deti
sa tým začnú riadiť, tak ich učiteľ zmanipuloval. Ak v reklame
vidíte produkt, ktorý je vychválený a Vy si ho kúpite, tak vás
reklama zmanipulovala. Politici, ktorí si chcú získať Váš hlas,
Vás chcú zmanipulovať v ich prospech. Aj keď politici, by chceli
pre Vás to najlepšie a aj vedeli to zrealizovať a potrebujú na to
len Váš hlas, tak to na veci nič nemení, že Vás chcú
zmanipulovať. Ale na tom nie je nič zlé. Prečo? Lebo
zmanipulovať = ovplyvniť. A to je celkom prirodzené a deje sa
to neustále. Aj ja Teba chcem zmanipulovať. Chcem, aby si
spravil všetko čo je v tejto knihe. Ak sa mi to nepodarí, tak
neviem dobre manipulovať! Otázka je či to prečo Ťa chcem
zmanipulovať je správne. A keď Ťa zmanipulujem, či to bude
pre Teba prínosom. Či to bude niečo, čo ti pomôže. Všetky
sekty fungujú na princípe zmanipulovania ľudí nejakou
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osobou. Prípadne je tam nejaká hierarchia. A keď sa nad tým
zamyslíme, tak aj cirkev má nejakú hierarchiu. Aj štát má
nejakú hierarchiu. Aj včely majú hierarchiu. Aj mravce majú
hierarchiu. Aj celá príroda má hierarchiu. Mäsožravci žerú
bylinožravcov. Bylinožravci žerú rastliny. Rastliny vyciciavajú
živiny z pôdy. Ale pozor! Ak by to šlo len týmto smerom, tak by
živiny v pôde došli a všetko by zahynulo. Len príroda je tak
dômyselná, že je uzavretý kruh tým, že mäsožravci svojimi
výkalmi vyživujú pôdu. Ale treba si uvedomiť, že aj bylinožravci
vyživujú pôdu a teda mäsožravci zdanlivo nie sú potrební. Ale
mäsožravci okrem toho, že vyživujú pôdu aj lovia a väčšinou
chorú a slabú zver! Takže nejde len o kruh ale skôr platí heslo:
Všetko so všetkým súvisí! Tým chcem povedať, že život je niečo
užasne zložité a aj, že hierarchia nie je zlá a proti nej je
zbytočné bojovať!!! Problém ale nastáva ak sa niečo preženie!
Tu platí heslo: "Všetko s mierou!" Príroda má kopec nástrojov
ako riešiť premnoženie nejakého druhu. Raz som videl
prírodopisný dokument, že keď nejaké myši, neviem presne
kde to bolo, sa premnožili a nemali dostatok potravy, tak z
ničoho nič im preplo v bedni a rozbehli sa na kraj útesu a
skočili do mora. Nie pár jednotlivcov, ale hromadne.
Samozrejme nevedeli plávať a v tom mori by im to zrejme aj
tak nepomohlo. Zrejme ostali len myši, ktoré vedeli žiť
skromne a preto im nepreplo. To fakt neviem. Ale aj iný typ
regulácie premnoženia funguje. V prírode, keď sa premnoží
nejaký druh, tak logicky sa zrejme zvýši počet druhu, ktorý ich
požiera, lebo má dostatok potravy a takto sa logicky zníži ich
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počet. Logicky sa ale zvýši počet druhu, ktorý mal dostatok
potravy, ale zase na nájde nejaký druh, ktorému to bude
vyhovovať. A tých najväčších dá dole nejaký maličký vírusík,
ktorý ani nie je vidieť. Alebo stačí, že tí najväčší sa budú
obžierať a začnú mať vysoký krvný tlak, začnú sa im upchávať
cievy a potom jednoducho nastane smrť. Paradoxne nie pre
nedostatok zdrojov, ale pre prebytok! Ale už dosť o prírode. Už
len chcem k nej povedať, že niektorí si myslia, že Boh je vlastne
príroda. Ja osobne si myslím, že je to trošku zložitejšie a trošku
mimo nášho chápania.
Takže všetko s mierou! Problém našej spoločnosti je z časti aj
premnoženie. Klesajú zdroje. Podmienky na život sa zhoršujú.
Príroda to má vymyslené jednoducho! V malom: Vraždy! Vo
veľkom: Vojny! Ale ak by platilo, že príroda je Boh a kresťanský
Boh nechce vraždy ani vojny, tak by žiadne vraždy ani vojny
neboli! Raz mi jeden farár ( Páter Kušnír ) na misijných
prázdninách v Nitre povedal: "Boh sme My!" Vtedy ako
kresťan som bol trošku rozhorčený, že prečo sa rúha! A
dokonca farár! Ale tento farár bol tak milý, že som mu to
samozrejme odpustil. Skôr som sa zamýšľal prečo to povedal.
Iste ste už počuli výraz: "Hlas ľudu - hlas Boží!" Takže ak by
platilo toto, tak potom ten farár mal tiež pravdu. V každom
prípade nemôže byť všetko pravda. Niektoré veci sa navzájom
vylučujú. Buď čiastočne, alebo úplne. Ale vráťme k tej
regulácií. Je možné zabrániť vraždám? Zabrániť vojnám? Za
žiadnej éry ľudstva sa to nepodarilo. Ale to neznamená, že by
sme sa o to nemali pokúsiť! Určite môžeme svojim aktívnym
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prístupom ovplyvniť chod dejín! Dúfam, že sa zhodneme na
tom, že nechceme vraždy a nechceme vojny. Teraz toto čo
napíšem bude sprosté, ale musím to sem dať, aby ste pochopili
v čom robí chybu súčasný režim. A dokonca v čom robil chybu
bývalý režim. Zabrániť vraždám a vojnám by sa dalo 4
základnými možnosťami. Prvá je vystrieľať všetkých ľudí. Alebo
atómovými zbraňami zničiť celú zemeguľu. Môžete si byť istý,
že už žiadne ďalšie vraždy a vojny nebudú. Problém
vyriešený.:) Druhá, tiež chorá možnosť je všetkých začipovať,
každému dať nejaké meranie do mozgu a ak by niekto chcel
spáchať nejakú vraždu, tak by to senzor zachytil a tohto
človeka by nejaká mini nálož v hlave zabila! Tretia možnosť je
všetkých zatvoriť do nejakých miestností, ktoré by mali mäkké
steny a nikto by nemohol nikomu ublížiť ani keby chcel a
dokonca ani sám sebe. No a štvrtá možnosť o ktorej si ja
osobne myslím, že je jediná správna je, že si vytvoríme také
pravidlá vzájomného spolužitia, že sa nebudeme chcieť ani
vraždiť a nebudeme túžiť ani po vojne. Tieto pravidlá
vzájomného spolužitia sú v podstate spätná väzba, ktorá je
nevyhnutná, ak chceme mať dlhé zdravé a šťastné životy a aj
aby to bolo dlhodobo udržateľné. Žiaľ aj keď si takéto pravidlá
zavedieme, nebudú navždy. Človek si neváži to, čo má. Všetko
sa človeku zunuje a chce stále viac. Ale na druhej strane, ak
vytvoríme si pravidlá, ktoré budú mať čo najlepšie nastavené
spätné väzby, tak budeme si žiť v pohode. Teraz sa Ťa opýtam:
Čo chceš viac? V sobotu ísť do nočnej, alebo si na víkend zájsť s
kamarátom na výlet? Ak si si vybral, že do nočnej, tak niekde je
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chyba! Buď si vymletý, alebo sused je neznesiteľnejší ako tá
práca v nočnej. Prípadne na nočnej máš kamarátku s ktorou ti
je dobre. Tak, či tak niečo nie je v poriadku. Ak si si vybral
druhú možnosť, tak to nie je žiadny problém. Možno to už tak
máš zariadené, že to môžeš robiť aj teraz, ale ak nie, tak máš o
jeden dôvod viac pomôcť tu zaviesť taký režim, aby si víkendy
mohol tráviť s priateľmi a mal aj dostatok peňazí na všetko, čo
k správnemu výletu patrí. A nie raz za rok, ale hoci aj každý
týždeň! Ale opäť platí všetko s mierou!
Na zriadenie rozumného a správneho spoločenského zriadenia
je potrebné si stanoviť základné priority a to pre všetkých
občanov Slovenskej republiky! V našej ústave je to spísané
pomerne pekne a pomerne správne, len žiaľ realita je iná.
Tento systém je veľmi chorý a v snahe sa udržať robí ešte viac
choré zákony, nariadenia, vyhlášky. Robí reklamy na choré veci,
podporuje zvrátené javy a to všetko s cieľom prežiť. Aj chorý
režim má chuť prežiť. Tento režim nás nainfikoval vedome, či
podvedome strachom, obavami, bolesťami, a všetkým
možným negatívnym a preto zriadiť niečo rozumné, zdravé a
správne bude takmer nadľudský výkon. Ale ver mi. Dá sa to!
Jediná možnosť je pozbierať zvyšky našej odvahy, sily, rozumu,
intelektu, morálky a spoločne potiahnuť za jeden povraz!
Každého z nás to bude bolieť! Hlavne tých, čo si žili nad
pomery, alebo čo žili z práce iných ľudí. A títo ľudia budú v
mojich očiach hrdinovia. Pretože na úkor seba pomôžu celej
spoločnosti. Celému Slovensku! Ja si myslím, že oni by to aj
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urobili a niektorí aj celkom dobrovoľne, ale boja sa zneužitia!
Zneužitia ich nasporených peňazí, zneužitia ich času, zneužitia
ich pracovných, či intelektuálnych zručností. A hlavne zneužitia
ich dôvery. Ako som povedal, bude to ťažké, ale nie nemožné!
Takže poďme už na konkrétne priority, ktoré my malo nové
spoločenské zriadenie mať: Slušný život pre každého občana
Slovenskej republiky od narodenia po smrť. A teraz aby sme
splnili tento vznešený bod, tak je potrebné rešpektovať
prírodné zákony. Ak sme sa ako spoločnosť tvorená z
jednotlivcov dohodla, že chceme slušný život pre každého
občana Slovenskej republiky od narodenia až po smrť, tak je
potrebné rešpektovať a plniť pravidlá. Osobne som dosť rebel
na pravidlá a slobodu považujem za niečo krásne, čo si treba
chrániť. Preto som za to, aby boli pravidlá vytvorené tak, aby
človek nemal pocit, že je otrokom, alebo že nemá na výber. A z
času na čas keď aj niekto poruší pravidlá, tak aby za to nebol
"ukameňovaný"! Zažil som toho dosť na vlastnej koži a viem,
že niekedy by stačilo troška ľudskosti a namiesto stoviek až
tisícov papierov zo súdov a úradov, by boli vytvorené hodnoty
v prospech spoločnosti.
Počuli ste už výraz: Práca šľachtí? Predpokladám, že áno. Práca
dokonca lieči. Ale opäť všetko s mierou! Ale poďme po
poriadku. Človek chce jesť. Na to treba jedlo. Na vytvorenie
jedla treba pracovať. Ak máme dostatok jedla, chceme mať
rôzne príjemné zážitky. Na to treba rôznych ľudí a rôzne
predmety. Napríklad. Na maratónsky beh potrebuješ ľudí ako
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napríklad organizátorov a rôzne predmety ako napríklad
topánky, oblečenie, možno fitnes náramok, čo ti meria
vzdialenosť a podobne. Ak chceme mať zdravú spoločnosť, tak
začať treba už v rannom detstve. Ale nestačí sa venovať len
deťom. Aj starí ľudia, a nechcem ti kaziť tvoje ilúzie, ale raz
budeš starý aj ty a budeš chcieť žiť čo najlepšie. Možno si teraz
povieš, že užívať si treba za mlada a na starobu sa môžeš
vysrať. Aj ja som si to niekedy hovoril. A možno si to povedalo
aj veľa súčasných starých ľudí, ale teraz už majú iste iný názor a
nepovedia si, že už nechcú žiť. Teda niektorí si to povedia, ale
len preto, že nemajú priaznivé podmienky na život. Ja mám
teraz 41 rokov a do dôchodku ďaleko, ale ak sa niečo nestane,
tak žiadny nebudem mať. Vysvetlím neskôr. Keby v mojom
živote bolo všetko v poriadku, tak určite nepíšem tento
dokument. Ak týmto dokumentom niekomu pomôžem, tak to
nebolo zbytočné. Ani moje negatívne zážitky a ani samotné
úsilie napísať túto knihu.
Viete čo. Rovno sem napíšem čo by som chcel, aby mi
zabezpečil dobrý politický režim: Slobodu. Ale sloboda ťa
neuživí. Takže treba aj pracovať. Ak chceme ísť dopredu, treba
sa aj učiť. Ak chceme žiť v bezpečnej krajine treba aj políciu.
Ale ja som za to, aby sa premenovala na OO. "Ochrana
občanov". Môže sa to zdať malicherné, ale z detailov sa skladá
svet. No keďže sa treba vedieť aj brániť voči vonkajšiemu
nepriateľovi, tak je dobré mať aj armádu. Nie na strašenie
nepriateľa, ale vojaci môžu pomáhať pri živelných pohromách
a podobne. Ale armáda slúži aj na to, aby sme neboli celkom

–32–

bezbranní. Aj keď naša armáda by nemala šancu proti
armádam iných krajín, tak to neznamená, že nie je dobré ju
mať. V každom prípade všetko s mierou. Môj názor je taký, že
systém má byť postavený tak, že podporuje správne hodnoty a
tlmí choré. V súčasnej dobe to tak nie je. Systém v snahe sa
zachrániť sa rozhodol aktivovať princíp: Rozdeľuj a panuj!
Takže robí to, aby sme sa prestali mať radi, aby sme boli čo
najagresívnejší, alebo čo najpasívnejší. Aby sme pracovali len
za jedlo a strechu nad hlavou. Po práci išli domov, zvyšok
intelektuálnych schopností minuli na sledovanie televízie.
Niekomu to ale veľmi vyhovuje. Komu? Najviac tým, čo sú
najvyššie, potom tým, čo sú troška nižšie, potom tým pod nimi.
Je ich veľmi veľa. Ani títo ľudia ale nie sú šťastní. Čím viac
majú, tým chcú viac! Aj ja! To je prirodzené. Ale ako som písal:
Všetkého veľa škodí. Takže keď toho nie je veľa, tak to neškodí.
Je to predsa túžba, ktorá nás posúva vpred! Ak prestaneme
túžiť, tak sa z Nás stanú zombíci a to asi nechceme. Takže
zombíci sú v podstate ľudia s depresiou. Zombíkom sa môže
stať človek, ktorého systém dostane na dno a nevidí
východisko, ale zombíkom sa môže stať aj človek, ktorý má
všetko a tým pádom už nemôže dosiahnuť nič viac. Teda nemá
po čom už túžiť. A sme zase pri tom, že všetkého veľa škodí! Aj
dobrého! Preto systém, ktorý chcem navrhnúť neponúka
pohodlie a ani šťastný život, ale ponúka spokojný a bezpečný
život, kde budú veci nastavené tak, aby človek bol spokojný od
narodenia po smrť. A nie niektorý človek, ale všetci! Dokonalý
režim nevytvoríme, ale môžeme sa k nemu priblížiť. Ale ako
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som písal. Bude to chcieť veľa úsilia a obetovania, ale výsledok
bude niečo, na čo budeme všetci hrdí! Aj keby sme ho zriadili,
tak nezačnem chodiť po ulici a vykrikovať, ja som hrdina, ktorý
toto čo máte vymyslel! Nie!!! Ja budem hrdý na Vás, že ste
niečo pre zavedenie tohto režimu spravili. Zároveň budem mať
úctu voči všetkým, ktorí dobrovoľne obetovali svoje pohodlie v
záujme spoločnosti a dobrej veci. A pre mňa osobne by sa toho
tiež veľa nezmenilo. Predsa tieto pravidlá musia platiť aj pre
mňa. Zmenila by sa hlavne jedna vec. Všetci budeme mať
istotu, že aj keď sa nám niečo stane, tak bude o nás postarané.
Pocit istoty bezpečia je na nezaplatenie!
Takže aby som sa vrátil, aký by mal byť politický režim, tak by
mal poskytovať nespochybniteľné bezpečie pre každého.
Ideme na to a to chronologicky od narodenia po smrť:
Kapitola: Základné benefity nového režimu.


Príspevok pri narodení dieťaťa vo výške, aby sa zaň dalo
kúpiť všetko čo dieťa na začiatku potrebuje.



Rodinné prídavky, ktoré pokryjú spravu pre dieťa a
základné potreby.



Bezplatné školstvo.



Len také učebné odbory otvorené, ktoré spoločnosť
reálne potrebuje.



Školské brigády
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Zaviesť základnú vojenskú službu v trvaní 1 rok.



Pracovať je povinnosť každého občana Slovenskej
republiky. ( Stanoviť určitý počet hodín do roka na
základe potrieb spoločnosti )



Platy by mali byť regulované. ( Aby programátor, alebo
nejaký manažér nezarábal 10 krát viac ako nejaká
sestra, ktorá sa stará o chorého pacienta! )



Základné komodity ako je elektrika, plyn, voda,
základné potraviny regulované a normalizované.



Pri manželstve príspevok od štátu na dom, alebo byt.



Bezplatná cesta autobusom, alebo vlakom do školy,
alebo do práce.



Bezplatná lekárska starostlivosť ( aj zubná ) a bezplatné
lieky.



Všetky doklady, ktoré od Vás vyžaduje štát, tak mať
zadarmo. ( občiansky, vodičský, potvrdenia, atď. )



V televízií len také programy, ktoré neprispievajú k
demoralizovaniu spoločnosti. ( samozrejme, žiadne
reklamy medzi filmami )



Všetky dane zrušiť a zaviesť len jednu! A to daň z
prevodu! ( Predpokladám, že bude stačiť 1%. )
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Vrátiť späť Slovenskú korunu. ( Dôvodov je viacero a to
vysvetlím neskôr. )



Vytvoriť centrálne plánované hospodárstvo.



Vytvoriť jednu štátnu banku, sporiteľňu a poisťovňu
Slovenska. ( Ostatné zrušiť. )



Dôchodkový vek fixne nastaviť na 60 rokov. Pri
náročných povolaniach sa bude odchádzať do
dôchodku skôr.



Dôchodok vo výške, aby sa z neho dalo slušne žiť.

Po prečítaní týchto bodov máš iste zmiešané pocity. To je v
poriadku. Niektoré sa ti zdajú nereálne aj keby bolo pekné,
keby to tak bolo a niektoré sa ti nepáčili. Napríklad povinnosť
pracovať, alebo regulácia platu. Aj to je pochopiteľné. Teraz ani
ďalej nečítaj. Len si nechaj chvíľu času, hoci aj pár dní, či by ti
to takto vyhovovalo. Teraz ťa nejdem presviedčať a vysvetľovať
ti, prečo som ich sem dal a ako si to predstavujem. Ďalej v
knihe to upresním viac, ale teraz je dôležité, aby si sa zamyslel,
či by ti to vyhovovalo takto. Slobodne, bez nátlaku nad tým
porozmýšľaj.
Možno si si všimol, že sa nevenujem pandémii a ani vojne na
Ukrajine. Prečo? Lebo problém je niekde inde. Lebo nie som
odborník na túto oblasť. Lebo som za liečenie chorých a
neobmedzovanie zdravých!!! Lebo nie som expert na
zahraničnú politiku! Lebo neviem skutočné dôvody konfliktu
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medzi Ruskom a Ukrajinou. Ale jedno viem celkom presne!
Médiám sa nedá veriť! Určite neklamú vo všetkom, ale ich
prezentovanie informácií sa vždy prikláňa na stranu, ktorú chcú
podporiť! Či toto prikláňanie je kvôli peniazom, strachu z
vyhodenia z práce, alebo naivitou a osobnou hlúposťou, tak to
fakt neviem. Ale asi z každého trocha.
Včera sa mi zrovna stalo, že som bol v NAY elektrodome v
Rimavskej Sobote a chcel som synovi k narodeninám kúpiť
sluchátka s mikrofónom ku počítaču a SBS-kár sa nás po vstupe
opýtal, či sme OP. Ja že nie a on, že nás nemôže vpustiť. Otočili
sme sa a odišli. Považujem to za veľmi choré. Zvyšuje to
nenávisť, ničí medziľudské vzťahy, v podstate aj ekonomiku a aj
nedovolili mi spraviť synovi radosť. Toto ma z toho trápi
najviac. O to viac mám pocit, že treba tento chorý režim
zastaviť!!! Ale zastavenie chorého režimu bez ponúknutia
alternatívy je pomerne nebezpečne a v každom prípade
nezrealizovateľné. Pretože sa nedá podporiť nič. Dá sa
podporiť násilie, ale toto chceme? Ja určite nie!!! Nech
akokoľvek by si presne mieril a násilie použil proti konkrétnej
vinnej, zlej osobe, tak sa ublíži aj celkom nevinným. Podľa
hesla: "Kde sa rúbe les, triesky lietajú." Na zastavenie zla stačí
ho prestať živiť. V prípade zastavenia zlého režimu postačí
generálny štrajk. Ale aj keby sme boli schopní zastaviť režim, čo
nie sme z viacerých dôvodov, tak čo potom??? A presne pre
túto otázku drvivá väčšina ľudí nepôjde do generálneho
štrajku! Touto knihou by som chcel docieliť, aby som čo
najpodrobnejšie opísal čo potom a hlavne, aby ste mi uverili,
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prečo to, čo chcem zaviesť je dôležité, správne, rozumné a
zdravé. Netreba zabúdať, že som nešťastný a poznačený týmto
režimom, takže sa to odrazí aj na kvalite tejto knihy. Ale ostala
túžba pomôcť k zmene k lepšiemu a podľa hesla: "Pomôž si
sám, aj Boh ti pomôže!" tu ťukám ako ďateľ, aby som to mal
čím skôr hotové. Samozrejme, že neskôr to budem upravovať a
následne riešiť ako ju vydať, ale dúfam, že všetko sa mi podarí
vyriešiť s Božou pomocou v správny čas. Možno si myslíš, že
som nejaký fanatický veriaci, keď tu Boha často spomínam a aj
schizofrenik, keď v niektorej pasáži som v podstate vyvrátil
jeho existenciu. Možno máš pravdu. A možno je všetko tak ako
má byť! Možno v každom mojom vyjadrení je kúsok pravdy a
možno je všetko pravda. A možno na určitej úrovni chápania
všetko čo tu píšem je v súlade a každá téma a názor do seba
pekne pasuje ako puzzle, kde každá časť sama o sebe nemá
žiadnu hodnotu, ale keď je na správnom mieste v správnom
čase, tak celok je krásny. Tak je to aj s nami. Ak sme každý
jedna pucľa a každý budeme chcieť byť doma, alebo niekde
inde ako máme byť, tak ten krásny obrázok nikdy nevznikne!
Ešte horšie je, keď jedna pucľa roztrhá druhú! Alebo keď jedna
pucľa zašpiní druhú, tak výsledok už nie je pekný. Takže ak
chcem vytvoriť niečo krásne, tak nejdeme ničiť jeden druhého,
nejdeme spochybňovať jeden druhého, nejdeme ležať pred
televízorom, nejdeme hrabať ako po nebohom, ale
oboznámime sa s náčrtom obrázka a každý podľa svojich
schopností a možností vyplní túto skicu. Ešte jeden zákon sa dá
na tomto príklade pekne ukázať. S využitím zákona chaosu,
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alebo vnuknutím niekto urobí skicu obrázka ( v tomto prípade
ja touto knihou ). Obrázok je nový politický režim. Tí prví, ktorí
sa rozhodnú pomôcť urobiť pekný obrázok sú tí
najodhodlanejší, možno blázni, možno zúfalci, ktorí si povedia,
že skúsiť sa to môže. A tak zaplnia niektoré časti obrázka.
Potom sa nájde niekto ďalší, ktorí si povie, že nestojí ma to
skoro nič, tak skúsim prispieť. Prispieť sa dá rôzne. Svojim
časom, peniazmi, skúsenosťami, odbornosťou, materiálom,
priateľmi, kontaktami, a pod. Ak budeme dostatočne trpezlivý,
tak sa stane zázrak! ľudia začnú vidieť pekný obrázok a začnú
sa čím ďalej tým viac pripájať a zapájať, lebo budú chcieť byť
súčasťou tohto pekného obrázku. Až nakoniec ak bude hotový
nás zaplaví eufória ( pocit veľkého šťastia ), že aké úžasné dielo
sme vybudovali. A toto dielo si zavesíme na stenu a v podstate
do smrti keď sa pozrieme na tento obrázok si povieme, aké
krásne časy to boli ho stavať. A aké krásne je to dielo. Koľko sĺz
a potu stálo mňa ale aj ostatných kým sme ho vytvorili. A ešte
jedna podstatná vec. Ak každý prispeje na vytvorenie tohto
obrázka, tak nikto sa nenájde, kto by ho chcel zničiť. Predsa
nikto nechce zničiť vlastné dielo. Teda chce, ale len ak chce
vytvoriť niečo lepšie. Ale to nevadí. Predsa keď niekto vytvorí
niečo lepšie, tak nám to predsa nebude vadiť. Minimálne pre
uspokojenie svojho Ega si môžeme povedať, že naše dielo bolo
v určitom čase najkrajšie a najlepšie. A zároveň si môžeme
povedať, že predsa naše dielo niekoho inšpirovalo na
vytvorenie niečoho dokonalejšieho. A teraz sa vráťme na zem a
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poďme si rozobrať nejaké témy, ktoré so zavedením nového
politického režimu súvisia.
Kapitola: Naučená bezmocnosť.
Počuli ste už slovné spojenie: "Naučená bezmocnosť"? Možno
áno, možno nie, ale ide o stav mysle, kedy človek poznačený
naučenou bezmocnosťou si myslí, teda je presvedčený o tom,
že nech spraví čokoľvek, tak nedokáže splniť daný cieľ. Buď sa
o to vôbec nepokúsi, alebo keď sa pokúsi, tak už dopredu vie,
že sa to nepodarí a v konečnom dôsledku sa to ani nepodarí.
Keď som začal organizovať protesty, tak už som mal za sebou
pár skúseností s naučenou bezmocnosťou a preto som sa
snažil robiť protesty s konkrétnym cieľom a vyvarovať sa tomu,
aby sme skĺzli do naučenej bezmocnosti. Žiaľ systém bol
silnejší. Dôrazne som aj ostatných organizátorov varoval, že ak
protestom nedosiahnu svoj cieľ, tak každým neúspešným
protestom posilňujeme systém a oslabujeme našu silu. Nikto si
nedal povedať. Aby to nebolo len o mne, že ja chcem byť
hlavný organizátor, tak bez akýchkoľvek žiadostí, že by som
chcel vystúpiť, alebo mal nejaké politické osobné ambície som
ako radový občan podporil protesty iných aj keď som vedel, že
to nemajú premyslené. Samozrejme, že som sa musel
minimálne stotožniť s myšlienkou za čo sa protestuje. Z
posledného protestu 17. novembra 2021 som odišiel ako
posledný. Žiaľ. Napriek pekným letákom ako už nemáme kam
ustúpiť a podobne to opäť boli len politické predstavenia.
Organizátori a rečníci vybili revolučnú energiu oprávnene
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nahnevaných občanov s cieľom nazbierať politické body! Na to
je jednoduchý dôkaz. Ak by chceli niečo viac, tak by som odtiaľ
neodišiel ako posledný. Na druhej strane nie sú hlúpi a vedia
čo robia. To či to robia len pre seba, alebo skutočne na pomoc
bežným občanom, tak to si nedovolím hodnotiť. V súčasnosti si
myslím, že len riadne voľby dokážu niečo zmeniť. Problém je v
tom, že ak každý bude chcieť pretlačiť vyplnenie svojho
obrázka, tak ani jeden obrázok nebude dokončený a tým
pádom ani pekný. Preto aj ja osobne musím potlačiť svoje ego
a aj keby som akokoľvek veril, že môj návrh bez zmien je ten
najlepší, tak musím byť pripravený podporiť aj iný model, ktorý
je lepší ako súčasná situácia. A môžem sa len snažiť si získať
podporu občanov, aby sme zaviedli to, čo navrhujem. Nie
preto, že je to môj návrh, ale preto, že som sa snažil ho vytvoriť
rešpektovaním prírodných zákonov a ľudských potrieb. Verím,
že aj iné modely sú výsledkom snahy ľudí, ktorí chcú ľuďom
zlepšiť životy. Problém je, že ak je už nejakému politikovi príliš
dobre, má peniaze, moc, tak logicky už nedokáže pochopiť
potreby bežných radových občanov a ani to nie je jeho
prioritou. Prečo? Pretože každý chce viac na akejkoľvek pozícií.
Takže ten čo je hore, chce byť ešte vyššie a nie riešiť potreby
tých dole. Jedine s osobným prospechom, aby ho opäť volili.
Nájdu sa aj výnimky. Nájdu sa aj ľudia, ktorí keď sa majú dobre,
tak chcú, aby sa aj ostatní mali dobre. Tu je dôkaz toho, že svet
je zložitý a nedá sa všetko chápať.:) Aký som ja a čo by som
robil, keby som mal peniaze a moc, tak to neviem s určitosťou
povedať. Mohol by som napísať, že by som sa snažil pomáhať
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tým dole a aj si to teraz myslím, ale myslenie človeka sa mení v
závislosti od momentálnej situácie v akej sa nachádza. Preto
chcem vypracovať taký model, aby tým hore neumožnil
zneužívať svoje postavenie. Ako som písal v začiatku knihy,
chcem navrhnúť taký model, aby mi bolo v podstate jedno na
ktorej pozícií sa budem nachádzať. Na konci chcem uviesť, že
čo sa týka naučenej bezmocnosti, tak to sa dá odnaučiť, ale si
to vyžaduje veľa sebazapretia a veľa síl. Ale dá sa to! začať si
plánovať veci. Dávať malé ciele, ktoré vieš určite splniť a ich aj
na 100% splniť bez výnimky! Za každú cenu! A potom
postupne dávať väčšie ciele a viac, ale vždy musia byť
splniteľné a opäť ich musíš splniť na 100%! Ak to porušíš, tak
skončíš ešte horšie ako predtým!!! A nikdy neprestať! A hlavne
dávať si ciele, ktoré sú rozumné a správne. V podstate ide o
dobré skutky. Z kresťanského hľadiska ide o to, že hriech je aj
zanedbávanie dobrého! Čo znamená, že človek sa bude cítiť
dobre, keď robí niečo užitočné! Nie pohodlie robí človeka
šťastného, ale pocit užitočnosti a uznania! Verím, že so mnou
súhlasíš. Mám to overené na sebe. Boli dni, keď som mal
trošku zarobené a mohol som aj mesiac byť doma a nerobiť
nič. A tak som si ľahol do postele a pozeral film. A potom som
si chcel pozrieť ďalší film a potom ďalší a potom sa mi
nechcelo vstať z postele, potom som bol čím ďalej tým slabší a
čím ďalej, tým viac ma prestávali filmy baviť a začal som mať aj
pocit, že nič neviem robiť, nikto ma nepotrebuje, som
zbytočný a potom tieto myšlienky mi zaplnili celú hlavu a vždy
keď zazvonil telefón, tak som mal strach ho zdvihnúť, či niekto
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nebude niečo chcieť a ja to nebudem vedieť, alebo to
nebudem vládať, bude mi zima a podobne. Proste cesta do
pekla! Teraz tiež nepracujem, ale aspoň pracujem na vytvorení
tejto knihy a nemám pocit neužitočnosti. Skôr dokončiť knihu
čím skôr, aby som nestratil pracovné návyky a potom
zrealizovať postup, ktorý tu napíšem a pomôcť Slovensku. A ak
by sa to podarilo, tak potom niekde pracovať. Možno ako
údržbár. Neviem kam ma osud zaveje.
Neviem, či ste si všimli, ale výnimočné diela vytvorili buď veľmi
šťastní ľudia, alebo veľmi nešťastní. Tí priemerní si v pokoji
prežili svoje životy. Je to asi prirodzený jav. Šťastí ľudia šíria
šťastie a tým sú výnimoční. Nešťastný ľudia v snahe zabudnúť
na svoj žiaľ svojou usilovnosťou dokážu urobiť veľké veci a tí
priemerní majú tiež veľké zásluhy. Ak by som to mal prirovnať
ku zdrojom elektriny, tak výnimoční ľudia sú ako veterné
elektrárne, priemerní ako vodné elektrárne a nešťastní ako
atómové elektrárne. Tí nešťastní majú v sebe veľkú silu a vedia
dať veľa energie, ale ak sa to s nimi preženie, tak vybuchnú a je
to veľká tragédia. Tí priemerní sú stabilným zdrojom energie a
tí šťastní ako veterná elektráreň, ktorá dáva čistú energiu, ale
nie nejak stabilne.
Kapitola: Ako udržať človeka šťastného.
Problém udržať človeka šťastného bez toho, aby sme ho v
mladosti naučili správnym hodnotám je v tom, že šťastný je
ten, komu pribúda to, čo považuje za šťastie. Problém je v tom,
že podľa hesla: "Malá kopa pýta viac!" títo ľudia, aby boli
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šťastní potrebujú mať toho stále viac. Ale v určitom bode
dávajú menej ako chcú. Proste chcú mať čím ďalej tým viac, ale
oni sami nedokážu dávať adekvátnu protihodnotu. Toto je
prirodzené u každého človeka.
Teraz ma napadol dobrý príklad. Ak máte nový traktor, tak ťahá
dobre a nekazí sa. Ak ho používame dlho, tak motor začne byť
opotrebovanejší a začne mať väčšiu spotrebu paliva a zároveň
si vyžaduje aj väčšie investície na opravu. Ak chceme napriek
tomu, aby podával vysoký výkon, tak buď ho budeme neustále
opravovať, alebo mu dáme lepšie palivo, alebo ho vymeníme
za nový. Niekto si môže kúpiť nový traktor, ale nechce, aby sa
mu pokazil, tak ho používa len občas. Niekto si ho kúpi, aby sa
s ním chválil, ale používať bude len starý traktor, alebo si
požičia traktor niekoho iného. Teda nie je dobré, ani aby
traktor bol celý čas v garáži a nie je dobré ani aby bol
preťažovaný! Ani ho používať bez oddychu! Najlepšia možnosť
je mať na tú istú prácu viac traktorov a spraviť čo treba a
potom pekne do garáže. A občas sa zúčastniť nejakej súťaže
pre zábavu. A My sme ako ten traktor. Proste žiť pestrý život.
Zle je nerobiť nič a zle je aj sa preťažovať. A najhoršie je nemať
žiadne istoty! Nevedieť, či o 5 rokov budú náhradné diely, či
bude sa dať ešte kúpiť nafta, či bude treba orať a žať? Či bude
vôbec kde orať a žať! Či mi niekto traktor neukradne? Či mi ho
niekto nepokazí? Či mi ho bude mať kto opraviť? Či budem
mať na opravu? Či budem mať čas ho mať v oprave? Takéto
veci sú celkom legitímne a chcem pomôcť vytvoriť taký režim,
aby takéto otázky človeka netrápili. Či už ide o traktor, alebo o

–44–

nás! Všetky tieto problémy vyrieši jedna štátna banka,
sporiteľňa a poisťovňa Slovenska! Bodka.
Problém je, že ak si budeme istí, že sám niekto pomôže ak
budeme v problémoch, tak pre našu vypočítavosť a lenivosť
prestaneme sa snažiť a budem sa spoliehať na našu poisťovňu,
že nám pomôže. Táto prirodzená ľudská vlastnosť je to prečo
nemôže fungovať komunizmus. Napriek tomu si myslím, že sa
dá s tým niečo robiť. Keby som tomu neveril, tak sa o to ani
nepokúsim.
Kapitola: Povinnosť pracovať zo zákona.
Riešením je povinnosť pracovať zo zákona. Zároveň je
potrebné zaviesť normy. Normy by mali byť také, aby sa dali v
pohode zvládnuť. Samozrejme, že je veľmi veľa ľudí, ktorí
nepracujú, teda nevytvárajú hodnoty a keby títo ľudia mali
okamžite začať robiť to, čo sú zvyknutí robiť ľudia, ktorí pracujú
napríklad 10 rokov v danej profesii, tak by to zrejme nezvládli.
Preto zavedenie povinnosti pracovať ale aj plniť normy by malo
byť postupné. Určite sa nájde veľa špekulantov, ktorí budú
chcieť pracovať na tých najlepších pozíciách. Netreba sa za to
na nich hnevať. Každý chce mať čo najlepšiu prácu. Zároveň ale
treba, aby pracovné miesta aj s náplňou práce boli čo najviac
vyvážené. Tvrdšia práca musí byť lepšie ohodnotená. V
súčasnosti jedna z najhorších veci na tomto chorom režime
hneď po nezmyselnom obmedzovaní slobody je to, že ľudia s
ľahkou prácou majú ešte aj najvyšší príjem, najvyššie uznanie a
najväčšie výhody! A teraz sa ťa pýtam. Je to podľa teba
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správne??? A druhá otázka. Kto by to mal zmeniť? Tí čo sú
hore, alebo ten, čo nesúhlasí s tým, že je to tak? Keby si bol
hore, mal ľahkú prácu, dobre zaplatenú, každý by sa ti pchal do
riti, všade by si mal výhody, tak by si sa zobral a išiel s
transparentom v ruke mrznúť na námestie a dožadoval sa
rovnoprávnosti??? Asi nie. Myslíš si, že ten, kto je zotročený z
tohto systému má silu a chuť niečo zmeniť??? Asi nie. Jediný,
kto má silu a možnosť niečo zmeniť sú rozumní, silní a slušní
ľudia!!! Ak čítaš túto knihu, tak podľa mňa máš potenciál
pomôcť k zmene! A čím viac budeš rozumnejší, silnejší a
slušnejší, tým viac zvyšuješ pravdepodobnosť, že sa nám to
podarí! Prečo všetky 3 vlastnosti treba mať? Iste to vieš, ale aj
to sem pre istotu napíšem. Ak by stačilo prísť na námestie v
dostatočnom počte a vydržať tam 2 dni a bola by zmena
režimu ( čo určite nebude stačiť, ale teraz to píšem iba ako
príklad keby stačilo toto ), tak ak by nás tam bolo 100000 a
neboli by sme rozumní, tak každý by chcel niečo iné, kričal by
niečo iné a keby režim padol, tak kto by nastúpil? Asi by sa na
tom námestí ľudia hádali dodnes! Keby neboli silní, tak aj keby
všetci chceli to isté a mali aj rovnaké požiadavky, tak by si
pokričali a po chvíľke by odišli domov. Opäť by sa nič
nezmenilo. Ak by ľudia boli aj rozumní aj silní, ale neboli by
slušní, tak by prišli na to námestie, vydržali by aj dosť dlho aj
mali rozumné požiadavky, ale napríklad by vytiahli zbrane sa
začali strieľať do policajtov. Policajti by paľbu opätovali a bez
ohľadu na to kto by vyhral zahynulo by množstvo nevinných
ľudí!!! A toto chceš? Verím že nie! Tak mi trošku dôveruj, že
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chcem zmenu tak ako ty, ale chcem pomôcť pripraviť taký
postup, aby neboli obete a ani zbytočné poškodenie majetku.
Predsa chceme budovať republiku a nie ničiť! Predpokladám,
že možno sa niečo rozbije, zničí, poškodí, ale musí to byť
zanedbateľné. Ak dôjde k poškodeniu, alebo zničeniu, tak
všetko musíme dať do poriadku. Či pôjde o štátny majetok,
alebo súkromný.
Kapitola: Len pozitívny prístup je správna cesta.
Platí jedna zásada. Len pozitívnym prístupom môžeš docieliť
pozitívne výsledky dlhodobého charakteru. Pretože napríklad
zlodej, ktorý ukradne horálku a hneď ju začne jesť, tak v
podstate negatívnym prístupom docielil pozitívny výsledok
( pre seba ), ale určite nie dlhodobého charakteru. A to isté
niektorí politici. Nasľubujú nereálne ciele ( zneužijú pritom
naivitu ľudí ) dostanú sa do parlamentu, získajú slušný príjem a
keď zistia, že ich sľuby nevedia splniť a ľudia si to všimnú, tak
ešte začnú kradnúť ako straky, lebo vedia, že po voľbách sa do
politiky už nedostanú. No a ku koncu volebného obdobia sa
dohodnú s inými politickými stranami, ktoré majú šancu sa
dostať do parlamentu, že im to uľahčia, ale nesmú ich stíhať.
Teda ak stíhať, tak len tak naoko. A ak by bolo veľmi zle, tak
obetujú nejakých pešiakov. A celé je to ešte o to horšie, že
týchto politikov často krát ovládajú rôzni podnikatelia a
dokonca zahraniční. Odkiaľ to viem? Neviem. Nemám dôkaz.
Toto je len môj názor. Je toho plný internet a odtiaľ to viem, ale
dôkaz nemám. Ani nepotrebujem. Toto nie je niečo, čo by bolo
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dôležité. A otvorene píšem, že je to len môj názor a verím, že
nie všetci politici sú zlí. Takmer každá politická strana sa chce
dostať do parlamentu a jej najväčšou témou čím chcú zaujať je
kydať na predchádzajúcu vládu. Takže majú slogany: Zastavíme
korupciu! Očistíme slovensko! Mafia za mreže! A podobne. Ja
nie! Prepáčte. Viem, že je to populárne, ale ja nie. Už asi 20
rokov politické strany toto vykrikujú a zmenilo sa niečo?!
Takmer nikoho nezavreli ale na 100% sa nežije na Slovensku
lepšie! Ide to tu dolu vodou! Takmer všetky politické strany
chcú niekoho zatvoriť! Takmer všetci revolucionári chcú
zatvárať niekoho a dokonca niektorí niekoho aj obesiť! Ja nie!!!
Paradoxne mňa rieši polícia za to, že som sa na toto opýtal na
sociálnej sieti Facebook. Dal som otázku priateľom na FB ako
chcú riešiť súčasnú politickú situáciu. Dal som možnosti od
protestov, cez voľby až po obesenie. Výsledok? Niekto mi
príspevok vymazal bez upozornenia a polícia ma predvolala na
výsluch! To nič. Aj horšie veci som zažil a zažívam. Napríklad to,
že sa proti mne vedú 2 samostatné súdne konania za to, že
som vyzval ľudí na námestiach, aby sa prišli postaviť za svoje
základné ľudské práva a slobody! A keď už som pritom, tak
som ešte v podmienke kde som bol asi pred 2 rokmi odsúdený
za nebezpečné prenasledovanie, za to, že som jednému
dievčaťu často písal SMS a potom s odstupom času som jej raz
za mesiac doniesol buď dezert, kávu a podobne, lebo som bol
do nej veľmi zamilovaný. Bola to moja chyba a na súde som
nepodal ani odvolanie. Nebol som k nej násilný, ale bol som
veľmi vtieravý a vytrvalý. Mrzelo ma len to prekrútenie reality
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a fakt som netušil, že nosenie dezertov je nebezpečne
prenasledovanie a ani to, že jej to tak vadí. Viac krát som sa jej
ospravedlnil. Ten príbeh je pomerne zaujímavý a keby som ho
vydal ako knihu, možno by to niekomu pomohlo, aby neskončil
na súde, alebo by to bolo minimálne zaujímavé čítanie. Ale to
nie je teraz priorita. Napísal som to sem hlavne preto, že ak by
som mal šancu niečo na tomto chorom režime zmeniť, či už
touto knihou, alebo inou mojou aktivitou, tak by to niekto na
mňa vytiahol. A ani nechcem ľudí klamať, že som dokonalý.
Keď ž sme pri tej nedokonalosti, tak Vám poviem skutočný
príbeh. Dokonca 2. Nič na čo by som mohol byť hrdý, ale
minulosť už nezmením.
Kapitola: Moja neúspešná kariéra zlodeja.
Keď som bol malý chlapec, tak asi 9 rokov, tak som chodil do
základnej školy a nemal som vreckové, len občas som dostál na
zmrzlinu a podobne. V tom čase som mal spolužiačku Silvinku
K. Ona bola tuším v kanade a odtiaľ si priniesla peračník, ktorý
mal rôzne funkcie. Keď človek zatlačil nejaké tlačítko, tak sa
niečo otvorilo. Súčasťou toho peračníka bola aj voňavá guma.
V tom čase takú nemal nikto. Nezvykol som kradnúť, ale tá
guma sa mi tak páčila, že keď nikto nebol v triede, tak som jej
ju zobral. Keď prišla, tak ju začala hľadať. Ja ako jej kamarát
som sa rozhodol, že jej pomôžem a navrhol som, že treba
všetkých prehľadať. V tom čase som tú gumu ale mal ja v
mojom náprsnom vrecku na košeli. A tak sme všetkých
prehľadali. A nič. Nakoniec Silvinka mi povedala, že treba
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prehľadať aj mňa a ja som samozrejme súhlasil. Dúfal som, že
pozabudnú na moje vrecko na košeli. Ale nie. Gumu si našla v
mojom vrecku. Ani si neviete predstaviť ako som sa hanbil.
Neskôr som ešte pár vecí vyparatil mimo školy a potom som sa
sekol, že stačilo a začal som sekať dobrotu a stal som sa
dokonca štátny policajt. A z polície som odišiel na vlastnú
žiadosť a nikto na mňa netlačil. Skôr naopak. Ale to je na dlho.
To je opäť na samostatnú knihu. Tento príklad som sem dal
hlavne preto, že každý má dobré vlastnosti a zlé. A dokonca sa
stáva že z dobrého človeka sa stane zlý a zo zlého dobrý. A
dokonca sa to dokáže aj viac krát vymeniť. Aj na základe týchto
mojich skúseností viem, že veci nie sú také ako sa zdajú. Podľa
hesla: Zlo treba odsúdiť, hriešnika milovať! Preto ja nechcem
nikoho zatvoriť. Ja som neukradol milióny, alebo nezneužil
svoju funkciu, nejakým významným spôsobom, ale ani som
nebol v pozícií, kde by sa to dalo. Ako sa vraví: Kto nezažijenepochopí! Samozrejme to nechcem obhajovať a už vôbec nie
dovoliť! Chcem pomôcť zaviesť taký režim, ktorý nedokážem
zneužiť ani ja! Ten druhý zážitok zo základnej školy som mal
tiež zhruba v tom istom čase, že keď sme mali telocvik, tak som
sa vyzliekol do hola a naháňal dievky po telocvični. Žiadnu som
samozrejme nechytil. Jediné čo som chytil bola dvojka, alebo
dokonca trojka zo správania. Ale stalo sa to myslím len raz. Asi
som chcel byť zaujímavý. V tom čase si pamätám, že som
nedokázal ani hodiť basketbalovú loptu do koša. Ale o pár
rokov som sa to naučil. Tie moje zážitky či už z detstva alebo aj
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z dospelosti sú na dlho. Možno raz sa do toho pustím. Ale
každý sme nejaké mali. Niektoré príjemné, niektoré nie.
A teraz trošku serióznejšie. Úprimne dúfam, že si túto knihu
prečíta veľké množstvo ľudí rôznych profesii. Tiež dúfam, že si z
týchto ľudí získam čo najviac pre revolúciu. Asi ste už
pochopili, že revolúciu nechcem krvavú ani násilnú.
Predpokladám, že nejaké násilie bude potrebné, ale fakt len v
nevyhnutnom rozsahu. Revolúcia by mala byť hlavne dôrazná,
správna, zdravá a úspešná. Úspešná bude, ak sa podarí zaviesť
do praxe nový funkčný model v ktorom o každého bude
postarané. Niekto sa bude musieť uskromniť a niekto na sebe
popracovať, ale bude mu to kompenzované inými benefitmi
ako sú napríklad istoty, bezpečie, uznanie.
Kapitola: Na čo som expert.
Ja osobne nie som expert na žiadnu oblasť. Možno ako sa
dostať do problémov.:) Trošku ovládam elektrotechniku a tá
ma aj baví. Respektíve bavila viac, ale z viacerých dôvodov som
dospel do štádia, že sedím za počítačom a píšem túto knihu.
Len v skratke opíšem, lebo by to bolo na dlho. Fakt len výťah.
Polícia spravila niečo protizákonné, bránil som sa legálne,
nepomohlo, potom som začal protestovať, potom opäť polícia
zasiahla, potom som ešte viac protestoval, ľudia mi
nedôverovali a tak som sa začal venovať len elektrotechnike a
keď vláda začala obmedzovať slobodu, tak som sa znovu začal
snažiť pomôcť občanom, ale opäť mi neverili a tak som opäť sa
snažil pracovať a teraz som sa rozhodol, že sa ešte pokúsim
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pomocou knihy zjednotiť ľudí a strany a pomôcť zmeniť
politický režim. Viem. Veľmi odvážny a naivný cieľ, ale všetko
začína myšlienkou a keď sa k tomu pridá čin, tak to začne mať
šancu.
Kapitola: Prečo treba zmeniť politický režim.
Práve teraz keď toto píšem, tak mi bežia správy a zrovna
dávajú, že Slováci za rok minú 17 miliónov liekov na liečenie
psychických porúch, hlavne depresií! Mal som ju aj ja a viac
krát. Naposledy som sa z nej dostal bez liekov a aj tie
predchádzajúce depresie som prekonal vysadením liekov.
Takže napíšem to ešte raz: 17 miliónov balení ročne minú
Slováci za rok na liečenie psychických porúch!!! Treba ešte raz
to napísať?! Už len táto informácia by mal byť dostatočný
dôvod na to, aby sme sa vážne zamysleli nad vážnou zmenou
politického režimu! Ja tu napíšem čo by pomohlo, aby ľudia
začali žiť šťastnejšie a nepotrebovali lieky na psychiku, ale ako
som to už viac krát písal, na to, aby sa to podarilo, je potrebné
sa na tejto zmene celospoločensky zhodnúť a bude si to
vyžadovať úsilie každého.
Kapitola: Kto sú naši nepriatelia?
Žiaľ proti nám sa dá do boja ďalší nepriateľ a to je, že ľudia
nemajú radi zmenu. Boja sa zmeny. Dokonca sa boja aj zmeny
k lepšiemu. Napríklad niekto je zvyknutý na nejaký televízor a
ovládač ku nemu. Ak tomu človeku, hlavne ak je starší budete
chcieť dať, hoci aj zadarmo väčší televízor s viacerými
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funkciami, tak často krát to odmietne. Hlavný dôvod
odmietnutia je, že sa to nebude vedieť naučiť, alebo že sa bojí,
že si na nový televízor a ovládač nezvykne. A sme opäť pritom,
že náš najväčší nepriateľ je STRACH. Ďalší veľký nepriateľ je
POCHYBNOSŤ. Ďalší veľký nepriateľ je NEVEDOMOSŤ.
Pochybnosť je taká sestra strachu. Nevedomosť je ich
sesternica. Keď je niekto silný a nebojí sa a "zlý duch" už nevie
ako ho zlomiť, tak pošle na neho pochybnosť, lebo ide do
mozgu akoby iným vchodom a byť odolný voči pochybnosti je
tiež pomerne náročné. Uvediem celkom jasné príklady na
týchto nepriateľov: Chystá sa demonštrácia. Všetko
zorganizované. Jasné ciele. Proste všetko ako má byť. Zrazu v
televízií zahlásia, že na zajtrajšiu demonštráciu bude
nasadených 500 policajtov. Alebo zahlásia, že zajtrajšia
demonštrácia je nezákonná a za účasť hrozia sankcie. Toto je
ovládanie konania ľudí strachom! Ale sú aj sofistikovanejšie
metódy ako ľudí odradiť od demonštrácií. Príklad: V televízií
zahlásia, že na zajtrajšiu, Ficom organizovanú demonštráciu
príde okolo 500 ľudí a na bezpečnosť bude dohliadať polícia.
Tu sa vám nikto nevyhráža strachom! Naopak! Dokonca Vám
sľubujú, že polícia Vám bude zabezpečovať bezpečnosť. V
každom prípade tam nepôjdete. Prečo? Lebo Vám povedali, že
je to Ficová demonštrácia a Vy napríklad už neveríte politikom
a nechcete byť komparzista na mítingu. Zároveň Vám povedia,
že príde okolo 500 ľudí. Aj keď tomu celkom neveríte, tak túto
informáciu zoberiete ako možno pravdivú a uvedomíte si, že
500 ľudí nič nezmení a opäť je výsledok rovnaký a to, že sa
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nezúčastníte. Proste vás neodradili strachom, ale
pochybnosťou! Ďalším zo spôsobov ako Vás odradiť od
demonštrácie je uviesť Vás do nevedomosti. Toto často
nepoužívajú, lebo strach a pochybnosť im bohate stačia! Ale
príklad na nevedomosť je napríklad: ľudia sa dohodnú, že idú
robiť demonštráciu. Táto informácia sa začne šíriť na
sociálnych sieťach a letákoch v schránkach. Informujú sa aj
médiá, aby informovali verejnosť, že sa ide demonštrovať za
niečo konkrétne. Nech by to bolo akokoľvek spontánne a
masívne, tak televízie o pripravovanej demonštrácií ani ťuk. Ak
by hrozilo, že reklama na demonštráciu naberá na obrátkach,
tak by niektorí začali úmyselne ničiť aj letáky na ňu. Toto sa
deje bežne pri klasických voľbách, že priaznivci jednej politickej
strany ničia letáky druhej politickej strany. Toto je tá kultúra.
Robil som to aj ja. Väčšinou preto, že niekto iný trhal tie čo
som lepil ja, ale niekedy len preto, že danú stranu som
považoval za zlú a škodiacu Slovensku. Napriek tomu to nebolo
správne. Dokonca som raz zastal na diaľnici a vypol osvetlenie
celého veľkého bilbordu, ktorý bol na poli. Bolo to v čase keď
som podporoval politickú stranu Právo a Spravodlivosť v roku
2012.
Kapitola: Čo som zažil v roku 2012.
V podstate moja "kariéra revolucionára" sa začala v čase, keď
začali Gorila protesty. O Gorila proteste som sa dozvedel
náhodou, keď mi kamarát poslal mail, že sa ide robiť
demonštrácia. Zrovna som robil elektromontéra na dokončení
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letiska v Bratislave. Mal som nejaké zlé skúsenosti s políciou a
tak som sa rozhodol protestovať proti praktikám polície a preto
som šiel podporiť tento protest. Bol som na každej tejto
demonštrácií a aj som ju chcel pomôcť organizovať, ale
organizátori ma medzi seba nevpustili. Prečo? Tak to dodnes
celkom neviem. Ku konci gorila protestov sa schyľovalo k
voľbám a v tom čase sa mi zdala ako najlepšia strana politická
strana Právo a Spravodlivosť a jej predseda Peter Puškár ako
fajn kamarát. Proste zaujímavý človek. No trošku som sa sekol,
ale nechcem sa k tomu vracať. Zase podľa hesla: Zlo treba
odsúdiť - hriešnika milovať! Zoznámil ma s ním Marián
Leinerovič. Marián je starší pán, ktorý sa snaží o zmenu a
niekedy svojimi hláškami dokáže veľmi rozosmiať. S Mariánom
som sa zoznámil, keď po prvom proteste Gorila, ktorý bol v
piatok, som sám v pondelok stál pred parlamentom s
transparentom v ruke na ktorom bolo: "Dosť bolo mafie v
politike!" A na druhej strane: "Načo platiť dane?!". Lebo na
proteste sa kričalo prídeme v pondelok a ja som prišiel v
pondelok. Bol som tam sám. Lebo medzičasom sa vedenie
Gorily protestov dohodlo, že ďalší protest bude až o týždeň
znovu v piatok. Ale ja sa snažím, že čo poviem, to platí, tak som
prišiel v pondelok. A v tom čase išiel z parlamentu Marián a
zastavil sa u mňa, dal mi vizitku a že ma s niekym zoznámi a tak
som sa dostal ku Peťovi Puškárovi. Ešte jednu pikošku si
neodpustím. Ja som sa o gorila proteste dozvedel, cez mail,
keď mi nejaký kamarát poslal leták. V tom čase som mal
pomerne čerstvú zlú skúsenosť s políciou a tak som sa
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rozhodol, že idem protestovať proti vláde. Ja som tam prišiel
sám a celkom spontánne. Vtedy tam rečnili pre mňa neznámi
ľudia. Jedným z rečníkov bol Peter Pčolinský. Vtedy som
nevedel kto je. Len som si ho vypočul, hovoril celkom rozumne
a pochopil som, že je jeden z hlavných organizátorov. Gorila 1
sa konala na námestí SNP v Bratislave. Ja som zrovna vtedy
pracoval ako elektromontér na stavbe letiska v Bratislave.
Takže po skončení prejavov na námestí SNP sme sa ako dav
rozhodli, že idem pred parlament! Toto nikto nečakal a teda
parlament nebol nijako chránený. Dav bol rozvášnený a aj ja a
kričali sme spoločne heslá ako odstúpte, mafia do basy a
podobne. Keď situácia gradovala, tak Peter Pčolinský ako
organizátor zistil, že sa mu situácia vymkýna z rúk a do
mikrofónu sa snažil ľudí upokojiť a hlavne vyhlasoval, že
zhromaždenie sa končí a že prídeme v pondelok a podobne.
Ale dav chcel zmenu hneď a ľudia jeho výzvu nebrali do úvahy.
Keďže ja som bol jeden z najaktívnejších, tak Peter Pčolinský
prišiel ku mne a do ucha mi povedal vetu na ktorú nikdy
nezabudnem: "Zober si svojich ľudí preč, už sa to skončilo!"
Chápete? Ten Peter Pčolinský, ktorý je teraz poslanec NR SR
pod stranou Sme rodina mi hneď na prvej demonštrácií Gorila
povedal túto vetu. Z toho sa dá celkom jednoznačne určiť, že
Peter Pčolinský zahral na ľudí divadlo s celkom jasnými
osobnými cieľmi! Kto ho riadil a s kým to celé vymyslel neviem.
V tom čase som sa pokúšal dostať do organizovania gorily
protestov, lebo som chcel zmenu vlády, ale nepodarilo sa mi
to. Aj keď som na nich mal kontakty, tak nikdy neodpovedali.

–56–

Proste to bola uzavretá skupina a kto ich riadil neviem.
Povrávalo sa že SIS, KDH, ale fakt neviem. Samozrejme, že sa
tom tam bol sám, nikoho som v tom dave nepoznal a ľudia
skandovali to čo ja a ja to čo ľudia len preto, že sme to tak
spontánne cítili. Potom som sa zúčastňoval na všetkých Gorila
protestoch a potom som organizoval aj vlastné demonštrácie,
ale bol som v tom sám. Kolegov z práce to nezaujímalo a tak
som sa tomu venoval sám. Počas tohto obdobia som sa
zoznámil s viacerými dobrými a zaujímavými ľuďmi. Ako
napríklad: Dáša Tonková, Martin Perduk, Marián Mišún, Štefan
Potocký, Jozef Šolc, Gabriel Karacsony, Alojz Bogric, Igor
Jurečka, Marián Leinerovič, Peter Puškár, Marek Šoun, Marek
Baláž a kopec ďalších. Niektoré vzťahy sa vyvinuli do
priateľstiev a niektoré ochladli. Od vtedy som mal pauzu,
pracoval som na stavbách ako elektromontér, potom ma
oslovili, či nechcem kandidovať do parlamentu pod politickou
stranou PRIAMA DEMOKRACIA v roku 2016 a súhlasil som,
lebo mali pekný program. Základný nepodmienený príjem,
jedna dávka, jedna daň. Na volebnú kauciu sme sa poskladali
po 200€. Ten základný nepodmienený príjem je pekná
myšlienka, ale už vtedy som vedel, že ak by sme uspeli, tak
predsa len nejaké podmienky sa tomu musia dať. Ale skončili
sme s veľmi zlým výsledkom. A čo bolo ešte horšie, tak v strane
boli ľudia, ktorí aj napriek veľmi malej šanci uspieť sa bili o
predsedníctvo a robili rôzne intrigy. Toto išlo mimo mňa, ale
občas mi niekto niečo o tom povedal. Ja som sa tým vôbec
nezaoberal, len som vedel, že to nie je dobré. V roku 2020 som
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podporil ĽSNS. Nie preto, že považujem Kotlebu za vodcu,
alebo, že by som uznával Tisa a podobne, ale čisto z dôvodu, že
podľa mňa mali najrozumnejšie myšlienky! Teraz sa mi najviac
pozdáva strana Republika. Ale už som sa veľa krát sklamal,
takže nemôžem tvrdiť že sú najlepší a najsprávnejší. Môžem
len povedať, že ich program je k mojim myšlienkam najbližšie a
aj niektorí predstavitelia tejto strany ako Milan Mazurek, Milan
Uhrík, Miroslav Suja sú podľa mňa fajn ľudia. Do akej miery sú
poctivý, alebo pravdovravný nedokážem posúdiť, ale už som sa
s nimi stretol na rôznych akciách a podľa mňa sú to proste fajn
ľudia. Uvidíme čo ukáže budúcnosť. Pozor! Toto nie je skrytá
reklama na Republiku! Len som chcel byť úprimný ako vo
všetkom, čo tu píšem! Najradšej by som si získal ľudí, mal
vlastnú stranu, dosiahol nad 50% podporu ľudí a zaviedol ten
režim, ktorý tu opisujem. Verím, že by ste na mňa aj nadávali,
ale určite by boli aj chvíle, kedy by ste si povedali niečo ako:
"Ten kokot Sihelský nás donútil robiť, ale je pravda, že mám
všetko a nemusím sa báť o svoje deti!" Ale aj keď som
optimista, tak sa snažím byť aj realista a také jednoduché to
nebude.
Kapitola: Ktorú politickú stranu podporujem?
Teraz mám v pláne sa prihlásiť do Republiky a samozrejme
podporím ich program, lebo je podľa mňa dobrý. Ak ma do
volieb nesklamú. Teraz pomáhajú ukrajinským utečencom a to
sa mi veľmi nepozdáva. Zároveň by som chcel vo vnútri strany,
ale aj u občanov hľadať podporu na oveľa odvážnejšie kroky a
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to také, ktoré by postupne zavádzali politický režim, ktorý tu
opisujem. Môže sa stať, že pre moju kontroverznú minulosť ma
nepríjmu. Budem to musieť rešpektovať a nebudem si o nich
nič zlé myslieť. Ale aj iné strany sa mi zdajú byť celkom dobré.
V dnešnej dome je veľmi ťažké niekomu veriť a preto každú
politickú stranu beriem s rezervou.
Kapitola: Ktorú stranu máš voliť.
Ak Ti môžem poradiť, ktorú politickú stranu voliť, tak jedine
takú, ktorá Ťa ešte nikdy neoklamala!!! A samozrejme takú,
ktorá Ti sľubuje to, čo chceš, aby na Slovensku bolo. Názory
typu: "Bol som Kotlebovec, som Kotlebovec a budem
Kotlebovec!" sú prejav idiotizmu a nie zdravého uvažovania!!!
Ak má niekto názor, že volí Kotlebu, lebo v parlamente hlasuje
v prospech Slovenska, tak to je zdravé uvažovanie. Predsa
treba stranu voliť na základe jej správania a podľa toho čo
daná politická strana robí pre ľudí. A podľa toho ju podporiť,
alebo nepodporiť. To, či sľuby sú populistické, alebo nie, tak na
to sa opýtaj tých, čo Ti niečo sľubujú ako to majú vymyslené.
Nemôžeš sa uspokojiť s pekným heslom na billboarde, ale
žiadať mať k dispozícií konkrétne riešenia, ako chcú dané sľuby
naplniť! Ak ti na túto otázku odpovedia vyhýbavo, alebo, že je
to tajné, alebo že to sa dorieši keď to bude aktuálne, tak takáto
strana zrejme nemá pripravené nič alebo jej ide len o osobný
prospech, keď jej konkrétne riešenia sú tajné! A takáto strana
si určite nezaslúži Tvoju dôveru.
Kapitola: Čo si myslím o súčasných stranách.
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V minulosti som sa prihlásil do ĽSNS a po niekoľkých
mesiacoch mi oznámili, že ma neprijali a vyhovorili sa na
pandémiu, že sa nemôžu stretnúť a nemôžu tieto veci poriešiť.
Síce cez telefón mi ich človek viac krát povedal, že som prijatý,
ale nakoniec keď som žiadal preukaz, tak vysvitlo, že nie som.
Trocha ich chápem. Bolo to v čase protestov v roku 2020. Takže
možno sa mýlim, ale mohlo to byť aj tak, že ak by som si získal
ľudí, tak mi dajú preukaz a budú sa mnou chváliť, že aj ja som s
nimi, no ale ak by som na niektorej demonštrácií urobil niečo
"divné" tak, aby sa mohli od toho dištancovať, že oni s tým
nemajú nič spoločné. Je to trocha alibistické, ale pravda môže
byť niekde úplne inde. Jeden z dôvodov môže byť moja trestná
minulosť, alebo že by som bol konkurencia Kotlebovi. Alebo
len jednoducho, že som nestabilný prvok.:) Fakt nechcem byť
domýšľavý. Proste ma neprijali a nakoniec sa rozdelili a
Republika sa mi páči viac. A keby ma boli prijali, tak by som
musel prestúpiť a to tiež nie je veľmi pekné z určitého uhla
pohľadu. Napriek tomu si myslím, že ĽSNS je strana, ktorá háji
záujmy Slovenska! Žiaľ nemá silu, aby ich obhájila. A ako v
každej strane sú tam iste aj veci, čo nie sú celkom čisté a
správne. Nevadí. Ideme predsa urobiť režim, ktorý tieto nie
celkom čisté veci vyčistia.:)
Boli časy, hlavne hneď po voľbách, že som dával aj šancu
Matovičovi, aj keď som ho nevolil. Toto ma prešlo veľmi skoro.
Už dávno ma pred ním varovala aj Mária Ritomská, ktorá bola
poslankyňa NR SR pod OĽANO a hovorila, že je psychopat. Raz
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mi spravila kávu v jej kancelárii na Bratislavskom hrade. Bolo to
milé.
A aby som uzavrel tento blok venujúci sa politickým stranám,
tak ešte poviem môj názor na SMER SD. Ficovi keď bol ešte v
SDĽ som držal palce. Zdal sa mi šikovný a jeho názory za
správne. Potom keď po jedných voľbách mali parlamentnú
väčšinu, tak som sa tešil, že konečne vláda jednej strany, ktorá
zrealizuje svoj program a bude sa žiť lepšie. Toto sa nestalo a
bolo to veľké sklamanie. Druhé sklamanie bolo, keď Polícia mi
dala neprávom pokutu ( bolo to odvysielané aj v TV v relácií
Lampáreň ) a v tom čase som sa žiadnymi zákonnými
prostriedkami nevedel dopátrať k spravodlivosti. V tom čase
bol minister vnútra Kaliňák zo SMER-u a keďže jeho som
považoval za zodpovedného za políciu, tak pre mňa sa SMER
stal nevoliteľný.
Hlas SD považujem za šľapku, kde vietor-tam plášť. Ale môj
názor neberte ako kázeň čo si máte myslieť. Toto je len môj
názor. A trocha ma mrzí, že nie som tolerantnejší. Pelegrini mi
nič zlé nespravil. Len tie jeho názory na opatrenia a budúcu
možnú povolebnú spoluprácu ma utvrdzujú v presvedčení, že
je to taký slizký had.
Spolu na čele s princeznou. Proste hlupaňa. Ona za to nemôže,
že je sprostá, ale môže za to, že sa zubami nechtami drží
stoličky a všetci sa skladajú ja jej plat.
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Sme rodina okrem toho, že medzi sebou má Pčolinského, ktorý
manipuloval Gorila protesty, tak Kolár klame ľudí! A dokonca
hrá na ľudí divadlo s názvom Dobrý a zlý policajt. Ide o to, že
keď vláda chce niečo zaviesť proti občanom, tak Kolár začne na
tlačovkách vyhlasovať, že on to nepodporí. Keď hnev ľudí
upadne, tak potom to nakoniec podporí. A toto urobil
nespočetne veľa krát. Ja osobne nie som za tresty, ale za
takéto jeho správanie ho mal už dávno niekto vykopnúť z
parlamentu! A samozrejme iných za iné veci. Joj či som sa
rozčertil. A to chcem v roku 2022 byť pozitívny.:)
No a skoro by som zabudol na SaS. Tak títo podobne ako Kolár.
Sú proti, ale z koalície neodídu! So Sulíkom som sa aj stretol v
jeho kancelárií a bol slušný. Neskor mi pekne aj odpísal na
maily, takže nejaká kultúra vystupovania tam je. Niekedy
dávno som ich aj volil, keď mali bilbordy, že treba zrušiť
koncesionárske poplatky. Ale teraz za to ako umožnili
psychopatovi ničiť ľuďom životy si tiež zaslúži nakopať riť! Na
ten jeho ranč v Austrálií sa môžem vysrať. Nech si tam kľudne
ide.
Na viacero strán mám svoj názor, ale to nie je dôležité. A
niektoré strany ani nepoznám. A už dosť o politických
stranách.
Prepáčte za úprimnosť.
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Verím, že každý človek v každej strane má svoje dobré a zlé
stránky a počas svojho života urobil dobré ale aj zlé veci. Viem
podľa seba.:)
Kapitola: Otužovanie.
Dnes 9.1.2022 ma staršia dcéra Janka nahovorila na
otužovanie. Prvý krát v živote som sa bez prípravy ponoril do
jazera. Bolo zamrznuté, ale bol vysekaný otvor. Odporúčam. V
pohode sa to dalo zvládnuť. Po absolvovaní tohto zážitku
môžem povedať, že to ani zďaleka nebolo také zlé ako som
predpokladal.
Čo si teraz preberieme? Napríklad ..... čakám na vnuknutie,
nápad.....stále čakám....nič na nenapadá....netreba to siliť. Nič.
Začnem neskôr, keď ma napadne.:)
Kapitola: Kedy vyhráme.
Ak chceme revolúciu, teda zmenu politického režimu, tak nám
na to stačí si získať podporu nad 50% všetkých občanov na
Slovensku. Ale ako to urobiť? Keď ani žiadnej politickej strane
sa to zatiaľ nepodarilo a pritom každá strana navrhuje
podstatne menej radikálne zmeny, má štruktúry, ľudí,
odborníkov, peniaze. Ale čo ak len preto nezískali masívnu
podporu, že nenavrhli niečo dostatočne zaujímavé, úprimné,
správne a zdravé?! Zrovna teraz ma napadla myšlienka, že ak
chceme presadiť nový politický režim, tak najjednoduchšia
cesta je si zakázať na svoju čo najviac politických strán a čo
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najviac občanov. Aby bola zaistená legitimita nového režimu a
nebol spochybňovaný ako celok, tak je dobré, aby s ním
súhlasila väčšina Slovákov. Na to je potrebné referendum.
Takže bez ohľadu na politické tričko, požiadam všetky strany,
aby mi prisľúbili, že po voľbách budú iniciovať referendum o
takejto otázke a samozrejme ho aj podporia. Zmena
politického režimu je vážna vec a ľudia by mali mať možnosť sa
rozhodnúť, či sú za zmenu, alebo nie! Ak nie, tak aj ja osobne
musím priznať porážku a snažiť sa nejako prežiť aj v tomto
chorom režime. Ostane mi len dobrý pocit, že som využil asi
všetko, čo som mohol na ochranu svojich práv a na pomoc
všetkým občanom Slovenskej republiky. Teraz to vyznieva
trochu alibisticky. A aj je. Na druhej strane tento rok chcem
urobiť všetko preto, aby som pomohol k zmene k lepšiemu. Ak
sa mi to začne dariť, tak v tom budem pokračovať. Ak nie, tak
sa stiahnem a budem sa snažiť byť dobrým elektromontérom.
Veľa krát som zažil pocit, že som spal v aute, lebo som nemal
na ubytovňu, alebo som hladoval, lebo som nemal ani na
jedlo. Samozrejme, že som si za to mohol sám. Buď
nesprávnym plánovaním, alebo som bol jednoducho hlúpy.
Niekedy sa čudujem ako som sa z niektorých situácií dostal až
sem. Pred domom Ford Ranger, vlastný dom, na ktorý som si
zarobil sám, 3 deti o ktoré je zatiaľ postarané, kopec voľného
času, robím si čo chcem, strava super - varí mi bývalá
manželka, náradia kopec, dokonca aj špecializovaného a
značkového. Teraz mi chýba tá najdôležitejšia vec na svete a to
je Láska. Najjednoduchšie riešenie je sa dať dokopy s bývalou
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manželkou Jankou a mať pohodový život. Žiaľ napriek
enormnému úsiliu ten pocit Lásky sa nedá vsugerovať. Mám ju
rád a som jej nesmierne vďační za strašne veľa!!! A boli časy,
keď som s ňou bol veľmi šťastný a aj ona so mnou. Žiaľ nič
netrvá večne. Niekto môže tvrdiť, že Láska je večná, ale tak to
určite nie je. V každom prípade Láska je krásny pocit a dokonca
sa dá nakaziť Láskou, Láska sa dá rozdávať. Láska žiaľ dokáže
byť aj jednostranná a to sa prihodilo aj mne a potom sa človek
trápi, dokonca je trápený aj ten čo miluje, aj ten, ktorý tú lásku
necíti. Napriek tomu prajem, aby ľudia prežívali Lásku a
nikomu ju nezávidím. Alebo závidím, ale neprajem si, aby ju iní
necítili, alebo im ju nejako kaziť. Verím, že raz ju opäť začnem
cítiť a už opätovanú. Je ale pravda, že ak by som mal
opätovanú Lásku teraz, tak by som iste nebol za počítačom a
nepracoval na knihe, ale by som si zrejme užíval s mojou
Láskou. Takže všetko zlé je na niečo dobré. Napríklad ak by
táto kniha bol totálny prepadák, tak som aspoň trošku dal
zarobiť výrobcovi kníh a ja som skúsenejší.:)
Kapitola: Ako urobiť revolúciu.
Teraz skúsim napísať ako by bolo možné urobiť revolúciu. Do
nedávna som si myslel, že stačí prísť na námestie v
dostatočnom počte a žiadať demisiu vlády. Po skúsenostiach s
protestami som zistil, že nedostanem do ulíc dosť ľudí a aj keby
ich bolo dosť, tak súčasná vláda neodstúpi. A aj keby odstúpila,
tak sa vypíšu predčasné voľby a prebehnú voľby a do vlády sa
dostanú už zrejme iné strany ale v konečnom dôsledku sa nič
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nezmení. Preto, veľmi veľa ľudí chcú priamu demokraciu. Žiaľ
priama demokracia má jednú veľkú sebazničujúcu vlastnosť!
Ak by viac ako polovica oprávnených voličov boli "hlúpy", tak
sa nájde jeden aktívny hlupák, ktorý navrhne nejakú hlúposť a
ostatní hlupáci mu to schvália a rozumná menšina sa dostane
do nemilosti a všetci do nešťastia. Uvediem príklad. Nejaký
hlupák navrhne zrušenie daní. Väčšine ľuďom sa táto
myšlienka pozdáva, lebo si neuvedomia dôsledky takéhoto
návrhu a ak je väčšina hlupáci, tak to schvália. A čo sa stane.
Štát posledné peniaze z kasy minie na svoje výdavky a zrazu
kasa prázdna. To by samo o sebe nebol problém. Problém
začína, keď starým ľuďom nepríde dôchodok. To by sa možno
dalo prežiť tak, že ich deti sa o nich postarajú. Ale policajtom
nepríde výplata. Zrazu nemajú peniaze ani na stravu pre seba a
svojich blízkych. Čo asi urobia? Alebo učiteľom nepríde
výplata. Ostanú učiť? Možno by im deti mohli doniesť niečo z
domu, aby mali aspoň na jedlo. zrazu večer na uliciach tma. Vo
veľkých mestách by sa rozmohla kriminalita. Ale nikto by
neprišiel to riešiť, lebo policajti bez výplat iste nebudú
pracovať. Proste bol by to najrýchlejší spôsob ako sa
dopracovať k anarchii. Síce sloboda by bola asi na najvyššej
možnej úrovni, ale keď by si sa bál aj vykročiť z domu, aby ťa
niekto neolúpil, alebo nezabil, tak asi o takú slobodu nestojíš.
Takže napriek tomu, že aj ja som istého času podporoval
Priamu demokraciu a dokonca som aj pod takou stranou
kandidoval do NR SR, tak tento princíp je síce naoko pekný, ale
dovolím si povedať, že nie správny. Počas protestov, ktoré som
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organizoval v Bratislave hneď po Gorila protestoch prišiel ku
mne jeden pán a povedal mi, že má pre mňa jeden dokument.
Prišiel som k nemu a dal mi dokument s názvom: Dva roky
potom.... Tento pán sa vola Ing. Arch. Juraj Michálek. A on je aj
autorom tohto dokumentu. Tento dokument podrobne opisuje
ako by mal bežať systém riadenia štátu. Priznám sa, že som ho
celý nečítal, ale základný princíp mi vysvetli a spočíva v tom,
že: "Na riešení nejakého problému môže pracovať len človek,
ktorý má návrh riešenia na daný problém. Počas riešenia ľudia,
ktorí majú nejaký svoj návrh medzi sebou diskutujú, aby
dospeli k najlepšiemu riešeniu a na konci ak je návrhov viac,
tak sa o návrhoch hlasuje a samozrejme, ten, ktorý získa
najviac hlasov, tak ten sa bude realizovať. Rozhodovací proces
sa javí ako veľmi rozumný. Problém je len v tom, že keď na
celoštátnej úrovni treba rozhodovať o veľmi veľa rôznych
veciach, tak si neviem dosť dobre predstaviť ako flexibilne by
zasadali takéto komisie. Ale myslím, že to by sa dalo ošetriť
napríklad tým, že čím väčší a nákladnejší problém by bolo
treba riešiť, tým aj proces hľadania riešenia bol zložitejší.
problém je aj v tom, že niekto môže mať dobré nápady a bol
by vo viacerých komisiách a zrazu my prestal mať nápady a už
by nebol v komisiách a teraz akú prácu by získal kde?!
Riešením je mať tabuľkové miesta. A sme doma. Ja neviem ako
presne fungoval socialistický štát, ale myslím, že tam boli
tabuľkové miesta. Dokonca aj v súčasnej dobe sa používajú
tabuľkové miesta na polícií, v armáde alebo napríklad v
školstve. Takže asi by bolo dobré zriadiť tabuľkové miesta na
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oveľa viac profesii. A opäť keďže chceme zakotviť povinnosť
pracovať, tak opäť bude prezamestnanosť. A to je zle? Zle by to
bolo ak by napríklad ste prišli do kaviarne s kapacitou 100 ľudí
a zákazníkov by tam bolo napríklad 20 a čašníkov 60. To by asi
bolo veľmi choré riešenie práce pre každého. Takže treba ísť na
to inak. Najskôr stanoviť priority, potom ich rozmeniť na
drobné. Potom určiť, ktorá priorita potrebuje aké povolania,
koľko pracovníkov na pokrytie potrieb všetkých občanov. Toto
je trošku náročný proces, ale nič, čo by sme nevedeli
rozpracovať. Problém nastane aj pri určení hranice čo je štátny
sektor a čo už súkromný. Ak chcem, aby sa ľudia cítili aj
slobodní a zároveň aj mali životné istoty, tak je potrebné urobiť
taký hybridný model, ktorý poskytne aj slobodu aj istoty. Aby
na všetko bolo dosť peňazí, tak všetko pôjde cez jednu štátnu
banku, sporiteľňu a poisťovňu Slovenska. Každý občan v nej
bude mať účet. Ostatné banky by som zakázal. Zamestnanci
ostatných bank sa nemusia báť, že prídu o prácu. Predsa
pracovať povinnosťou každého občana v produktívnom veku.
Systém každému občanovi dá na výber viacero pracovných
pozícií. Buď si občan nájde prácu sám, alebo príde na najbližší
obecný, alebo mestský úrad a pracovníčka úradu s ním spraví
pohovor a dá mu na výber minimálne 3 pracovné pozície.
Jednu z nich si musí vybrať, alebo si musí nájsť prácu sám. Ak
odmietne a ani si nevyberie, tak to bude trestný čin
príživníctva a šup za mreže, Ale nie oddychovať ale pracovať.
Ak odmietne, tak sa mu nedá poriadna strava, len taká, aby
prežil. Podľa hesla: Kto nepracuje nech neje! Apropo viete
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prečo je hlavne v súčasnej dobe také zdražovanie??? Poviete si
možno lebo pandémia. Omyl! Zdražovanie je preto, že tento
systém je postavený na veľmi chorých princípoch trhovej
ekonomiky prerastený ešte viac chorou epidémiou hlúposti,
chamtivosti a zúfalstva!!! Je celkom zbytočné sa ho snažiť
vyliečiť. Tento nádor ( princíp riadenia ) je už taký veľký, že pri
operácií by pacient ( štát ) zomrel. Jediným riešením je podľa
môjho názoru čo najskôr pripraviť nový systém založený na
správnych hodnotách a aj pripraviť podrobný plán prechodu na
nový systém, pretože ak by nebol podrobný plán prechodu, tak
by niekto nemal ani na jedlo, alebo by sa to celé zvrtlo do
anarchie. A to ešte nepočítam s tým, že nový systém sa
nebude páčiť zbohatlíkom, mafii, zahraničným korporáciám a
ani zahraničným vládam a veľkopodnikateľom. Nakoľko
úprimne vôbec neriešim, čo si myslí zahraničie a záleží mi v
prvom rade na občanoch Slovenskej republiky, tak sa tu budem
venovať len im. Pokúsim sa urobiť taký návrh, aby sa v
podstate páčil aj zbohatlíkom a aj Slovenskej mafii. Teda páčiť
sa im asi až tak nebude, ale bude to pre nich aspoň natoľko
zaujímavé, že kvôli istotám stolerujú aj určité obmedzenia a
povinnosti. V tomto som veľmi naivný, ale budem tomu veriť.
Ja osobne samozrejme mafiu nemusím a ani nesúhlasím s jej
existenciou. Tak nesúhlasím ani s tým, aby existovali zbohatlíci.
To ale neznamená, že chcem týchto ľudí zatvoriť, alebo im
zobrať ich majetok! Ak by som na to mal silu a urobil to, tak by
som v podstate jedným ľuďom pomohol a druhým ublížil. A
takto to nechcem. Veľa revolucionárov a dokonca aj niektorí
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funkcionári politických strán majú rétoriku typu: Treba zobrať
majetok bohatým a rozdať ich chudobným! Respektíve to
povedia inak: Treba zhabať majetky politikov súčasnej vlády a
prípadne minulých vlád a bude na všetko! Ďalší omyl!!! Pekne
to znie, ale je to jedna z najväčších hlúpostí, na ktoré im
dokonca ľudia naletia! Málokto si uvedomí dôsledky takéhoto
konania! Príklad: Dobre, znárodnili sme majetky. Polovica z
toho je v budovách, 10% v autách. Takže máme napríklad 10
miliárd eur, 2000 luxusných aut, 1000 luxusných vil, 500 bytov
v Petržalke, 200 chát vo Vysokých Tatrách. A čo teraz? Taka si
všetky vily, byty, autá, chaty dáme do dražby. Ale kto si môže
dovoliť vilu? Opäť by to boli len nejaký veľkopodnikatelia,
alebo zahraniční mecenáši. Mohli by sme povedať, že
zahraniční sa nemôžu uchádzať o tieto majetky, ale nastrčili by
svojich ľudí zo Slovenska, aby to kúpili. A samozrejme, že by sa
všetko predalo pod cenu. Ale aj keby toto nejako prebehlo a
mali by sme 20 miliárd eur, tak na čo ich minieme? Keby sme
ich rozdali občanom tak každý občan vrátane detí, by dostál po
4000 eur. To je slušná cena. Ale čo by asi s tými peniazmi
urobili ľudia, ktorí nevedia pracovať s peniazmi? Hneď my si za
ne nakúpili televízory, alebo nejaké ojazdené autá, niektorí
opravili niečo na dome, zariadili byt, alebo pár mesiacov
oslavovali. A teraz otázka: A čo potom?! Peniaze by občania
minuli a čo potom?! Nehovoriac o tom, že ľahko získané
peniaze zo psychologického hľadiska veľmi poškodzuje človeka,
lebo je neprirodzene ovplyvnený systém odmeňovania! Takže
treba veľmi rýchlo zabudnúť na podobné nápady!!! Ak chceme

–70–

vytvoriť niečo zdravé, dlhodobo udržateľné, tak musíme
postupnými krokmi zaviesť systém, kde odmeňované bude
úsilie a nie špekulácia, alebo náhoda! Keď už sme pri
náhodách, tak je veľmi smutné, že ešte aj štát podporuje
lotérie, výherná automaty a podobne. Toto by som zrušil. Aj
keď športku by som nechal. Nie, že by som to považoval za
správne, ale aspoň symbolicky by som nechal možnosť
náhodou sa dostať ku veľkým peniazom. Podľa mňa to nie je
správne, ale ľudia radi robia aj nesprávne veci.
Skôr ako pristúpim k podrobnejšiemu rozpísaniu nového
režimu povenujem sa trocha jednému veľkému nepriateľovi
človeka a to sú drogy! Téma drogy je veľmi široká a dajú ja o
nej napísať desiatky kníh, ale nie je tu toľko času a priestoru,
tak len tak stručne. V skratke: Drogy sú zlo! Prečo? Lebo
neprirodzeným spôsobom narúšajú systém odmeňovania,
ktorý máme v našich hlavách! Ak podľahneme drogovej
závislosti, tak už nie sme slobodní! Sme sluhami danej drogy! A
tým pádom sluhami toho, kto Nám drogu poskytne!!! Teraz
nemyslím len tvrdé drogy ako je heroín, kokaín, marihuana,
pervitín a a neviem čo všetko. Nemyslím ani len ľahké drogy
ako je fajčenie klasické, fajčenie elektronických cigariet, pitie
alkoholu. Myslím aj drogy typu Coca-cola, čokoláda, káva,
cukríky, zmrzlina, veľké porcie jedla, chipsy ,ale aj a hlavne
televízia, rozhlas, internet, sociálne siete, mobilné aplikácie ale
aj knihy. Dokonca aj úspech a obdiv je droga. A aj sex
samozrejme. A skoro by som zabudol. Veľká droga je aj
pohodlie! Dokonca jedna z najzákernejších! Drogou je aj chcieť
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mať vždy pravdu! Tým nechcem povedať, že sa tohto všetkého
máte vzdať. Nájde sa jeden čitateľ tejto knihy, ktorý môže
pokojne a pravdivo povedať, že ani jedna z uvedených položiek
nie je pre neho droga? Asi nie. Každá z uvedených položiek v
určitom množstve je pre človeka prínosom. Vynechanie
niektorej z položiek nie je žiadny problém, skôr naopak! Ale ak
sa hociktorá z týchto položiek preženie, tak to určite vedie ku
zhoršeniu kvality života, k zhoršeniu medziľudských vzťahov a
podstatnému skráteniu života!!! Opäť platí: Všetko s mierou!
Pri drogách je to o to horšie, že ak niektorú z uvedených drog
používate s mierou, tak ste s mierou otrokom danej drogy a
hlavne otrokom toho, kto vám drogu poskytuje. Samozrejme,
že nie je mojim cieľom zmeniť ľudí na dokonalých ako
Šaolínskych mníchov. Len si prosím uvedomte, že nechcete byť
otrokmi a tak sa aj správajte! Ja tiež som trpel a aj trpím
viacerými z nich, ale postupne znižujem dávky viacerých z
nich.:) Tvrdé drogy som našťastie nikdy neskúsil a ani nemám
za potreby ich skúsiť. Toľko k drogám.

Ak chceme mať spoločenské zriadenie, ktoré bude fungovať a
bude dlhodobo udržateľné, tak musíme urobiť také opatrenia,
aby ľudia nemali tendenciu sa uchyľovať k drogám.
Akýmkoľvek! Keďže povaha človeka a jeho schopnosti sa
vytvárajú hlavne v detstve, tak je potrebné už od mala deťom
vštepovať zdravé ľudské hodnoty. Ta to nám má slúžiť výchova
v školách, ale aj výchova v rodinách. A samozrejme, že aj v
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televízií a rozhlase sa majú vysielať hlavne programy, ktoré
vyzdvihujú ducha a nie ho zahlcujú hlúposťami! Keď som bol
malý, tak som bol veľmi nešťastný, keď nič nevysielali, alebo
dávali niečo iné ako film, či rozprávku. Až v dospelosti som
zistil, že som mal aj šťastie, že nevysielali. V súčasnosti máme
toľko programov a dokonca internet, že každý môže pozerať
takmer čokoľvek kedykoľvek chce. Toto je síce paráda, že si
môžeme vybrať, zároveň aj prekliatie, pretože namiesto
vytvárania niečoho hodnotného, alebo posedenia a
porozprávania sa s priateľmi sme rozliaty na gauči, alebo
posteli a ku šťastiu nám stačí ovládač do ruky. Tu sme podľahli
kombinácií dvoch drog a to televízií a pohodliu. Zmeniť životný
štýl z takejto kombinácie drog je veľmi namáhavý, lebo telo
pravidelným drogovaním týchto drog ochabne. Ochabnú nie
len svaly, ale aj rozum. Dá sa z toho dostať, ale je to náročný a
dlhodobý proces a až po niekoľkých mesiacoch začnete byť v
pohode aj bez týchto drog. Poznám podľa seba. Dúfam, že si
teda uvedomujete, že zdravý systém nemôžeme postaviť na
drogách a narkomanoch! A keďže každý je trocha narkoman,
tak nahovoriť narkomanov na podporu niečoho, čo obmedzí
ich drogovanie bude veľmi náročný proces. Ak sa Nám to
podarí a ľudia sa zbavia závislostí, tak vtedy naplno pocítia
spokojnosť a vďačnosť, že ich niekto z toho dostal. V každom
prípade to treba urobiť tak, aby ľudia na tejto ceste cítili, že idú
správnym smerom. Aj keď bolestivým, ale správnym.
Aby zavedenie nového systému nebolo stresujúce a zbytočne
bolestivé, tak ho treba zaviesť postupne podľa vopred
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dohodnutého podrobného plánu a hlavne treba vypracovať
taký leták v ktorom budú prehľadne napísané povinnosti a
výhody nového politického systému. Som presvedčený, že nový
režim sa bude v drvivej väčšine občanov páčiť. Oveľa väčší
problém vidím v tom, ako ich presvedčiť, že to čo ponúkame aj
splníme. Prípadne budú mať obavy, že nový režim bude čím
ďalej, tým viac obmedzovať slobodu a pritvrdzovať povinnosti.
Toho sa ľudia nemusia báť. Toho sa nemusíš báť ani ty. Ja,
Peter Sihelský, ktorý vypracovávam túto knihu určite nechcem
obmedzovať ľudí viac ako je nevyhnutné na udržaniu
funkčnosti nového režimu. Nie je na to žiadny dôvod. V tejto
knihe chcem čo najpodrobnejšie rozobrať problematiku
transparentnosti a kontroly, aby ľudia cítili, že nový režim je
oveľa lepší ako to, čo je tu teraz a všetko sa dá veľmi ľahko
skontrolovať. A nový režim bude otvorený novým nápadom,
ktoré budú mať priaznivý vplyv na celú spoločnosť.
Výhodou nového režimu bude aj výrazná ochrana životného
prostredia, pretože ekonomika už nebude postavená na
princípe vyrobiť a predať všetkého čo najviac, ale na princípe
vyrábať a predávať hlavne to, čo ľudia potrebujú ku zdravému
životu.
Kapitola: Treba nám pokrok?
Je isté, že pokrok sa spomalí. Treba si ale uvedomiť, že pokrok
nie je šťastie! Myslíte si, že keď som bol malý chlapec a ani
som netušil, že niekedy budem mať mobil, tak som bol
nešťastný? Určite nie. V tom období som bol aj šťastný aj
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nešťastný kvôli niečomu, ale pre pokrok to určite nebolo!
problém, prečo niektorí sa boja spomalenia pokroku, alebo
výkonu ekonomiky je, že pokrok vo Vás podvedome evokuje
pohodlie a výkonná ekonomika vo Vás evokuje istotu. Toto ale
v skutočnosti jednotlivcovi nezaručuje absolútne nič. Vláda
môže investovať miliardy do pokroku, ekonomika môže trhať
rekordné čísla a napriek tomu alebo práve preto môžete mať
nízky príjem a v podstate si nebudete môcť dovoliť výdobytky
najnovšej techniky. Príklad: Ste podnikateľ, ktorý predáva
mobilné telefóny. Dajme tomu, že vieš kúpiť lacno špičkové
telefóny. Nakúpiš ich takmer za všetky svoje peniaze a chceš
ich so ziskom predať. Ak by pokrok šiel príliš rýchlo, tak skôr
ako dokážeš predať nakúpené telefóny už budú na trhu novšie
a ešte za lepšiu cenu. A teda tvoje telefóny už budú bezcenné.
Dokonca je pomerne traumatizujúce ak si niekto kúpi špičkový
telefón za svoje úspory a ešte sa s ním ani nenaučí dobre
narábať a už je starý. Už sú na trhu novšie, krajšie, lepšie. Takže
naozaj pokrok robí človeka šťastným??? Určite je pokrok dobrá
vec, ale opäť všetko s mierou.
Kapitola: Návrat k slovenskej korune.
Samostatná téma je, že nový politický režim, ktorý navrhujem
počíta s návratom slovenskej koruny. Proti tomuto budú všetci
zbohatlíci a vykorisťovatelia!!! Tu vôbec nejde o to, že by to
bolo komplikované vymeniť eurá za slovenské koruny. Tu ide o
to, že Slovenské koruny sú symbolom suverenity krajiny. A to
určite eurofanatici nebudú chcieť dovoliť. Ale zavedenie
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slovenskej koruny nechcem pre sentimentálne dôvody, ale
preto, aby nás zahraničné firmy nemohli vykorisťovať a bude to
bič na podvodníkov! Ale opäť zdôrazňujem. Nechcem ľudí
trestať! Chcem pomôcť zriadiť sociálne spravodlivú spoločnosť
postavenú na vznešených hodnotách. Netreba sa báť, že keď
niekto nebude mať milióny, tak bude nešťastný, alebo môže
skončiť pod mostom! Nie. Nikto nebude pod postom! Jedine
ten, čo ho bude opravovať. Proste o každého bude postarané a
spoločenský režim bude nastavený tak, aby ľudia v ňom sa cítili
dobre a spokojne. Ale ako som už písal ja nechcem ľuďom
znárodniť úspory! Na to nemám nijaké právo! Ani nikto! Ani
nebudem niekoho nútiť, aby mi dokázal odkiaľ má peniaze!
Dokonca budeme rozdávať peniaze. Na začiatok. Ako odmenu
za ochotu prejsť na nový politický režim. Síce nový režim bude
pre všetkých slušných ľudí prínosom aj tak bude ešte bonus, že
každý dostane na začiatok okrem zamenených peňazí aj
štartovací bonus vo výške 10 000 Sk. Kurz pri návrate Eura na
Slovenskú korunu bude 1:1. Má to veľa výhod a hlavná je tá, že
netreba žiadne kalkulačky, ani vymieňať cenovky. Takže keď
dnes stojí chlieb napríklad 1,5 eura, tak po novom bude 1,5 Sk.
Samozrejme budú aj haliere. 10 halierov, 20 halierov, 50
halierov, 1 koruna, 2 koruny, 5 korún, 10 korún už papierových.
Vrátime sa s dizajnom Slovenských korún, ktoré sme tu mali do
prijatia eura. Boli to pekné peniaze.
Takže výmena eur za slovenské koruny by prebiehala cez
štátnu banku. Štátna banka by si samozrejme robila záznamy
kto si koľko peňazí zamieňa. Ešte skôr by sa vyhlásilo, že každý
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si môže zameniť len svoje vlastné peniaze. Starí ľudia, ktorým
je problém sa dostať do banky, tak by požiadali obecný, alebo
mestský podnik o pomoc a tento by im s tým pomohol.
Zároveň by sa upozornila verejnosť, že ak niekto zamení cudzie
peniaze, tak bude prísne potrestaný.
Kapitola: Tresty.
Nové politické zriadenie nechcem postaviť na strachu, ale či sa
nám to páči, alebo nie, tak klamstvo otvára dvere zlu. A teda
klamstvo bude prísne trestané. Samozrejme, že sa nedá
potrestať klamstvo, ale konkrétnu osobu, ktorá klame. To ma
fakt mrzí a najradšej by som bol, keby nikto neklamal, ale to sa
žiaľ tak ľahko vykoreniť nedá. V každom prípade chcem, aby
hovorenie pravdy bolo výrazne poľahčujúca okolnosť, ktorá
bude mať výrazný vplyv na výšku trestu. Pri každom delikte.
Ono je to poľahčujúca okolnosť aj dnes, ale tresty sú podľa
mňa zbytočne prísne. Ja osobne nechcem znížiť tresty, ktoré by
zapríčinili nárast kriminality, ale chcem vytvoriť taký mode, že
sa kriminalite zabráni nie strašením trestami, ale dobrou
logistikou. Príklad: Ak niekto niečo ukradne a chytia ho, tak je
stíhaný a odsúdený. A teraz si poviete, že je to v poriadku.
Naozaj??? Takže vôbec si sa nezamyslel nad tým prečo ku
krádeži došlo. Alebo zamyslel??? Asi nie! Len si si povedal, že
kto kradne, má mať trest! A teraz sa Ťa opýtam niečo iné.
Myslíš, že človek, ktorý by mal zabezpečené základné ľudské
potreby by kradol? Odpoviem za teba. Áno. Aj takí ľudia
kradnú. Napríklad niektorí politici. Možno si povieš, že všetci.
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Možno máš pravdu. Tak teda čo s tým? Dá sa niečo urobiť, aby
ľudia nekradli? Áno, dá. Vychovať a prevychovať spoločnosť
tak, aby ľudia nekradli. A nie len nekradli, ale nerobili ani iné
zlé veci ako sú vraždy, bitky, lúpeže, podvody, sprenevery a
pod. Trestný zákon obsahuje stovky deliktov. Ale všimol si si, že
napriek tomu, že akokoľvek sa zdokonaľuje trestná zákon,
trestný poriadok, nech akokoľvek stúpajú počty policajtov,
nech akokoľvek sa stavajú vyššie múry a pevnejšie dvere, tak
kriminalita nejak výrazne neklesá! Prečo je to tak? Pretože sme
zabudli na ľudskosť! Všetko chceme mať pod kontrolou, všetko
riadiť. Najradšej by sme boli, keby už aj policajtov a sudcov
nahradili roboty, ktoré budú svoju prácu vykonávať za prvé
lacnejšie a za druhé a čo je podstatné bez citu!
Nekompromisne! Videl si film: Sudca Dredd ( 1995 )? Tam
sudca bol policajt aj sudca v jednom. Keď niekoho pristihol pri
páchaní protizákonnej činnosti hneď páchateľa aj odsúdil. Tam
to bol ešte človek, ale už v podstatne bezcitný. Alebo videl si
film: Ja, robot? Tam umelá inteligencia logickými úvahami
zistila, že ľudia sú sami sebe hrozbou a tak rozhodla, že v snahe
chrániť ľudí ich treba držať doma. A roboti ich držali doma.
Alebo videl si film: Minority Report? Tam traja ľudia - tušitelia
vedeli predpovedať budúcnosť a keď silová zložka zistila, čo sa
má udiať, tak tam nabehli a zatkli páchateľa skôr ako to
páchateľ spravil. Pointa filmu ale bola, že občas sa mohli
zmýliť, lebo páchateľ si to často krát rozmyslel a neurobil by to.
Ale komando ho zatvorilo napriek tomu, že nič nespáchal.
Týmito príkladmi chcem poukázať na to, že ísť štýlom represie
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je veľmi, ale veľmi nesprávne!!! Ani prehnané obmedzovanie
ľudí v snahe im pomôcť nie je správna cesta! Dovolím si
povedať, že jediná správna cesta je vytvoriť podmienky, kde
ľudia sami sa budú cítiť slobodne, potrebne a systém budú
považovať za dobrý. Toto je v dnešnej rozmaznanej dobe
dosiahnuť takmer nadľudský výkon. Ako som písal v úvode
knihy, proti nám stojí veľmi veľa nepriateľov. Celé je to o to
náročnejšie, že ja osobne chcem, aby aj nepriatelia sa stali
našimi priateľmi. Boh povedal: "Miluj svojho nepriateľa!" To
samozrejme neznamená, že treba do smrti znášať príkoria.
Myslím, že aj nepriateľovi pomôžeme ak mu ukážeme, že
chceme žiť v mieri a radosti a nie neustále bojovať! Videl si film
Vojna volov? Je to taký film, ktorý má viac častí a vysielali ho už
tuším za socializmu. Pointa tohto filmu je, že vojna sa dá začať
z rôznych, niekedy malicherných dôvodov a dokáže nabrať
obludné rozmery. Po určitom čase už pomaly nikto nevie prečo
vôbec vznikla a aj tí, čo ju začali nakoniec si uvedomili, že to
bola chyba.
Kapitola: Čo je vojna a jej následky.
Vojna, ale aj boj ako taký, má veľa podôb. Od aktívnych
prejavov po pasívne. Či je ten boj aktívny, alebo pasívny, tak
väčšinou viac škodí ako pomáha. Ten čo bojuje si myslí, že koná
správne, ale v konečnom dôsledku namiesto boja by sme mali
vytvárať hodnoty! Súčasný režim má za hrdinov tých čo bojujú.
Aj človek samotný obdivuje bojovníkov. Ale teraz sa zamysli
nad týmto: Kto si zaslúži väčšie uznanie: Vojak, ktorý dostane
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zadarmo uniformu, zbraň, je vyškolený na zabíjanie, dostáva
pravidelnú výplatu, je poslaný do zahraničia, aby tam zabil
nejakých občanov cudzieho štátu a potom sa vráti, dostane
medailu, pochvalu, výsluhový dôchodok. Alebo občan, ktorý sa
vyučí nejaké remeslo, nájde si prácu, vytvára hodnoty 8 hodín
denne každý pracovný deň celý svoj produktívny život a na
konci dostane dôchodok, ktorý nie je ani v takej výške, aby si
mohol zabezpečiť zdravú stravu a normálne bývanie.
Môžeš si povedať, že ten vojak nezabil hocijakých občanov
cudzieho štátu ale teroristov. Áno? A povedal kto? Myslíš, že sa
narodí malé dieťa a len tak samé sa rozhodne, že chce vraždiť
nevinných? Určite nie! Povieš si, že ho tak vychovala nejaká
teroristická skupina Áno. Je to tak! Ale prečo? Tu si dovolím
povedať svoj názor s ktorým nemusíš súhlasiť: Teroristi sú
podľa mňa zúfalci, ktorým niekto nejako ubližuje, alebo v
minulosti ublížil! Sú to ľudia, ktorí sa chcú pomstiť a v rámci
zaslepenosti pomstou neváhajú obetovať nevinných ľudí, alebo
dokonca svojich vlastných! Dokonca samovražedný útočník
môže byť tak sfanatizovaný, že si myslí, že robí správnu vec a
po odpálení samého seba sa dostane do neba! On si to fakt
myslí! Ale je to fakt hlúposť! Pravdou ale ostáva, že na začiatku
bola nejaká krivda, alebo nejaká nenažranosť niekoho! Nie
som expert na zahraničnú politiku, ale môj názor je celkom
jasný a jednoznačný! Každý nech si vo svojom štáte urobí
poriadky sám! Žiadny štát nemá mať právo sa starať do
druhého štátu! Žiadne cudzie vojská nemajú byť na území
iného štátu! Ja osobne sa ani nečudujem teroristom, ktorí sú
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proti Američanom, keď americké vojská okupujú ich krajinu!
Nemusia ju ani okupovať, ale už samotná ich prítomnosť je
prejav agresie!!! Preto som proti akýmkoľvek cudzím vojskám
na území Slovenskej republiky! Nesúhlasím ani s cvičeniami
cudzích vojsk na území Slovenskej republiky!
Či sa nám to páči, alebo nie, tak mať vlastnú armádu nie je zlé.
Už som to spomínal. Aj pre deti na rôznych prehliadkach je to
zaujímavé a mať armádu je zárukou toho, že nás má kto
chrániť! To či by nás naša malá armáda ochránila pred väčšou
je otázne, ale to nemení nič na tom, že nás chráni pred
potencionálnou hrozbou! Paradoxne armáda stráži mier a
bezpečie! Aby sme zbytočne neživili profesionálnych vojakov,
tak je dobré mať základnú vojenskú službu. A je to dobré aj z
toho dôvodu, aby z citliviek dokáže spraviť chlapov. Keď som
bol na základnej vojenskej službe ja, tak samozrejme sa mi tam
nepáčilo. Hlavne začiatky. Žiadna telka, žiadne sladkosti, žiadne
pohodlie, žiadna istota bezpečia doma v postieľke. Nemyslím
si, že som mal nejakú veľkú šikanu, ale ani sa jej nedalo
vyhnúť. Nepáčilo sa mi to a ja som svojich mladých
nešikanoval. Jedna vec je ale istá! Keď som nastupoval na
vojnu, tak som nedokázal odbehnúť ani 12 minút a beh som
nenávidel! Keď som odchádzal z vojny, tak som vedel vybehnúť
za 45 minút na kopec Slopovo v Kokave nad Rimavicou a
dokonca ma to tešilo, že to dokážem! Mám odtiaľ aj veľa
pekných spomienok. Keď som odchádzal z vojny, tak keď sa
odovzdávali veci, tak mi chýbala vložka do kabáta. Ale keďže ja
som bol proti šikanovaniu a odovzdávaniu vecí starším, tak ja
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som od žiadneho mladého nepýtal, aby mi dal to, čo som ja bol
donútený dať starším vojakom, a teda som bol pripravený to
zaplatiť, aj keď som zrovna nemal z čoho. Ale vtedy prišiel ku
mne jeden mladší vojak a dal mi tú vložku sám, celkom
dobrovoľne, aby som nemal problém. Bol som dojatý.
Kapitola: Finančné toky a EU.
Keďže všetko so všetkým súvisí, tak vytvoriť nový funkčný
model si vyžaduje veľa úsilia a dať veľa múdrych hláv dokopy.
Zároveň je veľmi dôležité urobiť dobrý samotný mechanizmus,
akým spôsobom sa budú riešiť problémy a podľa akých kritérií.
V súčasnosti najvyšším kritériom je ekonomické hľadisko.
Dokonca to už zašlo až tak ďaleko, že už sa ani nerieši, či daná
vec je naozaj potrebná a v danej chvíli tá najpotrebnejšia. V
súčasnosti, aspoň ako to vnímam ja, je princíp finančných
tokov nasledovný: Ľudia odvádzajú veľké množstvo daní. Tieto
idú do do štátneho rozpočtu a na účty samospráv. Zo štátneho
rozpočtu ide časť peňazí do rozpočtu európskej únie. Odtiaľ ich
časť môžeme čerpať ak splníme podmienky čerpania!
Uvedomujete si aké choré to je? Kde je suverenita Slovenska?
Načo je to dobré? Ja viem iba jeden dôvod načo je to dobré!
Aby sme živili stovky ďalších darmožráčov, ktorí nevytvárajú
žiadne hodnoty! Jedni darmožráči sú samotní poslanci
európskeho parlamentu a ostatní zamestnanci tohto úradu,
druhou skupinou sú rôzni úradníčkovia a podnikatelia, ktorí
bohatnú na čerpaní dotácií z EU! Dotácie a fondy európskej
únie je jeden neskutočne chorý systém, ktorý netreba vôbec
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liečiť! Treba ho zrušiť! Dúfam, že si uvedomujete, že v televízií
uvidíte väčšinou len ľudí, ktorí obhajujú európsku úniu a tieto
fondy a dotácie, pretože oni z toho žijú! Či už priamo, alebo
nepriamo. Nájde sa aj taký názor, že európska únia dáva pozor,
aby fondy neboli rozkradnuté a že si nevieme dobre
hospodáriť sami a podobne. Tak teraz sa treba zamyslieť nad
tým, čo mi viac krát hovoril jeden kamarát Mišo: "Nič nie je
zadarmo!"
Ak si niekto myslí, že európska únia nám dáva, lebo nám chce
úprimne pomôcť, tak je na veľkom omyle! Keď európska únia
vznikala, tak som chodil na základnú školu. Vtedy nám učiteľ
vysvetľoval, že ide o to, že budeme môcť cestovať bez kontrol a
že bude voľný pohyb tovaru. Nič viac. Neskôr sa k tomu pridala
spoločná obranná politika. Teraz dokonca európska únia chce
mať vlastnú armádu! Uvedomujete si, čo to znamená?! Ak by
bola európska armáda, tak je logické, že títo vojaci môžu
chodiť po celej európskej únii. Teda môže sa stať, že vymyslia
európsku políciu, niečo ako FBI v Amerike a ani sa nebudete
stačiť čudovať a začnú vás na ulici riešiť policajti inej štátnej
príslušnosti! Toto chcete? Ja rozhodne nie a napíšem to celkom
jasne! Chcem, aby Slovenská republika bola samostatný
suverénny prosperujúci štát so spokojnými občanmi! Európska
únia môže ostať, ale v Ústave SR musí byť jasne napísané, že
na Slovensku sú zákony Slovenskej republiky nadradené
zákonom európskej únie a bodka! Môžeme mať podobné
zákony ako EU a aj rovnaké ak to bude výhodné pre občanov
Slovenskej republiky a zároveň to nijako nebude zasahovať do
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suverenity Slovenskej republiky. Prečo to takto podmieňujem?
Vysvetlím. Môže sa stať, že európska únia bude taká zúfalá, že
nevie prejsť do jej skrytého zámeru urobiť superštát a štáty z
ktorých vznikla by sa stali len regiónmi, že začne rozdávať
peniaze. Ono sa to skryte deje už aj dnes, ale skrýva sa to za
pekný názov a ten názov je: "Tento projekt bol financovaný z
prostriedkov Európskej únie." Takže začne rozdávať peniaze.
Samozrejme dá k tomu nejakú milú zámienku. Napríklad na
pomoc nízkopríjmovým skupinám a podobne. Takže začne
rozdávať peniaze a bude ich rozdávať pravidelne. Čo myslite?
Ktorá strana vyhrá v parlamentných voľbách? Tá, ktorá bude
chcieť vystúpiť z európskej únie alebo tá, ktorá bude
presadzovať európsku úniu? S najväčšou pravdepodobnosťou
zvíťazí tá čo bude podporovať európsku úniu. Prečo? Lebo ide
o princíp drog a princíp odmeňovania, ktorý v mozgu funguje.
Získam peniaze od EU a teda EU je dobrá! Všetky drogy
fungujú tak, že človek sa nezamýšľa nad rizikami a škodlivosťou
danej drogy! Aj to vie, ale nijako to nerieši a drogu si
jednoducho dá a miluje toho, kto mu drogu dodáva! Nie je
veľa ľudí, ktorí majú vypestovaný charakter a majú vlastnú silu
osobnosti, že odolajú takýmto drogám. Hlavne keď sú legálne a
dokonca všeobecne akceptované ako niečo, čo je úplne v
poriadku. Chcem veriť, že Ty si silná osobnosť! Prečo? Lebo
sám som v riti.:) Ak chcem zmenu k lepšiemu nie len pre seba
ale aj svoju rodinu, priateľov a všetkých občanov Slovenskej
republiky, tak na túto zmenu potrebujem, aby sme sa zjednotili
a zrealizovali to čo tu píšem. Od detstva som cítil, že niečo nie
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je v poriadku. A to bol ešte socializmus. Od roku 2012 som sa
začal venovať protestom a na sociálnych sieťach som zverejnil
do dnešného dňa už tisícky rôznych príspevkov, aby sme to tu
zmenili a v niektorých príspevkoch som aj navrhol ako to
urobiť a čo následne zaviesť. Ale keďže vždy išlo o riešenie
príliš všeobecné a nekomplexné, tak som nezískal dostatočnú
podporu. Podporu som nezískal aj preto, že som to zrejme
robil nesprávne. Bol som naivný a hlúpy. Nechcem sa
zhadzovať, ale nalejme si čistého vína. Samozrejme, že počas
môjho života som urobil aj kopec vecí na ktoré nie som hrdý a
nepriateľ to samozrejme využil a zneužil na moju diskreditáciu.
Netvrdím, že som už múdry a už nič zlé nespravím!
Samozrejme, že múdry chcem byť a zlé veci nechcem robiť.
Človek počas svojho života je vystavený rôznym skúškam
charakteru a nie vždy uspeje. Je to zložité. Preto sa snažím
nikoho neodsudzovať a len jednoducho pomôcť zaviesť niečo,
čo eliminuje negatívne prejavy ľudskej duše. Ale aby sme sa
vrátili k tomu financovaniu a európskej únii. Môj názor je, že
voľný pohyb občanov môže ostať, ale Slovenskú zem môže
vlastniť len Slovák. Len Slováci môžu rozhodovať o tom, čo a
ako sa bude robiť na Slovensku! To je suverenita a bodka!
A teraz si môžeme rozobrať ako si predstavujem samotné
fungovanie ekonomiky:
Kapitola: Na Slovensku bude len jedna daň.
V prvom rade sa zrušia všetky dane a zavedie sa jedna daň a to
daň z prevodu. Tento model mi raz vysvetlil jeden kamarát
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Kvetoslav Stehlík ( bezdomovec ), ktorý určitého času býval v
dome revolucionárov. V tom čase tam býval aj Igor Jurečka
hlavný kameraman revolucionárov, ktorý sa pridal k
revolucionárom hlavne po mojich výstreloch pred
Prezidentským palácom 19.1.2013. Aspoň tak mi to sám
hovoril. Prepáčte, že odbieham od hlavných tém, ale všetko so
všetkým súvisí a občas mám chuť spomenúť niekoho alebo
nejaký zážitok.
Teraz popíšem na príkladoch celkom jasne ako by fungoval tok
peňazí. Budem už používať Slovenské koruny, lebo tie sú
kľúčové aby to celé mohlo fungovať a nemohlo byť zneužité.
Zároveň sa môže stať, že niekto nájde nejakú možnosť
zneužitia, ale som pevne presvedčený o tom, že tieto trhliny sa
dajú pomerne ľahko zaplátať. Všetko čo ďalej napíšem a všetky
podmienky musia byť splnené inak by to celé nebolo funkčné.
Napriek týmto podmienkam si myslím, že to bude veľmi
výhodné pre všetkých poctivých ľudí.
Takže ideme na to:
Platiť sa nebudú žiadne dane len daň z prevodu vo výške 1%.
Každý občan Slovenskej republiky bude mať bezplatný účet v
štátnej banke poisťovni a sporiteľni Slovenska. Keďže Štátna
banka, poisťovňa a sporiteľňa Slovenska bude jedna inštitúcia,
tak neexistuje, aby v nej nebolo dosť peňazí! Samozrejme, že
keby všetky rozdala, tak nebude, ale teraz sa bavme
normálne.:) Ďalej ju budem nazývať len banka. V tejto banke
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bude mať účet každý občan Slovenskej republiky a každá firma
pôsobiaca na území Slovenskej republiky. Účty budú vedené
bezplatne. Hotovosť samozrejme ostáva. Mať hotovosť je
podľa mňa prejav Slobody, ukážka suverenity a má aj
strategický význam.
Všetky podniky a všetci podnikatelia budú musieť svoje
transakcie robiť cez banku. Malý živnostníci nie, napríklad
údržbári, kominári a podobne.
Pri každej transakcii banka z tejto transakcie stiahne daň vo
výške 1%.
Uvediem príklad:
Niekto zarába 10 000 Sk. Vyberie si z bankomatu polovicu
výplaty. Teda 5 000 Sk. Pri výbere si stlačí tlačítko, či chce,
dostať celých 5 000 Sk a daň sa stiahne z účtu, alebo chce daň
zaplatiť z tých vybraných peňazí. Suma dane bude tá istá.
Rozdiel bude len v tom, či ju zaplatí z tých čo vybral a ostane
mu menej ako 5 000 Sk alebo chce celých 5 000 Sk a daň sa
stiahne z účtu. Keďže daň je 1% tak 1% zo sumy 5 000 Sk je 50
Sk. Takže ak sa rozhodne stiahnuť 5 000 Sk a daň chce zaplatiť z
vybratých peňazí, tak mu bankomat dá 4 950 Sk a 50 Sk pošle
do štátnej kasy. Pri druhej možnosti mu bankomat dá celých 5
000 Sk a 50 Sk mu odráce z účtu a pošle do štátneho rozpočtu.
Teda na účte mu ostane 4950 Sk.
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Teda vôbec nevadí keď ľudia si vyberú všetky peniaze a
nezáleží na tom ako s nimi naložia budú zdanené pri výbere vo
výške 1%.
Potom ak tento človek vojde do obchodu a urobí si nákup v
hodnote 100 Sk, tak keď platí predavačke v obchode, tak
zaplatí 100 Sk. Predavačka z prijatých 100 Sk zaplatí daň 1 Sk.
Všetky ceny v obchodoch sa budú uvádzať tak, že obchodník
vie, že z toho zaplatí 1% daň.
Už žiadne DPH! Žiadni podvodníci DPH, takzvaní DPH-áčkari
Žiadne daňové priznania! Žiadne pokuty za zle odvedenú daň!
Žiadne stresy v súvislosti s daňovým úradom! Žiadne platenie
odvodov! Žiadne platenie poistného!
Z vyzbieraných peňazí bude dosť peňazí na bezplatné školstvo,
bezplatné zdravotníctvo, na slušné dôchodky! Peňazí bude
dosť, lebo už nebudú žiadne daňové úniky! Žiadne vratky DPH!
Nikto nebude musieť platiť dane a odvody ak nebude mať
príjem! Toto odbúra množstvo stresov! ľudia konečne začnú žiť
a nie len prežívať! Pozor! Jediné čo bude treba dodržať je si
odpracovať určitý počet hodín do mesiaca podľa potrieb
spoločnosti a to je všetko. Benefitom bude aj to, že nikto už
nebude sa trápiť nad tým, že niekto zneužíva eurofondy, alebo
okráda štát na daniach! Koniec. Šmitec. Proste sa to z princípu
nebude dať. Proste platenie daní sa nebude vymáhať pod
hrozbou trestu, ale jednoducho sa to nebude dať obísť. Zneužiť
by sa to dalo len zamestnancami banky, ale tam bude na to
pomerne jednoduchý program, ktorý sám o sebe nie je
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chamtivý a zamestnanci, ktorí budú robiť v banke budú
preverený a kontrolovaný.
Aby si niekto nemyslel, že platí zo svojho príjmu daň len 1%. V
skutočnosti je to viac percent, lebo pri každej transakcii sa
stiahne 1%. Ale aj keď urobí neviem aké prevody, tak suma
výsledného zdanenia nebude taká vysoká ako je teraz. Teraz je
19%! Takže si neviem predstaviť čo všetko musíš kúpiť, aby si
dosiahol celkovú daň 19%.
Troška náročnejšie na logistiku to budú mať závody s nejakou
výrobou, ale nie je to nič strašné a nejaký software dodaný
štátom zadarmo to spraví.
Príklad: Firma vyrába nábytok. Kúpi dosky za 1000 Sk. Pri
tomto prevode ide 10 Sk do štátnej kasy. Vyrobí z toho 10
stoličiek v hodnote 5 000 Sk. Nič. Daň nikto neplatí. Firma
zaplatí zamestnancovi za túto výrobu 500 Sk. Zamestnancovi
išlo 500 Sk ale 5 Sk zaplatí firma do štátneho rozpočtu. Firma
predá 5 stoličiek za 2 500 Sk. Zákazník dá 2 500 Sk. Firma pri
prevzatí sumy od zákazníka zaplatí daň 25 Sk. Proste 1% pri
každej reálnej transakcii.
Ešte jednu vec som zabudol zdôrazniť! Všetko sa deje v
reálnom čase! Keď niekto urobí nejaký prevod, tak presne v
tom čase je stiahnutá daň. Nikto neplatí preddavky na daň a
nikto nemusí platiť daň za niečo niekedy neskôr! Teda ďalšia
veľká výhoda je, že nikto, nikdy nebude nič dlžný na daniach!
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Ďalšia výhoda je totálne jednoduché účtovníctvo. Žiadne
počítanie odvodov na zamestnancov, žiadne platenie daňových
poradcov, žiadne vymýšľanie ako ušetriť na daniach a vyrábať
fiktívne faktúry, alebo si kupovať nepotrebné veci, len aby boli
vyššie náklady a nebolo potrebné platiť vysokú daň!
Proste zvykneme si na nový štýl ekonomiky a začneme oveľa
spokojnejšie a šťastnejšie žiť.
Nemôžem napísať, že budeme šťastný, lebo žiaľ šťastie ako
som už opisoval je stav keď sa niečo zlepšuje a toto bude
niečo, čo zo začiatku bude viesť ku šťastiu, lebo ekonomické
veci sa zlepšia, ale postupom času pocit šťastia opadne a
zostane len spokojnosť.
Ale budeme sa snažiť byť šťastní pre iné veci. Pre zážitky, ktoré
zažijeme, pre chvíle s rodinou a priateľmi, pre prácu, ktorá sa
bude dať zvládnuť a bude mať zmysel a podobne.
Môže sa stať, že aby niekto vybabral s daňovým systémom, tak
prejde na výmenný obchod. To znamená, že napríklad niekto
dopestuje zemiaky a vymení ich za prasiatko. To nevadí.
Bartrový systém je možné robiť len v malom a pre ekonomiku
Slovenska nebude mať nejaký výrazný vplyv. Veľké firmy budú
musieť fungovať cez účty a bartrový obchod medzi firmami
bude podliehať povoleniu. Keby to bolo možné robiť bez
povolenia, tak by špekulanti sa snažili obchádzať platenie daní
a tým by trpela slovenská ekonomika. Na druhej strane keďže
táto daň bude len 1%, tak nebude to také lákavé ju obchádzať.
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Ľudia pochopia, že 1% je v poriadku platiť a nijako výrazne to
nezaťažuje.
Uvediem ešte jeden príklad. Babka sa rozhodne vymeniť na
dome strechu. Firma povie, že to bude stáť 100 000 Sk. Chce si
požičať od syna. Syn má nasporené a tak jej chce požičať.
Babka potrebuje 100 000 Sk a tak jej syn pošle 101 000 Sk,
lebo vie, že Babka keď bude vyberať alebo robiť prevod na
účet firmy, ktorá jej bude robiť strechu, tak počas transakcie jej
bude stiahnuté 1 000 Sk daň. Synovi je stiahnutá daň a teda z
účtu mu odíde zaokrúhlene 102 000. 101 000 Sk išlo babke a
1000 Sk do štátnej kasy. Malo to byť v skutočnosti 1010, ale to
je detail. Takže syna to stálo 102 000 Sk. Babka keď mu chce
vrátiť, tak aby syn nebol škodný, tak mu musí poslať 104 000
Sk. Pri poslaní babkou, babke bude stiahnutá daň z prevodu vo
výške 1% a teda 1040 Sk. Ale pre ľahkosť počítania to budem
zaokrúhľovať a možno aj v budúcnosti sa to môže
zaokrúhľovať. Takže je bude stiahnuté 1000 Sk. Synovi príde
103 000 Sk. Syn keď si ich vyberie, tak mu je stiahnutá daň z
prevodu vo výške 1000 Sk. A teda ostane mu na ruke 102 000
Sk. Presne toľko, koľko ho stálo poslanie babke, aby ona
dostála na ruku 100 000 Sk. Samozrejme, že ľudia nebudú
hlúpy a keď babka bude chcieť opraviť strechu, tak poprosí
syna o pomoc s financovaní a ten sa dohodne s babkou, že keď
prídu majstri, tak im to pošle on rovno zo svojho účtu. A teda
ho to bude stáť len jedno zdanenie a to 1000 Sk. Babka keď
bude mať dosť na účte tak či mu to prevedie z účtu na účet,
alebo vyberie v hotovosti z bankomatu, tak či tak bude

–91–

stiahnuté 1% a teda babku to bude stáť 1000 Sk za jej prevod +
1000 Sk, ktoré bude chcieť kompenzovať zdanenie synovi, keď
posielal peniaze majstrom. Takže celé požičanie stálo v
konečnom dôsledku 2% z celkovej sumy, čo nie je nič strašné.
Niekto si môže povedať, že takéto priateľské pôžičky by mali
byť bezplatné, ale ak chcem mať spravodlivý a funkčný systém
financovania štátu, tak proste bez výnimky!
Aj tak som presvedčený že výhody tohto modelu sú niekoľko
násobne výhodnejšie pre každého poctivého človeka ako je to
v súčasnosti.
Teraz prečo je dôležité zaviesť Slovenskú korunu. Je to hlavne
preto, aby hodnoty vytvorené na Slovensku neboli odčerpané
do zahraničia. Dokonca, aby Slovenskí podnikatelia
nevykorisťovali Slovenský ľud a zisky si neprečerpali do
zahraničných bank. Respektíve aj keby mali peniaze v
hotovosti, tak eurá môžu minúť kdekoľvek na svete, ale
Slovenské koruny len na Slovensku. Určite sa nájdu podvodníci
a kadejakí šmelinári, ktorý budú chcieť na tom zarobiť, ale o
nich sa už postará SIS ( Slovenská informačná služba ) a OO
( Ochrana občanov ). Ďalší dôvod je ten, že zahraničia ľudia s
eurami budú chcieť prísť na Slovensko si užívať alebo kupovať
naše kvalitné, ale lacné výrobky. Toto ale nebude možné, kým
nebudú mať Slovenské koruny. Nájdu sa ľudia, ktorí sa
ulakomia na eurá, ktorými bude chcieť niekto platiť, ale v
malom rozsahu sa to bude tolerovať a vo väčšom sa dotyční
upozornia a ak to nepomôže, tak dostanú trest.
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Kapitola: Tresty a väzenie.
Ja osobne, ako som už písal, nie som zástancom trestov a
strašenia. Ale určité pravidlá je potrebné dodržiavať. Ale keď
už niekto bude za niečo zatvorený, tak to nebude hotel!
Nebude to ani niečo, čo z grázla spraví ešte väčšieho grázla!
Bude to miesto, kde sa bude musieť pracovať a vzdelávať. A za
prácu dostane zaplatené ale nižšiu sumu ako na slobode a z
toho si musí zaplatiť samotné väzenie, časť sa mu bude
povinne odkladať na účet a časť môže minúť. Proste zásluhový
a spravodlivý systém.
Kapitola: Dôchodok.
Každý občan, ktorý dovŕši 60 rokov má právo ísť do dôchodku.
Po dovŕšení 60 roku nebude treba riešiť žiadne papierovačky,
ale príde na obecný, alebo mestský úrad ak predloží občiansky
preukaz. Pracovníčka úradu ho zapíše do systému a začne mu
chodiť štátny dôchodok. Suma sa bude odvíjať aj od
ekonomiky ale minimálne 500 Sk. Treba si uvedomiť, že
hodnota 500 Sk sa bude rovnať hodnote súčasných 500 eur.
Tento dôchodok sa mu bude vyplácať do smrti.
Kapitola: Zdravotná starostlivosť.
Každý občan Slovenskej republiky bude automaticky poistený v
Slovenskej štátnej banke, sporiteľni a poisťovni Slovenska. Už
žiadne kartičky poistencov, žiadna byrokracia. Bude stačiť
predložiť občiansky preukaz. Občan zo zahraničia bude
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ošetrený na základe medzinárodnej karty poistenca. To, či je
skutočne poistený sa bude dať ľahko overiť. Peniaze za
ošetrenie zahraničného občana si vyžiada Slovenská banka,
sporiteľňa a poisťovňa od príslušnej poisťovne v zahraničí.
Lekári budú mať fixný plat! Už žiadna motivácia mať veľa
chorých pacientov! Ani málo! Proste naplno sa môže sústrediť
len na liečenie a nebude musieť byť ekonóm. Lieky na predpis
za 1 Sk. Ak niekto zneužije Slovenské zdravotníctvo alebo
liekovú politiku, tak bude prísne potrestaný!
Kapitola: Doprava.
Autobusová a vlaková doprava pre študentov a zamestnancov
bude bezplatná. Ľudia nad 60 rokov budú mať dopravu
zadarmo.
Kapitola: Školstvo.
Bude povinná škôlka. Povinná základná školská dochádzka v
trvaní 8 rokov. Povinná stredná škola, buď učňovka, alebo
odborné učilište s maturitou. Žiadne gymnáziá! Ľudí, čo
nevedia nič robiť, je už na Slovensku dosť! Učebné odbory sa
budú otvárať podľa toho, čo trh práce na Slovensku potrebuje.
Ak chce niekto po skončení školy odísť do zahraničia môže, ale
musí zaplatiť náklady spojené so štúdiom na splátky. V
opačnom prípade ide o trestný čin zneužitia spoločenského
zriadenia Slovenskej republiky.
Kapitola: Zahraničný obchod.
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Len toľko tovaru sa môže doviesť do Slovenskej republiky,
respektíve len v takej hodnote v akej je vývoz tovaru zo
Slovenska. Ide o princíp, že nenecháme sa vykorisťovať ale ani
nenecháme sa vydržiavať!
Kapitola: Zahraničný dlh.
Tak táto téma je zaujímavý problém. Slovenská republika, ale
aj iné štáty sa zadlžuje. U koho??? Každý rok je počuť pri
schvaľovaní rozpočtu, že nový rozpočet počíta s deficitom
napríklad 3%. To nechápem? Teda chápem čo je deficit. Ale kto
dorovná ten deficit? Zrejme si musíme požičať. Takmer všetky
štáty si požičiavajú a ani neriešia, či si požičať, alebo nie, ale
len koľko percent to bude, alebo aká suma. Toto je veľmi chorý
prístup!!! Dokonca niekto požičiava so záporným úrokom!
Znamená to, že Ty si od niekoho požičiaš a budeš to splácať,
ale splatiť bude treba menej ako si si požičal. Tu rozum zastáva!
Som jednoznačne a rozhodne za to, aby sa Slovenská republika
nezadlžovala!!! Otázka znie odkiaľ vziať peniaze? Odpoveď je,
že ak chceme byť hrdý národ, tak zadlžovanie nie je prejav
hrdosti! Proste sa uskromníme, zavedieme nový model,
začneme poctivo pracovať a znovu postavíme Slovenskú
republiku na nohy!!! Odmenou pre nás budú sociálne istoty a
zdravý životný štýl. Takže aby som to zhrnul: Už žiadne
zadlžovanie u nikoho!
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Kapitola: Majetok.
Som za to, aby Slovenská republika zoštátnila strategické
podniky a postupne všetky väčšie podniky, ktoré Slovenskí
občania potrebujú. Elektrárne, plynárne, vodárne, železiarne,
drevospracujúce podniky, domovy dôchodcov, materské
škôlky, školy, stredné školy, vysoké školy. Keď zahraničný
investor sa nebude chcieť vzdať svojho zlatého vajíčka, tak sa
jednoducho znárodní. Ale aby sa nepovedalo, že sme barbari,
tak sa každý podnik od pôvodného majiteľa odkúpi za cenu
aktuálnej hodnoty a vystaví sa splátkový kalendár s dĺžkou
splácania, aby Slovenská republika to vedela v pohode splácať.
Kapitola: Normalizácia.
Ide o to, že trhová ekonomika je netvor, ktorý nepozná brata.
Proste ceny produktov sú na najvyššej možnej úrovni, kedy sa
dajú najvýhodnejšie predať s cieľom mať maximálny zisk.
Keďže nové spoločenské zriadenie bude postavené na inom
princípe a to urobiť všetkých relatívne spokojných, tak im
musíme zabezpečiť základné životné potreby v plnom rozsahu
a ostatné potreby podľa možností. Medzi základné potreby
patrí hlavne vzduch, voda a strava a bývanie. Vzduch je
samozrejme zadarmo, ale ostatné už nie. V súčasnom systéme
nikoho nezaujíma, či máte na vodu, stravu a bývanie peniaze.
Zdravý človek si väčšinou dokáže tieto potreby zabezpečiť sám.
Ale čo s tou menšinou??? Je nám fakt jedno čo s nimi je?
Povieš si, že to majú za svoju lenivosť! Alebo za svoje zlé
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vlastnosti! Určite niektorí áno, ale to nemení nič na tom, či
chceš mať bezdomovcov a žobrákov alebo nie. Ja som zažil aj
tieto stavy a môžeš mi veriť, že nejde len o peniaze. Stačí, že Ťa
niečo zlomí a začne to ísť s Tebou dolu vodou! A často krát sa
nenájde nikto, kto by Ti pomohol. Nebolo by fajn mať systém,
ktorý nedovolí nikomu, aby sa stal bezdomovec, alebo žobrák?
Nebolo by fajn, keby nikto od Teba nežobral peniaze na stravu?
Nebolo by fajn, keby si vedel, že môžeš ísť do parku hoci aj
večer a nemusíš sa báť, že tam budú vysedávať nejakí
bezdomovci a budú ťa ohrozovať? Minimálne vytvárať
nepríjemné pocity. Už som ďaleko odbočil od normalizácie,
keď som sa dostal až k bezdomovcom. Normalizáciu treba
zaviesť z dôvodu, aby ľudia vedeli, že na celom Slovensku si
kúpia rožky, alebo mlieko a iné základné potraviny za tú istú
cenu. Mať ceny pevne zakotvené je dobré aj pre plánovanie. Či
už v malom, alebo vo veľkom. Normalizácia aj zabezpečí, že aj
v prípade zdražovania, tak tieto komodity zostanú na rovnakej
úrovni. Je to dôležité hlavne preto, aby napríklad dôchodca
nemal problém si nakúpiť zo svojho dôchodku dostatok stravy
na prežitie. Je určite jednoduchšie zabetónovať ceny, dôchodky
a platy ako všade dať samé vzorce a každú chvíľu to meniť! To
je veľmi chorý systém a hlavne nereaguje dostatočne svižne na
vývin cien. Napríklad dôchodca, ktorý dostáva dôchodok a vie
si ledva pokriť stravu, tak keď príde k zvýšeniu cien, tak tento
dôchodca už nemá dostatok prostriedkov na prežitie. Štát s
veľkým časovým odstupom zvýši dôchodky, ale aj tak nie na
takú úroveň, aby si tento dôchodca vedel kúpiť všetko čo
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predtým. Dôvod prečo je tomu tak, že tento systém je
jednoducho zlý! Umožnil špekulantom a ľuďom bez charakteru
bohatnúť a pracujúcu triedu dostáva na kolená! Toto sa musí
zmeniť! Inak skončia zle nie len pracujúca trieda, ale aj tí
zbohatlíci!!! Dôkaz je to, že sa žije čím ďalej tým horšie väčšine
Slovákov. Netreba ale zúfať! Je čas na zmenu a ak sa pridáš aj
ty, tak zvyšuješ šancu, že to tu zmeníme k lepšiemu čoskoro!
Kapitola: Falošní proroci.
Táto téma má zdanlivo bezvýznamnú úlohu. Ale len zdanlivo.
Kto je vlastne prorok? Dalo by sa povedať, že je to človek,
ktorý predvída budúcnosť. Niečo ako veštica. Robiť zo seba
proroka, alebo vešticu je veľmi nebezpečné. Tu platí viacero
zákonitostí ale také hlavná je: "Sto krát opakovaná lož sa stáva
pravdou!" Čím výraznejšia je osobnosť, ktorá Ti niečo povie,
hoci by to bol len jeho vlastný výmysel, tým väčšia je
pravdepodobnosť že tomu uveríš! A keď aj nie vedome, tak sa
to môže zapísať do tvojho podvedomia a skôr, či neskôr spravíš
niečo, čo prispeje k splneniu proroctva. Preto aj priania a
pochvaly sú veľmi dôležité. Opäť aj ja mám s týmto veľmi silnú
skúsenosť. Raz ja jedna kolegyňa z práce Marika po konzultácií
s nejakou vešticou prekliala a to tak, že v práci ma požiadal,
aby som sa jej pozeral do oči a potom povedala vetu: "Prajem
Ti Peter, aby si sa aj ty tak sklamal v Láske ako som sa ja
sklamala v Tebe." Túto vetu povedala normálnou hlasitosťou,
ale držala ma za ruky a pozerala sa mi do očí. Ja som to vtedy
nebral vážne, len mi bolo ľúto, že som ju sklamal. Prešlo 3
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týždne a totálnymi náhodami som sa zoznámil s jedným
dievčaťom, do ktorej som sa zamiloval, ale moje city
neopätovala. Chcela byť len kamarátka, no ja som chcel viac.
Nech som sa snažil akokoľvek nič nepomáhalo. S odstupom
rokov som zašiel za Marikou, aby mi odpustila. Ona povedala,
že sa na mňa nehnevá a že mám tomu dievčaťu nosiť ruže.
Robil som to a stalo sa to, že som sa s tým dievčaťom zblížil, ale
opäť sa to pokazilo pretože som bol príliš nedočkavý a
nakoniec to skončilo na súde. Tento príbeh je oveľa
zaujímavejší a mám spísané čo a kedy som s ňou zažil a raz
vydám knihu ak budem mať na to čas. Tu to píšem , aby som
ľudí vystríhal. Napriek tomu, že som na veštice neveril, tak sa
splnilo všetko presne tak ako mi Marika povedala. Marika mi to
povedala preto, že predtým sme spolu chodili, ale časom tie
city ochladli aj keď som s tým dopredu nerátal a na začiatku
som myslel, že ma to nikdy neprejde. Detaily tu nechcem
spomínať, ale budú v tej knihe ak sa mi podarí ju napísať.
Ponaučenie z toho plynie, že aj keď veštice samé o sebe
nemusia byť zlé, tak nie je dobré využívať ich pomoc. Môže sa
ľahko stať, že ublížime niekomu viac ako chceme. Ja osobne
som za môj život sa stretol asi s 3 vešticami. Jedna bola
kamarátka, ku druhej som išiel náhodou, keď som k nej viezol
kamaráta a tretiu som vyhľadal kvôli tomu dievčaťu. Prvá
veštica mi povedala, že z toho dievčaťa nemá dobrý pocit,
druhá, že nech by boli moje city akokoľvek úprimné, tak
nemám šancu a tretia najskôr, že nie je pre mňa a potom, že
áno. Ešte sa vrátim k tej druhej veštici ku ktorej som šiel kvôli
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kamarátovi, ktorý si chcel dať vyveštiť. Keď som tam už bol tak
som dal 2 otázky: Jedna ohľadom Lucky a druhá ohľadom toho
či mám robiť protesty. Bolo to v roku okolo 2012. Za Lucku to
čo som písal a čo sa týka protestov, že sa nemám vzdávať.
Napísala mi toho viac a aj mám ten papier niekde, kde toho
napísala viac a podrobnejšie ale to nie je dôležité.
S odstupom času v roku 2020 keď som sa znovu venoval
protestom, tak mi zazvonil telefón. Neznáme číslo. Číslo
ukázalo, ale pre mňa neznámy človek a predstavil sa a opýtal
sa ma, ži mi môže povedať bájku. Ja som bol za volantom, tak
mi to vôbec nevadilo a povedal som, že áno. A začal: Je to
bájka o orlovi. Ešte raz sa ma opýtal, či ma nezdržuje. Ja že nie,
nech kľudne hovorí. A tak pokračoval. Bolo malé orlíča a to
vypadlo z hniezda a dokotúľalo sa do kurína ku gazdovi. Tam sa
mu všetci posmievali. Žral zrno spolu s ostatnými sliepkami a
sám o sebe si myslel že je kura. Ako rástol bol iný ako ostatný a
stále sa mu všetci posmievali. Jedného dňa priletela mama
orlica. Spoznala toto orlíča a povedala mu, aby lietal. On ale
povedal, že on nie je orlo, ale kura! Orlica ho zdrapila vyletel
do veľkej výšky a tam ho pustila a povedala mu aby lietal. A on
začal lietať. Už si to presne nepamätám ako doslovne to
povedal, ale približne takto. A potom mi povedal, že ty si ten
orol! Tak vtedy to bolo milé povzbudenie, ale nebral som to
ako fakt. Neskôr som sa s týmto človekom aj stretol a viac krát
sme spolu komunikovali. Bol som aj u neho doma. Volá sa
Martin Marko. Jeho slová bez toho, že by vychvaľoval mňa
obsahovali veľa múdrosti. Dokonca svojimi myšlienkami zaujal
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aj Mudr. Kotlára, ktorý vedie televíziu Slovan. Nechcem tu
hovoriť všetko čo mi povedal ale dá sa povedať, že rozprával o
duchovných veciach, ktoré sa ťažko chápu. Neskôr sme prestali
spolu intenzívne komunikovať. Ale čisto z logických dôvodov,
že nebolo veľmi o čom. Potom som raz počúval rádio a tam
nejaký psychológ rozprával, že niektorí ľudia začnú trpieť
spasiteľským syndrómom. A spomenul som si na môjho
priateľa Marka, či tiež len nemá spasiteľský syndróm? A
samozrejme som sa aj sám seba opýtal, či tiež netrpím
spasiteľským syndrómom. Odpoveď som si nedal ani na jednu
z týchto otázok. Skôr som si položil ďalšiu kontrolnú otázku:
Keby prišiel na zem niekto ako Ježiš Kristus a začal by sa chovať
ako Ježiš Kristus a aj keby ozaj bol Božím synom, tak ako by ho
prijali dnešní ľudia? Nebol by považovaný len za človeka, ktorý
trpí spasiteľským syndrómom??? Keby robil zázraky dnes, tak
by im nikto neuveril a myslel by si, že ide o počítačový trik,
alebo trik pomocou nejakej technológie. Nakoniec by bol
zrejme zavretý do blázinca. Čo si myslíš ty? Ja osobne sa
považujem za človeka, ktorý chce, aby to tu fungovalo lepšie.
Ale pôvodne som sa nechcem venovať vešticiam a duchovnej
stránke, ale skôr konšpiračným teóriám a aké nesprávne je šíriť
neoverené a nepravdivé informácie. Každý človek, ktorý zdieľa
príspevky na sociálnych sieťach v podstate prispieva k šíreniu
danej informácie a teda dodáva danej informácií silu. Je
škodlivé, ak sa šíria nepravdivé informácie, ale zároveň je
škodlivé ak sa šíria pravdivé negatívne informácie. Takýmto
informáciám dávame silu! Iste ste zachytili slovné spojenie: "Aj

–101–

negatívna reklama je reklama!" Aj ja osobne som tento princíp
využil. Žiaľ nedostatočne. Treba si ale uvedomiť, že ak chceme
zmeniť režim a zaviesť niečo pekné, tak zdieľaním a
komentovaním nepravdivých, či pravdivých, ale negatívnych
informácií ho nezavedieme! To čo tu teraz kritizujem som robil
dlhé roky aj ja. Takže ja sa na Vás nehnevám. Len sa treba nad
tým zamyslieť, či Vám stačí takýto život?! Pičovať, hrešiť,
nadávať ako je to tu zlé, mudrovať koho treba zavrieť a čo
treba urobiť. Toto ľuďom ide. Prečo? Lebo je to najľahšie.
Netreba na to žiadnu investíciu. Ani peniaze, ani úsilie. Aj ja
som to robil a občas to aj robím. Nie sme dokonalí. Ja ale
chcem Vám a samozrejme aj sebe pomôcť to tu zmeniť. Už
vidím ten komentár: "A čo si dosiahol? Nič! Choď radšej robiť!"
Na tejto kritike niečo bude. Ako sa hovorí všetko zlé je na niečo
dobré, tak aj keď som nič nedosiahol, tak predsa len už nie
som skúsenosťami a poznaním tam kde som začínal. Ani nikto
z Nás. Čo sa týka tej výčitky alebo rady: Choď radšej robiť!, tak
to pevne verím, že budem. Chcem k tomu povedať len toľko.
Minulý rok som pracoval a nebol som odkázaný na štátnu
podporu aj keď som sa psychicky cítil veľmi zle. 2 súdy na krku,
probačný dohľad, každú chvíľu mi niekto volal, lebo sa našiel
nejaký debil a poprihlasoval ma na kadejaké portály, tak takéto
veci veľmi na psychickej pohode nepridajú. Hlavne keď sa cítite
nevinný. Teraz už tak často nevolajú a trošku som sa stal
odolnejší. Práca mi nesmrdela, len som sa často zamýšľal nad
tým, že ak sa všetci vzdáme, budeme chodiť do práce a
nebudeme sa zaujímať o veci verejné, tak sa nám ľahko môže
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stať, že medzi otrokmi s reťazami z minulosti a bežným
pracujúcim občanom v dnešnej dobe nebude žiadny rozdiel!
Ak skloníme hlavu pri každom obmedzení ľudských práv, pri
každom zvyšovaní cien, pri každom zavádzaní nových
povinností, tak z tých hore urobíme bohov a zo seba otrokov!!!
Mám kamarátov, ktorí poslušne robia všetko, čo tento režim od
nich chce, ale už začínajú aj oni cítiť, že ten život ich prestáva
baviť! Všetko ide podľa ľudovej múdrosti a to, že ak dáme žabu
do vody a pomaly zohrievame vodu, tak sa žaba uvarí. Ak by
sme žabu hodili do horúcej vody, tak inštinktívne vyskočí z
vody. Proste tým, že tento kapitalistický režim pomaly zhoršuje
životnú úroveň, tak si na ňu pomaly zvykáme! Ak by ľudia na
námestiach v roku 1989 vedeli, či tu bude dnes, aké ceny, aké
istoty, tak by na námestí nebolo ani nohy!!! Mne sa na
socializme veľa vecí nepáčilo, ale keď to mám porovnať so
súčasnými životnými podmienkami, tak ani na sekundu
neváham a chcem ho späť. Toto ale nie je také jednoduché
zaviesť, lebo peniaze sú moc a peniaze majú tí hore a tým je
dobre, takže určite nepomôžu zaviesť niečo, kde by už také
príjmy a taký životný štýl nemohli mať! Netreba sa ale vzdávať!
Šanca tu je. Nás je podstatne viac a máme na našej strane aj
Boha! Ako si to dovolím povedať? Pretože: "Hlas ľudu - hlas
Boží!" A okrem toho ak chceme zaviesť niečo mierumilovné,
funkčné, dlhodobo-udržateľné s kopou výhod pre bežných
občanov, tak to predsa šancu na úspech musí mať! Bude si to
ale vyžadovať veľa dôvery a veľa úsilia!
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Kapitola: Ako na to.
Ak chceme niečo zaviesť treba vedieť čo zaviesť a ako zaviesť!
Už sme si to aj z časti rozpísali a môžeme opäť troška z iného
uhla. Systém je tvorený z ľudí. Systém ako taký je v podstate
len zvyk ľudí byť na rôznych pozíciách, ktorí riešia veci určitým
spôsobom, ktoré im systém umožňuje. Ak chceme zmeniť
režim musíme si získať na svoju stranu dostatočný počet ľudí
ochotných nám dôverovať a zároveň ochotných zmeniť svoje
zvyky. Toto sú náročné úlohy. Ale treba ich vyriešiť. Dôvera sa
dá získať transparentnosťou, úprimnosťou a získaním si
dobrých a dôveryhodných ľudí. Ak chceme od ľudí, aby si zvykli
na nejaké nové pravidlá, tak by sme mali ísť príkladom. A nie
len príkladom, ale spraviť aj o trochu viac. Problém so získaním
ľudí je ten najväčší, čo sa týka postupu ako zmeniť režim.
Kapitola: Problémy so získaním ľudí na svoju stranu.
Dôvody, prečo je problém si získať ľudí, medzi ktorých patrím
aj ja, sú napríklad:


Ľudia boli a sú bombardovaní informáciami.
Podstatnými, ale hlavne nepodstatnými.



Ľudia sú týmito informáciami manipulovaní.



Ľudia boli veľa krát oklamaní ľuďmi, ktorých považovali
za správnych.
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Pozornosť ľudí je úmyselne odvádzaná od riešenia
skutočných problémov spoločnosti.



Systém podporuje zvrátené hodnoty a skrýva ich do
pekných obalov ako sloboda, úspech, transparentnosť,
rovnoprávnosť, základné ľudské práva a slobody a pod.



Systém zastrašuje ľudí a nezmyselné obmedzenia
človeka skrýva do pekného obalu s názvom
zodpovednosť, právo musí platiť pre každého a pod.



Systém sa nebráni na zachovanie samého seba použiť
akékoľvek triky a nástroje akými disponuje. Napríklad:
Políciu, prokuratúru, súdy, armádu, politikov, novinárov,
televíziu, sociálne siete, populárne osobnosti a v
podstate každého, kto je na jeho výplatnej listine.



Systém podporuje aj zahraničie, ale môžete mi veriť, že
nie kvôli našim záujmom, ale svojim vlastným!

Kapitola: Čo je systém?
A teraz si rozoberme kto je vlastne systém? Veď súčasťou
systému som aj ja aj ty! Áno. Systém tvoríme My všetci.
Problém trošku je, že nie každý človek v tomto systéme má
rovnakú váhu niečo na systéme zmeniť. To by samo o sebe
nebolo nič nenormálne. Predsa nejaká hierarchia a poriadok
musí byť. Ak si povieš, že nemusí, tak si naivný blázon. A ak si si
to naozaj myslel alebo si myslíš, že netreba žiadny systém a
poriadok, tak sa na teba nehnevám, ale radšej ti hneď na
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primitívnom príklade vysvetlím, že nejaký systém a nejaká
hierarchia je potrebná. Ak si oblečený, tak sa vyzleč a choď si
do lesa uloviť medveďa a zakry sa jeho kožou. To, čo máš na
sebe určite niekto vyrobil. Niekto to vyrobil na niekoho pokyn.
Aby to vedel urobiť, tak sa to musel od niekoho naučiť.
Materiál musel niekto vyrobiť. Niekto materiál musel doviesť
do krajčírskej firmy. Niekto musel vyrobiť krajčírske stroje.
Niekto musel vyrobiť elektrárne. Niekto navrhol cenu predaja
tvojho oblečenia. Niekto musel naučiť to, čo navrhol cenu
počítať a základy ekonomiky. Aby to robotník mohol ušiť musel
sa nejako dopraviť do práce. Musel niečo zjesť a ak má prácu
ako krajčír, tak zrejme si nepestuje všetko jedlo pre seba na
celý rok sám, ale niekto mu ho vypestoval. Na tom, či máš
oblečenie z Číny, alebo zo Slovenských závodov nezáleží. Pointa
je tá istá. Sme v dobe, kedy nemôžeme robiť všetci všetko.
Hovorí sa tomu deľba práce. To je v poriadku. Treba zabudnúť
na nezmysly typu vráťme sa ku bartrovému obchodu, bývajme
v súlade s prírodou a podobne! Toto sú nezmysly, ktoré šíria
primitívni ľudia, alebo sklamaní ľudia zo systému! Nemám nič
proti týmto ľuďom a sám k nim patrím! Ale všetko s mierou!
Každý je primitívny do určitej miery a každý má schopnosti
nejako pomôcť sebe a ostatným! Preto netreba nikoho
odsudzovať! Ľuďom, ktorí sú dole, alebo trpia nejakou
závislosťou treba pomôcť čo najmierumilovnejšie, čo
najpozitívnejšie s Láskou. Niekedy ak je to dobré pre
dotyčného človeka, tak aj proti jeho vôli Ak jeho vôľu ovplyvnili
drogy akéhokoľvek typu a škodí sám sebe a ostatným, tak aj
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proti jeho vôli! Ale opäť tak, aby to bolo pre dotyčného človeka
prospešné. Neskôr, keď bude zbavený drogovej závislosti, tak
sa Vám poďakuje. Nájsť bod, kedy dotyčnému človeku pomôcť
proti jeho vôli je kontroverzné a preto je potrebné pestovať v
ľuďoch správne, zdravé a vznešené hodnoty, aby tento bod
vedeli čo najrozumnejšie určiť. A vlastne, aby to nikto
nepotreboval. Ale už som opäť ďaleko odbočil.:) Takže systém
má nejakú hierarchiu a je postavený na nejakých hodnotách.
Súčasný systém je ešte o to podlejší a zákernejší, že ľuďom
doslovne klame do očí! Ľuďom hovorí, že máme najlepší
systém aký môže byť, čo je určite klamstvo, ale hlavne má
peknú Ústavu SR, čo je základný zákon štátu a všetky zákony
musia byť v súlade s touto ústavou, a veci v jen napísané sú
vznešené. Ako je každý slobodný, ako sme si rovní v dôstojnosti
a v právach, ako máme bezplatné zdravotníctvo, nezávislé súdy
a podobne. Žiaľ už sú v nej aj zakotvené body, že európske
zákony sú nadradené Slovenským zákonom! Takže suverenita?
Aká suverenita? Ľudia mimo Slovenska môžu prikazovať, čo
môžu a nemôžu robiť Slovenskí občania! Proeurópsky občan
bude namietať, že predsa tam máme svojich europoslancov a
môžeme ovplyvniť chod celej Európy. Bačov kokot!!! Toto
musím takto napísať, aby pochopil každý! Ak Slovenských
europoslancov je niekoľkonásobne menej ako ostatných
europoslancov, tak títo ostatní sa môžu rozhodnúť aj o zrušení
Slovenska a My to budeme musieť akceptovať, pretože v
ústave je jasne napísané, že európske zákony sú nadradené
Slovenským zákonom. Toto sa nestalo ešte preto, lebo
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európska únia vie, že ak by to spravila teraz, tak ľudia by sa
vzbúrili a vystúpili z EU! Preto si razia cestu varenia žaby!!!
Európska únia je prospešná pre voľnosť pohybu a tovaru, ale
toto pohodlie otvára cestu ku zrušeniu Slovenska! Načo nám je
Slovenská vláda, keď by stačilo mať európsky parlament?
Vidina vysokých zárobkov, vidina odbúrania byrokracie, vidina
ušetrenia nákladov na Slovenskú vládu môže byť lákavé! Nie.
Veď si predstavte, že nemusíme živiť 150 Slovenských
poslancov a ich asistentov, ministerstvá, proste úspora jak
hovädo Takže tu sa treba vážne zamyslieť čo chceme a čo
chceš?! Preto je veľmi dôležité skôr ako sa vybuduje celý návrh
nového spoločenského zriadenia si určiť priority! Čo vlastne
chceme! Ja sa tu nebudem hrať na chrumkavého, že teraz
budem chcieť každému vyhovieť! Navrhujem nasledovné:
Postaviť Slovenskú republiku na nohy a zriadiť taký
spoločenský systém, ktorý sa postará o každého! A nie len
peknými rečami v ústave ale do, čo bude v Ústave SR, tak do
bodky bude naplnené!!! Dôkaz, že Ústava SR sa nedodržuje,
tak najľahší dôkaz je napríklad: Bezplatné zdravotníctvo sa
zaručuje! Nedopláca sa za lieky? Lieky nie sú súčasťou liečby?
Platíš za zdravotné poistenie? Platíš zdravotné poistenie
súkromnej poisťovni?! Tak aké bezplatné?! Viac nemusím
písať. Každý rozumný chápe. Ale opäť som ďaleko odbočil.:)
Takže systém. Problém dnešného systému okrem toho, že sa
snaží za každú cenu udržať, je aj jeho zhubnosť! S cieľom
udržať sám seba, nie len zastrašuje občanov, ale im aj
komplikuje život a je čím ďalej, tým zložitejší! Neviem, či je to
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zámer, alebo len hlúposť kompetentných, ale vznikajú úrady a
pozície, ktoré nepomáhajú vytvárať hodnoty, ale len ovládajú,
manipulujú, kontrolujú, usmerňujú, archivujú, pokutujú tých,
čo reálne hodnoty vytvárajú! Niekedy môže byť pohnútkou
vytvoriť takéto miesta len zriadiť teplé miestečko pre
kamaráta, alebo seba do budúcnosti a niekdy je to zdanlivo
racionálny dôvod a to, že treba vytvoriť ďalší úrad, aby
kontroloval iný úrad, lebo všetko je také zložité, že bez
ďalšieho úradu hrozí korupcia, alebo neodborné rozhodovanie,
prípadne zlenivenie pracovníkov ak nebudú kontrolovaní. Tu sa
dostávame do bodu, kedy by si mal začať chápať prečo je
veľmi, ale veľmi dôležité sa venovať vzdelaniu ľudí a hlavne
naučiť ich morálnym a mravným hodnotám! Čím viac
zanedbáme toto, tým rýchlejšie zničíme sami seba! Nepomôže
žiadna Ústava, žiadne zákony, žiadne vykonávacie vyhlášky,
žiadne kamery, žiadni policajti!
Takže čo teraz keď aj chápeme a zhodli sme sa, že systém je
zlý? Sme v čase keď zvrátené hodnoty už sú v Nás zakorenené.
V niektorých viac a v niektorých menej. Čo s tým, keď systém
nám neumožňuje vychovávať deti, pretože otcovia musia byť
na týždňovkách a matky robia operky v Rakúsku? Čo s tým, keď
sociálne slabí obyvatelia dostávajú podporu, ktorá im nestačí
ani na jedlo? Čo s tým, keď stav konta určuje ako sa k nemu
ľudia správajú? Čo s tým, keď televízie a internet sú zaplavené
násilím, nepodstatnými vecami, reklamami, povrchnosťou,
zvrátenosťou?
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Čo s tým, keď politici a politické strany Vám sľubujú veci, ktoré
nedokážu splniť a dokonca už len sľubujú, že zatvoria
predchádzajúcich politikov? Čo s tým, keď chcete pracovať, ale
ako zdravý nechcete nosiť náhubok a bez neho Vám pracovať
nedovolia?! Čo s tým keď bez násilného očkovania Vás
nevpustia ani do autobusu, aby ste mohli ísť do práce?! Vieš
odpoveď? Veľa ľudí a možno aj ty si povieš, že: "Treba sa
zjednotiť a vyhádzať tých čo za toto môžu von oknom!" Alebo
niečo v podobnom duchu. Vieš koľko ľudí si to už povedalo?!
Vieš koľko ľudí nesúhlasí s tým ako to tu je a napriek tomu sa
nič nezmenilo?! Vieš koľko krát som si to pomyslel ja a koľko
krát som to povedal na demonštráciách? Som si istý, že veľmi
veľa. Niektorí čakajú na vodcu. Niektorí čakajú na zázrak.
Niektorí rezignovali, lebo už neveria v pozitívnu zmenu.
Niektorí sa prispôsobili a obmedzenia berú ako nutné zlo.
Niektorým to vyhovuje, lebo vedia vyťažiť aj zo zla! Tí, ktorí
dokážu vyťažiť aj zo zlého systému sú farmaceutické firmy, ale
zďaleka nie len oni! Sú to napríklad výrobcovia dezinfekcii,
výrobcovia rúšok, výrobcovia testov, politici, ktorí vedia umelo
vytvorenou pandémiou zakryť ekonomické podvody a svoju
hlúposť. Ďalej sú to zdravotnícky personál, ktorý má príplatky
za práce na týchto oddeleniach, sú to rôzni lobisti a
podnikatelia, ktorí pomáhajú s distribúciou vakcín atď., atď.
Nejde len o pandémiu. Zlý systém z akéhokoľvek dôvodu vždy
niekomu vyhovuje a niekto z neho ťaží! Niekedy úmyselne,
niekedy, len aby prežil a niekedy vyslovene z donútenia
Napríklad zdravotnícky personál aj keby nechcel aby bola
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pandémia, tak to nemení nič na tom, že má za to príplatky.
Naozaj sa nechcem dotknúť týchto pracovníkov. Vážim si ich
prácu tak, ako si vážim prácu každého pracujúceho človeka!!!
Kapitola: Protesty.
Teraz raz si trošku preberme protesty. Neskôr sa vrátim k
systému a ako ho zmeniť k lepšiemu. Iste si zachytil, že raz
protestujú zdravotníci, inokedy učitelia, inokedy policajti,
inokedy
autodopravcovia,
inokedy
lesníci,
inokedy
poľnohospodári, inokedy odborári. A v poslednom období
občania. Každý protest má svoje špecifické požiadavky.
Väčšinou ide o zvýšenie miezd, niekedy o niečo iné, ale vždy je
to túžba protestujúcich mať pre seba nejakú výhodu, nejaké
zlepšenie. Je smutné, že hlavne občianske protesty v
poslednom období prestávali mať jasné požiadavky a namiesto
žiadania zlepšenia niektorej veci, demonštranti žiadali
odstúpenie niekoho, alebo celej vlády a nič viac! A niekedy
pomaly ani to, len išli vyjadriť svoju nespokojnosť a na
námestie prišli hlavne preto, že im to strana nakázala, alebo
ich tam niekto zavolal. Alebo len, aby zažili nejaké vzrušenie!
Samozrejme ja som bol jedným z nich. Keď som bol ešte
policajt, tak som sa zúčastnil protestu policajtov niekedy v roku
2003 za zvýšenie miezd policajtov, neskôr som bol radový
protestujúci v gorila protestoch, neskôr organizátor protestov
bielej revolúcie, potom belasomodrej revolúcie, neskôr radový
protestujúci protestov, ktoré organizoval Marček, neskôr
organizátor sviečkového pochodu a revolučného pochodu,
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neskôr organizátor protestu s názvom REVOLÚCIA, kedy ma
policajti dali aj do väzby a dodnes som za to súdený, neskôr
som opäť ako radový protestujúci podporil protest, ktorý
organizoval ten Čech Aleš, neskôr ako radový protestujúci
podporil protest 1.septembra 2021 a nakoniec podporil ako
radový protestujúci protest 17. novembra 2021 odkiaľ som
odišiel ako posledný. Posledný spred úradu vlády, posledný
spred Prezidentského paláca, posledný spred Parlamentu SR o
cca 21:00. Pomerne bohatá minulosť na protesty a napriek
tomu som nič nedosiahol. To si musím priznať. Proste som to
robil zle. Ako sa hovorí, že na revolúciu treba mať 3 veci:
Peniaze, peníze a peneži! A ja v mojej naivite som veril, že
bude stačiť úprimnosť. V podstate za tie roky protestovania
som samozrejme aj pracoval ako elektromontér, pretože mne
nikto nefinancoval moje revolucionárske aktivity. Ale pozor, nie
je to tak celkom pravda. Za tie roky mi veľa ľudí aj prispelo na
činnosť. Tieto peniaze mi pomohli prežiť a aj niečo lepšie
zorganizovať, ale určite nešlo o peniaze, ktoré by stačili na
živobytie a hlavne ani aby stačili na financovanie revolúcie. A
ani som ich za týmto účelom nechcel. Problémom pri
financovaní niekoho, za akýmkoľvek účelom, je, že sa vytvára
puto medzi tým, čo peniaze poskytuje a tým, kto peniaze
prijíma. Ako hovorí môj kamarát: Nič nie je zadarmo! Ak je
niečo zadarmo, tak len a len zdanlivo! Keď Vám niekto niečo
dá, alebo vám pomôže a povie, že je to zadarmo, alebo od Vás
nič nepýta, nechce a dokonca nepríjme, tak aj tak to nie je
zadarmo!!! Bez ohľadu na pohnútky toho, kto Vám pomohol, či
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ide o vodiča, ktorý Vám zastal ako stopárovi, alebo zdravotnú
sestru, ktorá Vám pomôže s niečim nad rámec svojich
platených povinností. Ak Vám niekto pomôže úprimne, úplne
nezištne a ani sa nepoznáte a viete, že nikdy túto pomoc
nebudete môcť tomuto človeku opätovať, tak aj tak to nebolo
zadarmo! Ten čo pomáha má vždy z toho dobrý pocit! Ten,
komu je pomáhané, či sa mu to páči, alebo nie, tak väčšinou
svojou vďačnosťou odovzdáva kúsok svojej vnútornej sily
tomu, kto mu pomôže. Ten, kto pomáha, tomu vnútorná sila
rastie a teda jeho EGO a ten, kto je odkázaný na pomoc, tak
tomu vnútorná sila klesá, teda začína sa podceňovať,
obviňovať z neschopnosti a podobne. Oboje sú prirodzené
javy, ale keďže mojim cieľom je, aby každý sa cítil dobre, tak je
potrebné sa snažiť dosiahnuť rovnováhu, medzi povinnosťami
a výhodami, medzi pomáhaním druhým a prijímaním pomoci.
Čokoľvek z tohto je prehnané, tak to vedie k nešťastiu!!! Aj
pomáhať príliš veľa škodí aj nechať si pomáhať príliš veľa
škodí!!! Príklad. Tete sa zle chodí s nákupom po schodoch. A Ty
ako mladý človek sa rozhodneš jej nezištne pomôcť. Pomôžeš
tete odniesť nákup po schodoch. Teta je rada, že si jej pomohol
a ty máš radosť, že si spravil dobrý skutok. Ale je tu aj iný uhol
pohľadu. Tým, že si jej pomohol sám sebe dokazuješ, že si
dobrý človek skutkami a zároveň posilňuješ svoje svaly. Teta,
ktorej si pomohol naopak svoje svaly netrénuje na záťaž, ktorú
potrebuje na samostatné fungovanie a ba čo viac začína si
zvykať na pohodlie a začína uvažovať štýlom: "Dúfam, že mi aj
nabudúce niekto pomôže." Teraz naozaj nechcem tým
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povedať, že nikto nemá nikomu pomáhať ale ani to, že treba
každému so všetkým pomôcť. Opäť platí všetko s mierou! Tu sa
hodí aj príslovie: "Pomôž si sám aj Boh ti pomôže!"
Kapitola: Pôžičky a exekúcie.
Mal som veľa pôžičiek a v súčasnosti nemám žiadnu! Všetky
som splatil z poctivo zarobených peňazí.
Za to exekúcií mám viac ako ich viem spočítať. Ale keby som
ich nemal, tak zrejme nevznikne ani táto kniha. A zrejme by si
ani nevedel, že nejaký Peter Sihelský existuje.
Na základe vlastných skúseností v tejto knihe opíšem ako riešiť
pôžičky a exekúcie, aby sa ľudia nemuseli zbytočne trápiť!
Protestom a zmene režimu sa nevenujem kvôli exekúciám, ale
toto je tiež významná téma, pre ktorú chcem zmeniť politický
režim! Na základe vlastných skúseností tu napíšem pár
postrehov.
Začnem stručne, jasne, výstižne! Exekúcie sú zlo!!! Pôžičky sú
nástroj satana! Ak by pôžička bola zlaté teľa, tak exekúcia je
keď sa zo zlatého teľaťa stane stará krava! Občas zo zlatého
teľaťa máte úžitok a občas nie!
Niekedy boli časy, že ľudia si šetrili, aby potom mohli si za
našetrené peniaze niečo kúpiť. Alebo sa šetrilo svojim dcéram
na veno, aby sa vedeli dobre vydať a aby nový pár mal niečo
na začiatok. Toto bolo podľa mňa správne! Ale kto to robí
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dnes? Chudobní nemajú z čoho šetriť a bohatí väčšinu svojho
majetku investujú, alebo prepadnú nejakej droge a
zbankrotujú.
Najskôr si preberieme, prečo pôžičky sú nástroj satana!
Samozrejme neverím na mýtické postavy a toto prirovnanie
berte len ako prirovnanie, že je to niečo zlé. V čom spočíva zlo
v pôžičkách? Zlo v pôžičkách má viacero negatívnych príčin a
dôsledkov! Pokúsim sa ozrejmiť všetky. Prvý zlom v pôžičke je,
že bez úsilia, svojich reálnych síl, schopností a možností ju
splatiť v dnešnej dome je možné získať pôžičku. Tú naša
psychika daná od Boha je oklamaná! A ako som už písal v tejto
knihe tak klamstvo je základným nástrojom Satana, keď chce
dostať svoju obeť! Takže ako je naša psychika klamaná? Proste
dostaneme peniaze bez toho, že by sme si ich zaslúžili. Peniaze
sú také vecičky, ktoré viete vymeniť za iné veci a dokonca
pocity. Viete si za ne kúpiť veci ako dom, auto, náradie, bicykel,
lietadlo, vreckový nožík, proste akúkoľvek vec čo sa dá kúpiť a
nie len to. Dokážete si za ne kúpiť aj pocity ako je: Vďačnosť,
Láska, strach, sexuálny zážitok, vzrušenie, šťastie, pohodu, chuť
niečo robiť, zdravie, nepokoj, lojalitu. Proste takmer všetky
veci si viete kúpiť a takmer všetky typy pocitov. Môžete
nesúhlasiť. Napríklad, že si za ne nemôžete kúpiť Lásku, alebo
nejakú vec, ktorú vám niekto nechce predať. Počkajte.
Vysvetlím.:) Áno, preto som napísal slovo takmer! Ale peniaze
sú taká vecička, že stačí ich ponúknuť viac, oveľa viac a zrazu sa
dá kúpiť aj to, čo sa na prvý pohľad kúpiť nedalo. Príklad. Mám
zbierku starých Slovenských mincí a mám k nej citové väzby.
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Nechcem ju predať. Príde niekto ku mne a ja mu ukážem túto
zbierku a jemu sa zapáči a bude ju chcieť odo mňa kúpiť. Ja ju
ale predať nechcem. On nalieha a ponúkne mi za ňu 100€. Ja
že nie. Potom si orientačne zistím akú majú trhovú hodnotu.
Zistím, že moja zbierka má hodnotu okolo 1000€ a poviem si
ako ma chcel oklamať môj kamarát. Ale on povie, že on
nevedel, že akú majú hodnotu a že ich nechce na biznis, len sa
mu jednoducho páči a chce ju a ponúkne mi tých 1000€. Ja by
som mohol si povedať, že mu urobím radosť ak mu ju predám
a ja ju až tak nepotrebujem, ale preváži to, že ju mám rád a
chcem ju a proste mu ju nepredám za 1000€. Takže si poviete,
že za peniaze sa nedá kúpiť všetko. Ale čo ak by mi za ňu
ponúkol 10 000€? Alebo 100 000€, alebo milión eur? Čo
myslíte ako by som sa rozhodol? Takže môžeme sa zhodnúť na
tom, že peniaze majú veľkú moc! Nie len, že sa za ne dajú
vytvárať hodnoty, ale dokážu zmeniť aj vnútorné
presvedčenie!!! A teraz sa vráťme k pôžičkám. Takže ak niekto
dokáže prísť k peniazom cez pôžičku, tak zrazu má veľmi
príjemné pocity, že má veľa peňazí. Táto radosť je ale na dlh!!!
A čo je horšie, tak ovplyvňuje racionálnosť konania!!! Príklad:
Niekto túži po vlastnom domčeku. Nechce naň šporiť a je
vnútorne presvedčený, že ako čerstvý ženáč potrebuje dom a
sa cíti, že je zdravý, mladý a plný síl a nebude mať problém si
nájsť prácu a splatiť tento dom a tak zájde do banky a požiada
o pôžičku. Nejdem teraz riešiť, problematiku jej dostupnosti.
Proste dostane veľa peňazí na stavbu domu. A teraz sa do toho
pustí. Veľmi ľahko sa môže stať, že suma na stavbu domu bude
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potrebná oveľa vyššia ako si myslel a ako si požičal. A treba to
dofinancovať a tak si zoberie iný typ pôžičky a už s horším
úrokom. A zrazu zistí, že keď pracuje aj v práci a ešte aj na
stavbe domu, tak tých síl a aj celkovo pocitu šťastia je oveľa
menej ako na začiatku. A môže sa stať, že človek príde do bodu
"vyhorenia" lebo si uvedomí, že nemá toľko síl ako si myslel a
tak prepadne nejakej drogovej závislosti. Napríklad alkoholu,
sexu, pohodliu, hraniu počítačových hier, prejedaniu sa a
podobne. Ďalší problém pri ľahko získaných peniazoch bez
zásluh je, že si nedávame pozor na výdavky a kupujeme čo nás
napadne hlava, nehlava. V hlave samozrejme beží pozitívna
obhajoba nášho v skutočnosti hlúpeho konania. Hovoríme si:
Toto sa oplatí, tak kúpim. Tohto kúpim viac do rezervy, aby som
nemusel každú chvíľu behať do obchodu. Toto náradie si kúpim
a ušetrím na tom, že veci si vyrobím sám. Toto si kúpim, lebo
nabudúce to už nemusia mať. Toto si kúpim, bez ohľadu na to,
aby som si zistil cenu, lebo nebudem míňať zbytočne čas a
benzín chodiť po pochodoch porovnávať ceny. Atď, atď. A
zrazu je peňazí menej a menej až nakoniec zistíme že žiadne
nie sú. A tak šup si odniekiaľ požičať! Veď už si dám pozor,
dokončím, čo som začal a potom pekne všetko splatím. V
momente keď máte opäť peniaze, sa spúšťa ten istý kolotoč.
Zo začiatku trošku brzdený, ale potom sa zrýchli. To mi môžete
veriť! Poviete si, že to tak nie je a nie u všetkých? Máte pravdu.
Nie je to tak vždy. Ale je to častý jav a spôsobuje veľa
nešťastia! Chvíľkové šťastie na začiatku vystriedajú dlhodobé
problémy a dlhodobé nešťastie v budúcnosti! ďalšie zlo v
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pôžičkách je v tom, že ten, kto má peniaze a začne ich
požičiavať, tak ich neposkytuje bez odmeny! Najčastejšie je to
za úrok. Dokonca banky to majú tak vymyslené, že tento úrok
si môžu dokonca sami meniť podľa vývoja ekonomiky a sú ešte
drzejší a otvorene Vám povedia, že na začiatku splácate úroky
a až potom samotnú pôžičku! Takže aj po rokoch zistíte, že ste
dlžní stále ešte viac ako ste si na začiatku požičali!!! Okrem
toho, že toto považujem za niečo nemorálne až trestuhodné,
tak je tu ešte aj iný škodlivý jav. A to, že ten, kto poskytne
pôžičku žije z toho, že vám požičal a teda on nemusí vytvárať
žiadne skutočné hodnoty! Dokonca zarába oveľa viac ako
bežný človek, ktorý skutočné hodnoty vytvára! Z toho plynú
ďalšie 2 negatívne javy: Jeden je, že sú ľudia, ktorí nevytvárajú
skutočné hodnoty a v podstate žijú z otrokárskej práce
pracujúceho človeka a druhý fenomén je, že deti a mladí ľudia
vidia, že život bankárov je lepší ako život pracujúceho človeka a
teda aj on nude chcieť byť bankárom, alebo úžerníkom. Ďalšie
zlo v pôžičkách je, že pôžičky poskytujú banky a tie majú
peniaze hlavne vo virtuálnom svete a teda je to len čísielko na
účtoch. Sám neviem ako to tie banky majú, ale tieto čísielka
vedia presúvať z jedných účtov na druhé. Ak poskytujú pôžičky,
tak vždy s nejakým úrokom. A teraz príde to čo možno viete a
možno nie. Peniaze niekedy boli kryté zlatom, pretože zlato
bolo predtým platidlo a keďže zlata na svete nie je veľa, tak je
vzácne. Ale vzácne je len preto, že ho nie je veľa! Ale aj to je v
podstate len naučená hlúposť ľudí! Aj hovna z nejakého
vyhynutého druhu je málo a zato nie je vzácne! Vzácne na
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začiatku bolo aj preto, že sa pekne lesklo, ale v dnešnej dobe
vieme vyrobiť lesklú aj umelú hmotu! To, že si myslíme, že
zlato je vzácne vyhovuje hlavne tým, ktorí ho majú a ktorí ho
predávajú!!! Ale už som zase opäť ďaleko od pôvodnej témy.:)
Takže čo s tým? Majú sa zakázať pôžičky? Áno, to by bolo
najlepšie, ale vzhľadom na súčasnú situáciu nastavenia ľudí to
by určite neprešlo. Aj z ekonomického hľadiska by to bola
veľká brzda! A opäť! Všetko s mierou! Ale neuspokojím sa len s
frázou všetko s mierou, ale rovno napíšem ako to navrhujem
urobiť. Keďže navrhujem, aby bola jedna štátna banka,
sporiteľňa a poisťovňa Slovenska, tak pôžičky by mohla
poskytovať len ona! Nikto iný!!! Všetko ostatné by bolo
trestné. Okrem samozrejme, keď rodič pomôže dieťaťu a
naopak. Táto banka by poskytovala pôžičky bezúročne!!! Z
princípu! Ale pôžička by sa schvaľovala komisiou, ktorá by
vyhodnocovala opodstatnenosť pôžičky. Nie preto, že by bolo
peňazí málo, ale preto, že pôžička škodí tomu, kto si požičiava!
Teda okrem prípadov podvodníkov, ale v podstate aj tým! Opäť
zaviesť bezúročné novomanželské pôžičky To je dobrá
pomôcka pre začínajúce rodiny. Vynára sa otázka čím kryť
Slovenskú korunu? Môžete si povedať, že netreba ničím, veď
ani amerika ich už dávno nemá kryté a tlačia si doláre ako
potrebujú! Alebo tí rozumnejší povedia, že ju treba kryť
zlatom! Ale aj keby bola krytá zlatom, tak to nerieši v podstate
nič! Všetko sú to len také hry mocipánov a financmajstrov! A
cieľom týchto hier je mať poslušných občanov a poslušných
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zákazníkov!!! Na tom by tiež nebolo nič až také hrozné, keby
títo občania a títo zákazníci mali umožnené slušne žiť!
Kapitola: Liberalizmus je cesta do pekla.
Žiaľ dostávame sa do bodu, kedy sa ukazuje a potvrdzuje, že
súčasný režim, teda demokracia postavená na trhovej
ekonomike a liberalizme je cesta do pekla!!! Čím viac
umožníme riadiť naše životy trhovou ekonomikou a čím viac sa
necháme zlákať liberálnymi hodnotami, tým rýchlejšie sa do
toho pekla dostaneme. Na konci by boli len vraždy, krádeže,
jebanie sa medzi sebou, hladomor, epidémie, zdrogovaní ľudia,
respektíve už len takí zombíci, kde sa potvrdí veta zo svätého
písma: "Živí budú závidieť mŕtvym!" Toto chceš?
Predpokladám, že nie. Predpokladám, že toto nechce ani
mocipán, ani financmajster, ani úžerník, ani zamestnanec, ani
dieťa, ani dospelý, ani starý človek! Tak ako je kurva možné, že
to tam pomaly speje?! Odpoveďou je, že tento systém má
tento smer! A každý, kto sa nechová zdravo je vo podstate
človek, ktorý chytil jedno lano a ťahá tento systém a ako keby
to bola nejaká guľa smerom do kopca a na konci bude pád z
útesu! Už sú ľudia, ktorí pochopili, že to nie je správne a chytili
lano, a ťahajú túto guľu dole. A teraz sme rozdelený na
základné 2 tábory. AK by sa aj tí čo ťahajú guľu hore, rozhodli,
že idú ťahať smerom dole, tak tá guľa prevalcuje všetkých tých,
čo budú pod ňou a guľa spadne niekde úplne dole. A to je v
podstate anarchia! Takže máme tu akoby boj medzi skotúľaním
sa gule späť, čo predstavuje anarchiu a smrťou pádu z útesu,
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čo predstavuje kolaps z preťaženia príliš zložitého systému
zákazov a príkazov založeného na nesprávnych hodnotách!
Tým chcem povedať, že kozmetické úpravy tohto režimu, nie je
správna cesta a skôr, či neskôr ublíži aj tým nedotknuteľným!
Riešením je sa oslobodiť, poučiť a začať pracovať na niečom
zdravom! Oslobodením dostaneme nával energie a túto
energiu nesmieme využiť na opíjanie sa a oslavovaním, ale
rozumne ju investovať do budovaniu krajšieho a
bezpečnejšieho sveta. V prvom rade sa treba prestať opičiť po
ostatných!!! Toto veľmi radi používajú ako argument súčasní
politici a teraz v prípade pandémie aj slovenskí lekári! Je to
smutné, ale je to tak! Takže v prvom rade sa treba sa prestať
opičiť po ostatných a vybudovať si niečo, čo nám prinesie
dlhodobú spokojnosť a pocit bezpečia a istoty. Trošku ďaleko
sme sa odbočili.
Kapitola: Ako mi spadla práca do lona.
Teraz 12.1.2021 mi volal kamarát šéf Maťo z minulej práce, či
chcem ísť robiť do Čiech na 2 mesiace elektromontéra. Povedal
som, že pripravujem revolúciu a to pomocou tejto knihy, ale
keďže žiť treba a postarať sa o rodinu, tak som povedal, že
mám záujem. Nejaké podmienky sme si prešli a nejaké ešte
musí zistiť, tak že pozisťuje a čoskoro sa mi ozve. Píšem to sem,
len tak na okraj, že zrovna počas písania som mal tento hovor.
Ale pokračujem v pôvodnej téme.
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Takže keď už sme si prebrali zlo v pôžičkách, tak sa môžeme
vrátiť k hlavnej téme a to exekúcie. Exekúcie sú zlo! Človek,
ktorý nebol odkázaný na pôžičky, alebo človek, ktorý nikdy
nemal exekúciu má zhruba takýto názor:"Ten čo si požičia, tak
má vedieť to aj splatiť a nemá si požičiavať, keď si nie je istý, že
to splatí! A exekútori musia byť, lebo keby neboli, tak by nikto
nič nesplácal!" Myslíš si to aj ty? Či áno, alebo nie, tak Ťa
neodsudzujem. Tento názor je z určitého hľadiska správny a
logický a z iného nesprávny, alebo neľudský. Všetko je uhol
pohľadu! Uhol pohľadu je to, čo nás rozdeľuje Nie len pri téme
exekúcie, ale pri každej téme! Jediná šanca ako sa zjednotiť je
zosúladiť uhly pohľadu! Uhol pohľadu sa ale vyvíja rokmi
osobných skúseností a učením sa! Učenie sa je kameň úrazu!
Problém učenia je hlavne ten, že systém Vás učí svojim
vlastným pravidlám bez ohľadu na to, či je to správne, alebo
nie! Učebné osnovy v školách vypracováva ministerstvo
školstva a to je súčasť vlády. Vláda, je tvorená z ľudí a tí sú radi,
že sú tam kde sú a to im umožnil súčasný systém byť tam kde
sú. Takže nečakajte, že vláda pôjde proti niekomu, kto im
zabezpečil, také dobré pozície! Takže ak cítime, že to tu nie je v
poriadku, tak je to len a len na nás to zmeniť! A opäť som
odbočil. Takže tento názor, že exekútori sú potrební, je správny,
ale len v prípade, keby išlo o nesplácanie pôžičiek, kde dlžníci
len kvôli vlastnej špekulácií alebo lenivosti nesplácajú svoje
záväzky! Teraz som si pozrel na internete a na Slovensku je
okolo 2 milióny exekúcií a je exekvovaných okolo 1 milióna
občanov!!! Podľa Teba sú všetci títo ľudia leniví? Alebo sú to
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špekulanti? Myslíš si, že je to v poriadku? Ja rozhodne nie!
Nemyslím si, že je to v poriadku! Ani si nemyslím, že títo ľudia
sú leniví! Ani ze sú špekulanti! A hlavne si nemyslím, že tento
systém je v poriadku, keď je tento jav!!! Uvediem pár
príkladov, kedy je exekúcia krajne nemorálna a nesprávna!
Napríklad. Niekto nespláca a jeho dlhy zdedia deti, alebo
manžel/manželka a oni nedokážu splácať dlžoby a je na nich
uvalená exekúcia! Alebo niekto si nie je vedomý, že mal niečo
platiť a po rokoch mu príde exekúcia! Stačí, že niekto nespláca
niečo v správnej výške, alebo pozabudne na nejakú splátku a
exekúcia! A exekúcia neznamená len, že musíte niečo splatiť,
ale musíte niekomu celkom inému ako bol pôvodný
poskytovateľ pôžičky zaplatiť dlžnú čiastku a nie len to, ale aj
úrok, ktorý je väčšinou vyšší ako bol pôvodne a nie len to ale aj
trovy konania! V podstate úplne cudzí človek zrazu od Vás pýta
peniaze a dokonca oveľa viac peňazí ako ste dlžný! Bez
rokovania, bez dohody, bez jednania! Úplný vrchol hyenizmu je
napríklad exekúcia za neplatenie zdravotného poistenia!!!
Povieš si, že platiť zdravotné poistenie treba! Áno. Ak sme sa
dohodli, že ako štát ideme cestou povinného zdravotného
poistenia a jeho platenie je vyžadované štátom s cieľom byť
solidárny jeden voči druhému a aby bolo dostatok peňazí na
nemocnice, lieky, platy lekárom, sestrám, pomocnému
personálu, tak je to v poriadku. Aj keď ja ďalej navrhnem lepší
model. Ale dajme tomu, že je to v poriadku. Čo už nie je v
poriadku, že kľudne sa môže stať, že človek nemá z čoho
zaplatiť toto poistenie. A za to, že mal byť tento človek
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solidárny a nie je, tak má prísť trest? Dokonca tento chorý
režim umožňuje, že môže prísť až taký trest, že exekútor
zoberie dotyčnému aj strechu nad hlavou!!! Takže ešte stále si
myslíš, že je to v poriadku?! Niekto neplatí zdravotné poistenie
a za to mu zoberieme dom! Alebo všetko čo má a necháme mu
príbor, zubnú kefku a pár základných potrieb, ktoré sú
definované v zákone o exekúciách!!! Tu je kde solidarita v tom,
že každý by mal mať kde bývať?! Teraz myslím dom, alebo byt
a nie krabicu pod mostom, alebo stan v parku! Ešte jeden
príklad uvediem. Niekto ide do novej práce a zle zaparkuje.
Nemá dosť peňazí a ledva sa dostal do práce a má pár eur na
jedlo. Je v práci a potom príde k autu a zistí, že ho tam nemá.
Zrejme odtiahnuté. Zavolá na mestskú políciu a tam mu
povedia, že ho odtiahla súkromná odťahová služba s
dovolením mestskej polície. Potom si ide pre auto a tam má
zaplatiť pokutu za nesprávne parkovanie 20€. To zaplatí a ide k
druhému okienku a tam pýtajú 100€ za odťah. Na to nemá
peniaze, ale dajú mu podpísať faktúru. Podpíše, dajú mu auto
a odchádza. Na faktúre je zaplatiť do 30 dní. On ale má výplatu
až o 45 dní, lebo jeden mesiac robí a až na ďalší mesiac je
výplatný termín. A tak to nevyplatí načas. A zrazu príde
exekúcia! Môže sa stať, že dotyčný stál na mieste, kde to
nikomu nevadilo, len mestskej polícií a súkromnej odťahovke
to veľmi vyhovovalo! Môže sa stať, že dotyčný z princípu si
povie, že trest za nesprávne parkovanie je neprimerane
vysoký! Predsa na upozornenie vodiča by celkom stačil
dohovor, alebo keď už niečo prísnejšie tak osadiť papuču. A po

–124–

príchode k autu, by zavolal na na mestskú políciu a tá by prišla
a buď dohovor, alebo pokuta v rozumnej výške. Napríklad 20€.
No a tento človek, ktorý má svoj názor, že nechce súkromnej
spoločnosti zaplatiť peniaze za službu, ktorú si neobjednal a
tento odťah považuje za neprimerane vysoký trest, zrazu má
exekúciu! Tým chcem povedať, že človek v dnešnom režime je
pre režim len zdroj zisku!!! Systému absolútne nezáleží, či daný
človek je spokojný, šťastný, či má vhodné podmienky pre život,
absolútne mu nezáleží na tom, či daný človek má svoj názor a
dokonca je názor zakázaný! Poviete si, že nie je! Ja tvrdím, že
je! Lebo, to, že niekto si môže niečo pomyslieť, alebo povedať,
nie je prejavenie názoru v pravom slova zmysle! Prejavenie
názoru v pravom slova zmysle je, keď človek na základe svojho
názoru a svojho vnútorného presvedčenia môže konať!!! A ak
si povieš, že človek môže slobodne aj konať, tak ak za slobodné
konanie v súlade so svojim presvedčením príde trest, tak to to
nie je povolenie mať slobodný názor! Ale opäť všetko s
mierou! Problém v dnešnej dobe je, že systém namiesto
posilňovania ľudskosti a apelovanie zdravých hodnôt sa vydal
smerom zastrašovania, represií, zákazov a príkazov! Obhajcovia
tohto chorého režimu používajú obľúbené vety typu: "Tento
režim nie je dobrý, ale lepší neexistuje, zákon musí platiť pre
každého, keď sa ti nepáči, tak sa môžeš odvolať, keď sa ti
nepáči, tak sa môžeš súdiť, dokonca, keď sa ti nepáči, tak choď
do politiky a zmeň to! Myslím, že toto posledné hovoril
niekedy matovič z OĽANO, alebo Danko z SNS. Všetky tieto
vety sú pravdivé. Ale každé z týchto názorov a riešení má svoje
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ale, každé z týchto riešení si vyžaduje úsilie. Bežný občan často
krát nemá dostatok síl, schopností a možností sa brániť proti
nenormálnym veciam, ktoré pripúšťa a dokonca legalizuje
súčasný režim! Najhoršia vec, ktorú súčasný systém robí, je že
legalizuje a dokonca podporuje zvrátené hodnoty. Nejde len o
buzerantov, ktorým dokonca prispieva na ich pochody, ale ide
aj o také banality ako napríklad umožní podnikať napríklad
odťahovej službe na nešťastí ľudí! Osobne si myslím, že
odťahové služby majú mať vznešený cieľ. Keď niekomu sa
pokazí auto, tak zavolá odťahovú službu a tá auto odtiahne
podľa potrieb zákazníka. Toto má byť jediný cieľ podnikania
odťahovej služby! Celý tento systém s odťahovými službami je
až tak zvrátený a chorý, že to funguje aj takto: Niekto
nesprávne zaparkuje, čo i len na chvíľku. Ale nájde sa jeden
zlomyseľník z najbližšej bytovky a zavolá mestskú políciu.
Napriek tomu, že dotyčného človeka dané auto nijako
neobmedzuje! Mestská polícia má kamarátov v odťahovkách a
niekdy aj provízie, či iné výhody a preto si idú nohy polámať
nájsť v danom meste zle zaparkované autá. A samozrejme, že
každý policajt je odmeňovaný podľa toho koľko pokút rozdal!
Teraz nechcem poukázať na to, že policajti, zamestnanci
odťahovky, dotyčný pán z bytovky, alebo vodič nesprávne
zaparkovaného auta, sú zlí ľudia! Problém je v systéme!
Problém je v návykoch! Problém je všade, na všetkých
úrovniach! Aj v cirkvi, aj vo vláde, aj v zamestnancoch. Proste v
každom z nás je tento systém zakorenený! Buď geneticky,
alebo naučením z okolia! Dá sa z toho von? Alebo chcete takto
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žiť? Stresovať na každom kroku čo porušíte a aký postih
dostanete?! Prípadne stresovať, či Vás nejaká kamera
nezachytila pri nejakom prehrešku a nepríde vám domov
pokuta ako napríklad prekročenie rýchlosti v meste, kde
niektoré radary Vám rovno pošlú pokutu! Takto chcete žiť?!
Myslíte si, že je to nevyhnutné pre zachovanie poriadku?
Naozaj? Ak si povieš, že áno, takto je to v poriadku, tak si
spomeň keď jedného dňa zastrelia tvojho syna/dcéru,
vnuka/vnučku, priateľa/priateľku niekde na demonštrácií, len
zato, že sa rozhodla protestovať a vyjadriť verejne a jasne svoj
názor, že s týmto systémom nesúhlasí! Alebo keď Ti tvojho
blízkeho zastrelia policajti pri bežnej policajnej kontrole, keď
vodič spanikári a rozhodne sa utiecť a policajti rozstrieľajú celé
auto bez ohľadu na pasažierov! Spomenieš si možno na túto
knihu, keď budeš starý/stará a povieš si, že ako sme toto mohli
pripustiť?! Každým dňom si, aj ja osobne, uvedomujem, že
systém sa rúti do stále väčšej a väčšej priepasti a v snahe sa
tomu vyhnúť zavádza stále väčšie a väčšie obmedzenia osobnej
slobody a stále sprísňuje a zvyšuje tresty za čokoľvek!!!
Nakoľko toto ja osobne fakt nechcem a nechcem sa toho dožiť,
čo som tu v posledných riadkoch napísal, tak tu klepem ako
ďateľ a chcem tomu zabrániť Samozrejme, že ti neprajem nič
zlé a ani nechcem aby sa diali takéto strašné veci! Nikomu! Ani
tým, čo mne, alebo nám ublížili! Preto tu chcem navrhnúť
riešenia a nevenujem sa trestom! Nechcem byť taký, ako sú tí,
čo ubližujú Nám! Nechcem byť plný nenávisti a určite
nechcem, aby ľudia nenávideli mňa. Aj keď určite je začo!
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Určite sa nájde kopec dôvodov, aby som si mohol oprávnene
povedať, že moja nenávisť je v poriadku! Určite je kopec
dôvodov preto, aby niektorí ľudia nenávideli mňa! Napriek
tomu ak chcem vybudovať niečo pozitívne, tak nenávisť aj keby
sme jej mali za vedrá, tak nemôžeme ju použiť do základov
nového režimu! Môžeme ju dať jedine na nástenku a ďalšie
generácie učiť, že tu na tejto nástenke je to, čo nás skoro
zabilo! Ak by sme ju dali do základov a postavili čokoľvek, tak
raz by prišli po nás iní a povedali by, že tento dom treba zbúrať,
pretože základy sú postavené na nenávisti a takýto dom
nechcú! Ak postavíme niečo založené na pekných hodnotách,
tak sa to odzrkadlí všade. Ale to sa nedá výčitkami! Aj keby boli
akokoľvek oprávnené. To som robil aj ja a okrem laikov a
falošnej popularity som nič nedosiahol. Táto kniha je môj
posledný pokus pomôcť nie len sebe, ale aj Tebe a všetkým
občanom Slovenskej republiky. Prečo posledný? Pretože som
toho názoru, že ak treba niečo zmeniť, tak to zmeňme, ale som
proti tomu, aby sme sa navzájom trápili bojom, ktorý nemá
žiadne výsledky! Reči, typu: "Treba vydržať!"," Nedá sa poraziť
človek, ktorý sa nikdy nevzdá!", treba sa zjednotiť, treba podať
trestné oznámenie, treba tamto, hento a robiť to celé roky bez
výsledku a tváriť sa, že sme hrdinovia je šialenstvo a
sebaklam!!! Ak si čítaš túto knihu a nie si môj fanúšik, alebo
len neveríš, že sa dá zmeniť režim tak významne ako to tu
píšem, tak či chceš, alebo nie, tak tvoj rozum ti ponúkne veľa
dôvodov, prečo som ja ten zlý, prečo som naivný, prečo sa to
nemôže podariť. Naozaj ponúkne. Nielenže si to budeš myslieť,
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ale aj Ťa napadnú reálne dôvody, prečo si to myslíš. Netráp sa.
To je len zvyk a momentálne mentálne nastavenie. Bol som pár
krát zlomený, spotený na posteli a celé dni som len ležal pred
televíziou a čakal na smrť! Mozog je tajomný orgán a aj keď
niektoré zákonitosti som už pochopil, čo sa týka duchovných,
tak v tých mám ešte veľké medzery. Ja som v súčasnosti v
takom mentálnom nastavení, že píšem túto knihu v nádeji, že
pomocou nej si získam Teba a ďalších, aby sme zrealizovali to,
čo tu píšem. Vpred ma posúva nádej, že sa Nám to podarí. Ale
podariť sa Nám to môže len ak pochopíme reálne možnosti,
ale zároveň Náš cieľ bude dostatočne ambiciózny a prospešný
pre občanov Slovenskej republiky, že dokážu svojou troškou
nádeje, ktorú do nich vlejeme, preraziť svoj starý spôsob
uvažovania a budú ochotní pridať ruku k dielu!
Ešte sa vrátim k tým exekúciám. Problém a zlo v exekúciách je
aj ich samotný priebeh. Sú exekúcie ľudí, ktorí majú dosť
peňazí a exekúciu berú ako nechcené zlo. Zaplatia, alebo si
vybavia splátky a idú ďalej. Sú ale aj ľudia, ako napríklad ja, že
niektoré exekúcie odmietam zaplatiť z princípu! Teraz nejde o
to, že by som bol lakomý alebo vypočítavý, ale keď vnútorne s
niečim nesúhlasíte, tak ak máte dosť síl, tak sa to prejaví aj do
konania. Stručne napíšem ako sa postupne na mňa nabalili
exekúcie. Ale fakt len stručne, aj keď kadečo s kadečím
súviselo, ale to možno v inej knihe. Takže: Vyštudoval som
strednú školu a žiadna exekúcia. Nastúpil som k polícií - žiadna
exekúcia. Keď prišli deti, vybavil som hypotéku. Splácal
poctivo, ale z výplaty už veľa neostalo a manželka
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nezamestnaná. (Od kedy ju poznám do dnes. Teraz je
dlhodobo na VPP (verejno-prospešné práce)) Neskôr som
zobral z tej istej banky spotrebný úver, aby som mohol kúpiť
ojazdené auto. V tom čase mi banka dovolila prečerpanie účtu
do 20 000 Sk a tak postupne som toto prečerpanie využíval
viac a viac. Potom som zobral úver 47 000 Sk z nejakej
spoločnosti, ktorú som našiel na nejakom letáku v práci, lebo
bolo treba trošku dať dom do poriadku. Nemali sme doma ani
teplú vodu a pritom 2 malé deti. A vtedy som zistil, že výplata
nepostačuje všetko splácať tak, aby ostalo aj na stravu pre celú
rodinu. Začalo ma to trápiť a začal som sa cítiť psychicky zle.
Zrazu som dostál ponuku od susedy (veštice) ísť robiť
elektrikára do Nórska za 100 000 Sk mesačne. Vtedy mi svitla
nádej a tak som vystúpil z polície na vlastnú žiadosť a šiel do
Nórska. To bol ale podvod a naspäť som sa dostál tak, že je to
až neuveriteľné. 2000 km prejsť autom s asi 30€ v peňaženke.
Teda v prepočte. Mal som tie Nórske koruny asi v tej hodnote.
Ale preskočím túto príhodu. Hodí sa do inej knihy s názvom
napríklad "Peťové zážitky".
Takže našiel som si brigádu na Slovensku, ale zamestnávateľ
platil/neplatil a boli to veľké stresy, lebo nebolo ani na jedlo,
ani na ubytovňu, keď som mal prácu v Bratislave, nie to na
nejaké splátky úveru. Potom som si našiel klasické
zamestnanie elektrikára ( teda firma, pre ktorú sme robili mi
ponúkla prejsť pod nich, lebo som sa im zdal veľmi šikovný ) a
meškajúce splátky som dorovnal a aj splatil tie krátkodobé
úvery a debetné karty. Potom ale firma skrachovala v roku
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2010 a šiel na úrad práce, vybavil dotáciu a otvoril som si
živnosť. V začiatkoch niektorí zákazníci platili faktúry po
splatnosti a medzičasom sa mi stali príhody s políciou, čo
spustilo moje protestovanie. Keďže som veril, že protestami
všetko zmeníme a bral som to ako činnosť na pár mesiacov, tak
som sa venoval protestom, nepracoval a teda nebolo na
splácanie. Potom mi policajt Dominik Baťo zo ZV nedovolil ísť
na protest, ktorý som sám organizoval v Bratislave a mal ho
riadne ohlásený a dokonca mi zobral vodičský a dal okamžitý
zákaz ďalšej jazdy! Zámienka bola, že som prekročil rýchlosť.
Nebola by to zámienka, keby mi umožnil zaplatiť pokutu, ale to
sa nestalo a dokonca v snahe sa vyviniť, tak ma obvinil, že som
mu nadával, že som bol neslušný a že som sa mu psychicky
nezdal. Doslovne tak to uviedol inšpekcii! Z tohto zastavenia sú
aj fotky a dokonca celý videozáznam a bolo to dokonca
odvysielané v relácií Lampáreň. Dokonca 2 krát. Neskôr som
jazdil aj napriek jeho zadržaniu vodičského, lebo som bol
presvedčený, že prekročil svoju právomoc a auto som k práci
nevyhnutne potreboval. Podal som všetky odvolania čo mi
zákon dovoľoval, ale to len presúvali z jedného dopravného
inšpektorátu na druhý. A tak som jazdil v dobrej viere, že idem
podľa Ústavy SR, článok 32. Právo na odpor. Mal som ho
dokonca opečiatkovaný generálnou prokuratúrou, úradom
vlády aj prezidentskou kanceláriou! Ale namiesto pomoci ma
zastavovali kde sa dalo a pri poslednom zastavení po mne a
mojej bývalej manželke strieľali aj keď vedeli, že ideme len
domov. Ako to viem? Pretože v ten deň ma úmyselne vylákali,
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aby som prišiel na policajnú stanicu niečo vysvetliť a potom
skrytí v kríkoch čakali kedy sa pohnem. Ja som ich uvidel skôr,
lebo som mal zlé tušenie a šiel som na pešo s Jankou z
opačnej strany a uvideli sme policajtov v kríkoch. Keď nás
zbadali, tak boli nejakí nervózni. Potom sme šli nakúpiť a
potom keď sme sadli do auta, tak som sa pozrel, či sú tam, kde
boli v kríkoch, ale už tam neboli a ani inde som ich nevidel.
Skrátka skryli sa lepšie. A keď som sa pohol a vyšiel na hlavnú
cestu, tak ma začali agresívne zastavovať počas jazdy. Ja som
nezastal, lebo som chcel Janku s nákupom odviesť domov. Bolo
to len 5 km. Ale oni po 1 km začali strieľať. Najskôr do vzduchu
a potom do auta. Po chvíľke trafili zadné okno a črepy sa
rozsypali po ceste a aute. Janke som povedal, nech skloní
hlavu. Rozplakala sa a prosila ma, aby som zastavil. Ja som sa
rozhodol, že to čo začnem aj dokončím a odveziem ju domov.
Vtedy som netušil, čoho všetkého sú schopní! Keď som zastavil
pred domom a rozhodol sa pokojne vzdať, tak ma policajt
vyhodil z auta, začal dusiť a mlátiť hlava nehlava, napriek
tomu, že som nekládol žiadny ani aktívny a ani pasívny
odpor!!! Následne ma dali do CPZ a potom sudca do väzby. Od
začiatku som žiadal, že chcem podať trestné oznámenie na
dotyčných policajtov, ale ako keby som nič nepovedal. Po asi 3
týždňoch prišiel niekto z inšpekcie do väznice to so mnou
spísať. Podrobne som celý priebeh opísal. Výsledok: Skutok sa
nestal! Úmyselne som nepovedal, že to mám nahraté, aby sa
im záznam "nestratil". Policajti ma pod vyhrážkami typu, že ak
nebudem súhlasiť s dohodou o vine a treste, tak ma môžu
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držať vo väzbe rok, donútili ju podpísať. Bol som vo väzbe 3
mesiace. Potreboval som živiť rodinu, takže som súhlasil a aj
preto, že zo slobody sa dá lepšie brániť. To som ale netušil, že
po podpise dohody o vine a treste už nie je možné sa
normálne brániť! Následne súd mi dal zákaz šoférovať na
ďalších 30 mesiacov! Darmo som argumentoval, že so nevinný,
že polícia dala prehnanú pokutu, že policajt zneužil svoju
právomoc, keď mi dal bezdôvodne okamžitý zákaz ďalšej jazdy,
darmo som sudcovi hovoril, že auto potrebujem k práci, darmo
som argumentoval v odvolaniach že sa policajt zachoval
nemorálne až protizákonne. Nič nepomohlo. A čo sa týka
trestného oznámenia na policajtov za streľbu, dusenie a
mlátenie hlava,nehlava, tak po prepustení z väzby som
inšpekcii dodal aj dôkaz vo forme videozáznamu. Inšpekcia
navrhla konfrontáciu s dotyčným policajtom. Ja som tam prišiel
a opäť všetko povedal ako to bolo a všetko sedelo presne tak
ako som to tvrdil v predchádzajúcich výpovediach a na 100%
sa to zhodovalo aj s videozáznamom, pretože to bol čistá
pravda a ani trochu som nemal potrebu zveličovať!
Predpokladal som, že už samotná pravda je tak závažná, že to
nemôžu zamiesť pod koberec! Ale stalo sa! Opäť! Inšpekcia
trestné oznámenie na policajtov zamietla pod koberec s tým,
že videozáznam je nekvalitný a policajt si už na to nepamätá!!!
Videozáznam bol naozaj nekvalitný v tom, že väčšinou bolo
počuť len zvuk, pretože som mal kameru v hodinkách a rukáv
mi hodinky prekryl, ale celkom jasne zo zvuku sa dá určiť a z
časti aj z obrazu, že všetko čo tvrdím sedí na 100% a

–133–

argumenty policajta, prečo bol taký agresívny a prečo ma
udieral ani v jednom!!! Toto sa dialo v rokoch 2012/2013 V
tých časoch mi banka, kvôli mínusu na účte zrušila účet!
Zákazníci nechceli mi platiť v hotovosti, ale na účet. Proste
samý problém. Vyriešil som to kadejako, ale hlavne som bol
rád, že som to prežil! A že moje deti mali čo jesť! V tom
období, hlavne keď som bol vo väzbe, som požiadal Slovenskú
sporiteľňu o odklad splátok. Čo myslíš? Vyhoveli mi? Nie! Nie
len, že mi nevyhoveli, ale poslali mi výzvu na okamžité
splatenie celého zvyšku úveru do 15 dní! Na to som nemal a
tak ma dali do dražby. Keď som bol doma, hocikedy prišli cudzí
ľudia a chodili po mojom dome a pozerali, či si ho kúpia.
Našťastie bol v tak zlom stave, že nikto nemal záujem a tak
moju pohľadávku predali vymáhačskej firme. Tú som ignoroval
a preto mi posielali rôzne vyhrážky a podobne. Keď im už došla
so mnou trpezlivosť, tak mi poslali návrh, že ak zaplatím 60% z
pohľadávky, do určitého času, tak mi zvyšok odpustia. Toľko
som nemal, ale poprosil som o pomoc úplne cudzích ľudí na
Facebooku. Boli to ľudia, ktorí ma poznali z protestov a
podobne. A našlo sa dosť Facebookových priateľov, ktorí bez
záruk a akýchkoľvek potvrdení mi požičali. Igor Jurečka na
moju pomoc zriadil transparentný účet. Takže celú pohľadávku
som vyplatil naraz. A postupne behom 3 mesiacov som splatil
všetkým čo mi pomohli. Okrem ľudí, ktorí vyslovene povedali,
že išlo o malú sumu a nechcú vrátiť. Neskôr som si našiel
stabilného zákazníka a keď som mal aké , také zázemie a
pravidelný príjem, tak som zavolal inej vymáhačskej
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spoločnosti, ktorá mala odkúpené dve moje pohľadávky od
Slovenskej Sporiteľni, že koľko chcú odo mňa, ak by som to
chcel vyplatiť všetko naraz. Išlo o pohľadávky spotrebný úver, z
ktorého som mal kúpené auto Seat Cordoba, ktoré bolo už viac
krát aj v TV a o pohľadávku, kde som bol na účte mínus 20 000
Sk a vtedy mi zrušili účet. Táto vymáhačská spoločnosť mi
povedala celkové sumy týchto pohľadávok. Najskôr som naraz
vyplatil tú druhú pohľadávku. Pri tej prvej som si zrátal, koľko
som už SLSP zaplatil a koľko som ešte dlžný, keby som splácal
bez výpadkov v splácaní. Táto suma bola výrazne nižšia ako
chcela tá vymáhačská spoločnosť (KRUK). A tak som jej zavolal,
že jej zaplatím toľko, ako keby som splácal normálne ale všetko
naraz, alebo nič! Povedali, že budú mať poradu a dajú mi
vedieť. Onedlho sa mi ozvali, že súhlasia. A tak som to uhradil
a bolo po pôžičkách! Všetky splatené! Počas tohto obdobia
som ale nemal zaplatené odvody ani zdravotné poistenie. Zo
začiatku nebolo z čoho a neskôr už nebola ani chuť. Raz kvôli
práci som potreboval zdravotný preukaz. Išiel som k
obvodnému doktorovi a ten mi povedal, že aby som šiel aj na
CT pre istotu. Zrejme išlo aj o preventívnu prehliadku. Tak som
šiel na CT a tam mi povedali, že mi CT nespravia, že nemám
zdravotné poistenie! Ja reku si to zaplatím v hotovosti! Oni, že
to sa nedá! Tak som šiel do zdravotnej poisťovne sa dohodnúť
na splátkovom kalendári a oni mi ochotne vystavili splátkový
kalendár. Opýtal som sa, tak keď budem si už platiť zdravotné
poistenie a tento splátkový kalendár, tak už som poistený? Oni
že nie! Že kým nebude celý splátkový kalendár splatený, tak
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poistený nie som! Takže milí priatelia, nie je to celkom pravda,
že vy som sa niekedy nesnažil dať veci do poriadku. Veľa som
ich aj do poriadku dal aj napriek polenám, ktoré mi systém
hádzal pod nohy! V tom čase, aby to nebolo málo, tak som mal
súdom zákaz činnosti, teda viesť motorové vozidlá a dokonca
som v tom čase podal asi 30 trestných oznámení! Od policajtov
za protizákonný zásah až po trestné oznámenie na daňový
úrad, či niektorých prokurátorov, alebo policajtov z inšpekcie
MV SR. V tom čase som v niektorých prípadoch potreboval fakt
pomôcť a finančne som bol na tom veľmi zle a tak som logicky
a s dobrou vierou navštívil centrum právnej pomoci. Povedali,
že sa tým možno budú zaoberať, ak im dokážem, že nemám
žiadny príjem. Teda keďže som bol živnostník, tak ak im
predložím daňové priznanie za minulý rok, že som nemal
príjem! Za prvé v tom čase som nemal peniaze ani na kolok a
za druhé pred rokom som niečo zarobil. Takže, že mi
nepomôžu. Chcel som predať auto ten Seat a mal som aj
kupca, ale na polícii mi povedali, že pre exekúciu sa nedá
predať. Keď som sa policajtky opýtal, že kto dal na neho
exekúciu, tak že toho je kvantum. Že keď si dám žiadosť a
zaplatím kolok, tak mi to povedia. Takže tak. Drvivá väčšina
bola a je za zdravotné poistenie. A 2 krát exekúcia za
nezaplatenie faktúry za odťah auta, kedy mi ho odtiahli za
situácií, ktoré sú minimálne podozrivé! Prvý krát, keď som si
nevšimol značku a zaparkoval som, ale fakt len na chvíľku, lebo
v ten deň som šiel len zrušiť svoj protest a podporiť iný protest
v Bratislave v roku 2012 a druhý krát, keď som mal protest v
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Bratislave 17.decembra 2020, kde ma z neho pod hrozbou
násilia zobrali policajti a na 3 dni dali co CPZ. Prosil som, aby mi
dovolili auto preparkovať ale oni nie! Najskôr mi mestská
polícia dala naň papuču a neskôr mi ho dali odtiahnuť. Takže tu
mám za to, že nebolo mojim nezodpovedným konaním
spôsobené, že mi ho museli odtiahnuť. Áno, zaparkoval som
tak, že som blokoval cestičku pre cyklistov, ale keď som tam
zaparkoval, stálo tam viacero aut a dokonca aj autobus a
predpokladal som, že neporušujem nič. Bola tam značne
opotrebovaná cestička pre cyklistov. Po prepustení z CPZ po 4
dňoch som si auto našiel na parkovisku odťahovej služby a
pokutu som si uznal a mestskej polícií zaplatil, ale odťah určite
nebol nevyhnutný a hlavne mi nebolo umožnené
preparkovať,napriek tomu, že som o to viac krát prosil
policajtov! Ešte čo sa týka tých exekúcií ide o to, že nie je jedna
exekúcia za nedoplatok v zdravotnej poisťovni, ale každé 3
mesiace dala zdravotná poisťovňa návrh na novú exekúciu a
vždy inému exekútorovi! Niekedy to mal aj ten istý, ale
výsledok bol taký, že mi chodilo kopec listov od exekútorov a
každý chcel nehorázne sumy, nehorázne úroky a zaplatiť do
nesplniteľného termínu! A tak sa vo mne opäť aktivovala
nejaká poistka a som si povedal, že tento systém je zhnitý a
kašlem na neho! A tak bez poistenia, bez odvodov som robil
živnostníka. Kým je človek zdravý a má prácu, je všetko v
poriadku. Ale keď by som ochorel, úraz, alebo stratil prácu, tak
mám smolu! A keď zostarnem, tak mám tiež smolu. Teraz mám
41 rokov a som presvedčený, že dokážem všetko dať do
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poriadku. A ak chcem byť v psychicky v pohode, tak musím
tomu minimálne veriť! Tu sa ale objavujú 2 základné možnosti
riešenia. Jedno riešenie je skloniť hlavu, uznať, že za všetko si
môžem sám, zavolať všetkým exekútorom a sľúbiť im, že
budem splácať všetko, čo budú chcieť, pracovať od rána do
večera, aby som dohnal podlžnosti do sociálnej a zdravotnej
poisťovni a dúfať, že sa mi to podarí skôr ako zostarnem a
ochoriem a užijem si pár rokov dôchodku s dôchodkom, ktorý
je takmer neprežiteľný! Druhá možnosť je pomôcť zmeniť
systém od základov, aby sa takéto deje nediali a normálne
budem v systéme si plniť všetky povinnosti na ktorých sa
dohodneme. Je tu ešte tretia možnosť a to, že budem
pracovať a nič neplatiť. Ale toto je podľa mňa najhoršia
možnosť. Čokoľvek sa mi stane tak mám veľký problém. A
dokonca je tu aj štvrtá možnosť a to, že ma tento systém
zatvorí pod objektívnou alebo vymyslenou zámienkou a zahodí
kľúč. Je tu dokonca aj piata možnosť, že to bude nejaký mix
predchádzajúcich možností. Dokonca aj šiesta to, že umriem
od žiaľu, alebo mi jednoducho dôjde energia. A dokonca aj
siedma a to, že umriem skôr ako čokoľvek sa mi podarí z
nejakého zdravotného hľadiska ( Infarkt, mozgová príhoda a
pod. ) A dokonca aj ôsma a to, že ma niekto dá dole a buď sa
bude hľadať páchateľ a aj nájde, alebo sa to zvalí na nešťastnú
náhodu, prirodzenú smrť spôsobenú nesprávnym životným
štýlom a pod. Takže možností je neúrekom. Ešte by bola aj
taká deviata možnosť, že sa stanem vodcom a v podstate
budem za vodou. V plnke ako zvykne niekto hovoriť.:) Ale toto
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fakt nepredpokladám. Rád by som, ale fakt sa nesnažím kvôli
tomu. Celkom mi bude stačiť, keď sa nám spoločne podarí toto
zrealizovať, čo tu píšem a o každého bude postarané. Teda aj o
mňa.:) Aj o Teba.:) Aj o každého.
Ešte čo sa týka exekúcií, tak spomeniem niečo, čo som pár krát
zažil ale tak nečakane, že to dosť bolelo. Tento príklad je pre
ľudí, ktorí ešte nikdy nemali exekúciu. Vieš si predstaviť, že celý
mesiac drieš v práci od rána do večera každý deň aj cez víkend
a počas práce myslíš na to, ako potom peniaze minieš s
rodinou, niečo, že si odložíš, niečo pôjde na stravu, niečo na
nejaké nové náradie a proste sa tešíš, že budeš mať slušnú
výplatu a vieš si kúpiť všetko čo potrebuješ a si to aj predbežne
naplánuješ. Z predchádzajúcej výplaty ti to vychádza tak akurát
do najbližšej výplaty. Blíži sa výplata, už sa tešíš a čakáš kedy
pípne SMS, že peniaze nabehli na účet. Je deň D a SMS
neprichádza. Na druhý deň zavoláš šéfovi, že kedy bude
výplata a on povie, že peniaze poslal pre 2 dňami. A tak zavoláš
do banky a opýtaš sa či je nejaký problém. A tam ti povedia, že
peniaze sú zablokované! Exekútor dal zablokovať. Ale ty nevieš
ani ktorý, ani začo! Peniaze nemáš ani v peňaženke a účet
zablokovaný Zrazu nemáš ani na jedlo, ani na benzín sa dostať
domov, alebo chodiť do práce. O peniazoch na iné veci ani
nehovorím. Teraz hovorím len o samotnom prežití. Uznávam,
že človek by mal mať rezervy, ale občas sa stane, že to nevyjde.
Proste to máš vypočítané na presne. Vieš si predstaviť tú
bezmocnosť Ak si to nezažil tak nevieš! Ak chceš vedieť aké to
je, tak peňaženku nechaj doma aj všetky peniaze aj platobné
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karty a zober si len peniaze, aby si si kúpil lístok niekam ďaleko,
kde nikoho nepoznáš. A keď tam prídeš, tak skús vydržať tam
čo najviac. Schválne. Koľko vydržíš?! Keď vydržíš čo i len 24
hodín, tak si frajer. A teraz si predstav, keď je niekto
odcestovaný niekde na 2-týždňovku, alebo aj na mesiac a v
strede turnusu čakáš na výplatu a tá nepríde pre rozhodnutie
exekútora! Vtedy nejde len o to, že nemáš čo jesť, ale o to, že
potrebuješ pracovať, šéf sa na Teba spolieha a nie len musíš
prežiť, ale musíš si plniť povinnosti. Chodiť do práce, mať
peniaze na benzín do práce, odviesť požadovaný výkon v práci,
takže treba sa aj normálne sa stravovať a takto vydržať
niekoľko dní a na konci turnusu mať peniaze na cestu na návrat
domov. A mať peniaze, ktoré treba dať rodine, aby prežila ďalší
mesiac! A zrazu pre exekútora ostaneš bez prostriedkov!
Uznávam, že za exekúciu si môžu ľudia sami, ale napríklad za
to, že si niekto nezaplatil zdravotné poistenie, tak má mať
právo nejaký človek ti doslova znemožniť pracovať, prežiť
alebo sa postarať o rodinu?! Naozaj si myslíš, že je to v
poriadku?! Niekto, kto to má trošku naštudované, môže
argumentovať, že exekútor ti musí nechať životné minimum,
alebo, že sa dá dohodnúť na splátkach a podobne! Prax je
trošku iná! Keď Ti exekútor zablokuje účet, tak si nevyberieš
ani euro! Za druhé, môžu byť prípady, kedy niečo odmietaš
zaplatiť! Z princípu! Naozaj súhlasíš, že trest, keď niekto
odmietne niekomu zaplatiť môže byť taký, že nemáš nárok ani
na euro zo svojej ťažko vydretej výplaty?! Dúfam, že si to
nemyslíš! Na základe týchto príkladov, ktoré som zažil na

–140–

vlastnej koži, chcem pomôcť zaviesť taký režim, aby také stresy
nikto, nikdy nemusel zažiť! Ešte jeden príklad ma napadol. Keď
som sa chcel opäť postaviť na nohy a zriadiť si účet a pomaly
všetko splácať, tak som sa rozhodol si účet založiť 365 banke,
lebo som si povedal, že je to taká virtuálna banka a exekútor
mi tam na peniaze nesiahne. Poprosil som mamu, aby ni tam
poslal 50€ aby som vedel prežiť, lebo som bol na služobnej
ceste vo Zvolene a nerátal som, že budem "odvelený" z
Bratislavy, kde som nepotreboval peniaze na ubytovanie a
cestovné, pretože ubytovňu som mal vyplatenú na celý mesiac
a do práce som chodil peši. Takže stačilo mať peniaze na
stravu. Ale bol som vyslaný za montáž do Zvolena na asi
týždeň. Tak som si zriadil účet a poprosil mamu, aby mi tam
poslala 50€. Ona mi poslala a aj mi aplikácia ukázala, že mám
tam 50€. Hneď v ten deň som šiel do bankomatu, aby som si
ich vybral. Bankomat mi ukázal zostatok už si nepamätám ale
okolo mínus 1300€!!! Deň predtým tam bola 0 a na druhý deň
mi tam mam poslal 50€ a keď som šiel vybrať z môjho účtu, tak
mínus 1300€!!! Tak som volal na infolinku a tam mi ochotne
povedali, že musia dodržať zákon a ho dal zablokovať exekútor.
Povedali mi aj jeho meno a našiel som si ho na internete a
hneď som mu volal! Nebol som milý a on spustil ten typický
arogantný štýl, že ak nebudem hovoriť tichšie, tak, že mi zloží!
Ja som sa pokúsil hovoriť slušne a tichšie, ale asi si viete
predstaviť, že keď na tých peniazoch závisí prežitie na
týždňovke, tak sa nedá byť celkom pokojný. Neznížil som sa na
prosenie. Už neviem, čo som mu všetko povedal, ale v každom
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prípade dodnes som to neuhradil a dodnes tam mám ten
mínusový zostatok. Prežil som ten týždeň vďaka rezerve v
peňaženke.
Možno niektorí exekútori sú morálni ľudia, ale dovolím si
povedať, že z princípu musí ísť o bezcharakterných, sebeckých
a nemorálnych ľudí. Ale keď by som ich mal trošku obhajovať,
tak sú takí, lebo chcú prežiť v tomto systéme a chcú sa mať
dobre, čo samo o sebe nie je zlá vlastnosť. Čo sa týka názoru,
že exekútori musia byť, tak ten je nesprávny. Nemusia!
Vymáhanie pohľadávok sa dajú riešiť aj celkom inak a podľa
mňa ich treba riešiť inak! Slušnou, citlivou a morálne
akceptovateľnou formou. A dá sa to. Môj návrh je nasledovný:
Zrušia sa všetky exekúcie zo zákona! Zrušia sa exekučné úrady
a zrušia sa všetci exekútori! Toto už sľubovala aj súčasné vláda,
ale potom to trochu upravila ten návrh a nakoniec myslím z
toho nič nebolo. Niečo podobné existuje a volá sa to
vyhlásenie osobný bankrot, alebo reštrukturalizácia
spoločnosti. Tieto možnosti je niečo veľmi choré.
Nespravodlivé, hyenistické, alibistické. A aj na tejto chorobe sa
niekto dokáže priživovať! Napríklad štát a oddlžovacie
spoločnosti! Chápete to? Chápete aký chorý režim sme za tie
roky vytvorili? Alebo svojou pasivitou umožnili vytvoriť? Ešte aj
na takom nešťastí ako je osobný krach chce niekto ťažiť!
Dokonca aj samotný štát!!! Tým, že pri vyhlásení bankrotu
musíte zaplatiť poplatok štátu! Proste celé zle. Dokonca ľudia,
čo vyhlásia osobný bankrot sú radi, že ho mohli vyhlásiť! Je
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toto možné?! Veď to je už totálna zvrátenosť!!! Ja som to tiež
chcel urobiť, ale nemal som peniaze na vyhlásenie osobného
bankrotu a mal som pochybnosti, či to v tom nie je nejaká
kuleha. Ale vráťme sa k riešeniu. Navrhujem teda zrušenie
všetkých exekúcií. Proste koniec. Možno sa to bude zdať
nespravodlivé, ale nový režim nemôžeme postaviť na nešťastí
iných. Ale samozrejme, že niektoré pohľadávky sú oprávnené a
spravodlivé a dokonca dlžníci si ich uvedomujú, priznávajú a sú
ochotní ich splatiť. To je v poriadku. Každá, kto si myslí, že má
oprávnenú pohľadávku a myslí si, že dlžník by ju mal uhradiť
môže požiadať súd, nie exekútora!, aby prikázal dlžníkovi
pohľadávku uhradiť, alebo splácať. Takéto konanie musí
prebiehať ako klasické súdne konanie. Dlžník musí byť
predvolaný na súd a sudca sa musí oboznámiť s názorom
dlžníka prečo pohľadávka vznikla, prečo ju riadne neplatil a súd
musí prihliadať na možnosti dlžníka pohľadávku splatiť. Teda
súd na pojednávaní vezme do úvahy potreby veriteľa a aj
možnosti dlžníka. ďalšia vec, že tieto súdy budú musieť
prebehnúť rýchlo. Od podania návrhu, tak do 2 týždňov. Súd
predvolá obidve strany a predvolanky doručia policajti. Žiadne
čakanie, obštrukcie s nevyzdvihnutím pošty a podobne! Cieľom
je, aby tento negatívny jav ako vymáhanie zbytočne dlho
netraumatizovali veriteľa, teda toho komu je niekto dlžný a ani
dlžníka. Proste nech sa to vybaví spravodlivým rozhodnutím
súdu a záležitosť sa uzavrie a každý z nich môže sa naplno
venovať niečomu užitočnejšiemu ako je dlh. Tu sa vynárajú
otázky: Bude dosť sudcov? Nemajú policajti dosť práce aj bez

–143–

týchto úloh Bude vôbec dosť policajtov? Áno bude. Bude ich
presne toľko, koľko budeme potrebovať. Exekútori sú
študovaní ľudia a oni sa môžu rekvalifikovať na sudcov. Poviete
si, že tak potom načo to bolo všetko dobré, keď aj tak to riešia
tí istí ľudia? Tak bolo to celé dobré z týchto dôvodov: Zrušené
exekúcie dovolia lepšie dýchať milión Slovákom. Veritelia, ktorí
budú presvedčený, že ich pohľadávka je spravodlivá, tak budú
mať možnosť to dať na súd a pre nich výhoda plynie, že súd
rozhodne podstatne rýchlejšie. A aj keby rozhodol v ich
neprospech, tak už nebudú musieť na to myslieť a môžu sa
pohnúť ďalej. Jeden z významných benefitov bude, že dlžníci
nebudú musieť platiť exekučné poplatky a súdy prisúdia úroky
len v prípade, že dlžník naozaj neplatil pôžičku zo
špekulatívnych dôvodov. Sudcovia budú mať fixný plat, tak ako
ja policajti a teda ich vnútorná pohnútka riešiť vysoké sumy a
vysoké úroky, aby mali čo najväčšiu odmenu, tak ako to majú
dnes exekútori nebude! Toto je hlavný princíp tejto reformy!
Teda nezarábať a nepriživovať sa na nešťastí iného! Aj to, že
niekto špekuluje, je jeho nešťastím! A keďže dokonalá
spoločnosť nikdy nevznikne, pretože nič nie je dokonalé, tak
ani táto reforma nie je dokonalá a vždy bude niekto, kto sa
bude cítiť ukrivdene. Tu ale je jedna podstatná zmena! Systém,
ktorý navrhujem už nebude postavený na číslach, ale na
ľudskom šťastí! A ešte viac rozobrané na drobné: Prikláňať sa
pri rozhodovaní sa bude na stranu všeobecného dobra a
prospechu pre spoločnosť a aj samotného previnilca pred
zákonnou a zdanlivo spravodlivou chamtivosťou! Príklad:
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Niekto zarába a zoberie si uver. Stratí zamestnanie a nie je
schopný splácať. Veriteľ ho dá na súd. Sudca ich predvolá a
opýta sa dlžníka prečo nespláca. On povie, že nemá z čoho, že
prišiel o prácu, ale prisľúbi, že keď si nájde prácu, tak bude mať
z čoho splácať a bude splácať. Sudca ale nedá rozhodnutie
typu, keď bude dlžník mať z čoho splácať, tak musí splácať, ale
hneď na pojednávaní navrhne, že mu dáva rok odklad a od
presného dátumu musí splácať veriteľovi konkrétnu sumu,
prípadne viac. Dlžník to prisľúbi a aj to dodrží. V súčasnosti je
to tak, že pri neplatení splátok dostanete výzvu, že do 15 dní
máte zaplatiť a rovno aj s nejakou pokutou za omeškanie. Ale
predsa nikto sa neomešká, keby na to nemal vážny dôvod.
Takže keď sa omešká, tak väčšinou nemá ani na zaplatenie
neskôr a ani na pokutu. A často krát sa stane, že človek
rezignuje a začnú sa upomienky nabaľovať, následne exekúcie,
dôjde k zablokovaniu účtu, vysťahovaniu z bytu, alebo predaj
jeho domu a končí to bezdomovectvom!!! Samozrejme nie
vždy, ale už len to, že toto sa stáva a hlavne, že na začiatku
netreba veľa, aby sa to nestalo, treba ak chceme mať slušnú
krajinu bez bezdomovcov, tak treba vytvoriť taký model, aby sa
to nestávalo! Zastrašovaním upomienkami a exekúciami sa to
určite nedá! Na toto je dôkaz dnešný režim. Sú upomienky, sú
exekútori a napriek tomu sú bezdomovci a žobráci! Nevadí ti
to? Mne to veľmi vadí!
Kapitola: Žobráci
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Žobráci boli asi vždy, ale aj žobrákovi sa dá pomôcť. Niekedy to
treba urobiť proti jeho vôli a neskôr sa Vám poďakuje! Vždy
keď stretnem žobráka a nie je to nič výnimočné, tak nemám z
toho dobrý pocit. Za prvé sa mi nepáči, že žobre, za druhé mi
je ho ľúto. Niekedy mu nedám nič, lebo si poviem, že ho tým
kazím a moje peniaze by minul na alkohol! A niekedy mu dám,
lebo chcem mať dobrý pocit, že som niekomu pomohol a nie
som lakomý, ale aj tak si myslím, že ich nevyužije pre svoje
dobro. V každom prípade pri stretnutí so žobrákom mám z
toho nepríjemný pocit. Ako si na tom ty? Som presvedčený, že
si na tom podobne! Vždy keď žobrákovi dávam nejaké drobné,
tak ma napadne, že by som mu nemal dať nič a radšej sa
pokúsil svojimi schopnosťami a možnosťami pomôcť zmeniť
tento režim, aby títo žobráci neboli! Toto si hovorím už asi 15
rokov a stále sa mi to nepodarilo! Boli nejaké pokusy, ale
všetky neúspešné. Takže čo s tým? Ak chceme naozaj aby
bezdomovci a žobráci neboli, tak musíme zmeniť politický
režim! Tento režim postavený na súčasných hodnotách zlyhal!
Tento režim sa pokúsil riešiť tieto otázky napríklad takto:
Policajti vyháňajú bezdomovcov z lavičiek v parkoch! SBS-kari
vyháňajú bezdomovcov a žobrákov z obchodných domov!
Europoslanci sa idú potrhať ako oni chcú pomôcť týmto ľuďom
a dávajú výzvy na pomoc týmto ľuďom a vyčleňujú na to
milióny eur! Neziskovky vymýšľajú projekty ako minúť tieto
milióny a pomôcť týmto ľuďom! Vlády im stavajú byty a
odovzdávajú zadarmo! Výsledok? Stále sú bezdomovci, stále sú
žobráci a ba čo viac sú ešte aj poriadne nasraní ľudia, hlavne tí,
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čo riadne poctivo pracujú, že z ich tvrdej práce živia
darmožráčov od europoslancov, cez neziskovky až po
posledného bezdomovca a žobráka!!! Ako povedal jeden farár
na omši v celkom inej súvislosti: "Zlyhali sme!" Zlyhali sme, že
sme toto pripustili pre svoju osobnú chamtivosť a pohodlnosť!
Každý z týchto ľudí ale aj všetci ostatní a samozrejme aj ja sme
zlyhali! Veľa krát sme toto mohli zastaviť, zvrátiť, zmeniť,
pomôcť k zmene k lepšiemu nejakým svojim pričinením, úsilím
pomocou, ale dali sme prednosť pohodliu. Zakryli sme si oči,
keď sme sa mali pozerať, držali sme hubu, keď sme mali niečo
povedať, zakryli sme si uši, keď sme mali počúvať! Prečo?
Pretože sme sa báli. Pretože sme sa báli, že ak si povieme svoj
názor, tak za to budeme nejako postihnutí. Napríklad ak dáte
viac eur žobrákovi môže to vo vás vyvolať dojem, že žobrák si
na to zvykne a bude si Vás vyhľadávať, aby ste mu stále niečo
dali. Dokonca, že si to všimnú iní žobráci a už sa ich nezbavíte.
Dokonca aj keby neboli drzí, tak budete mať zlý pocit, že mu
nabudúce nedáte nič! Keď by sme išli do hĺbky problému, tak
by sme sa museli baviť o tom ako funguje mozog a v ňom
princípy odmeňovania a návykov. Toto som rozoberal v
začiatkoch tejto knihy. Zbytočne sa k tomu nevracajme a rovno
napíšem riešenie!
Kapitola: Riešenie na žobráctvo a bezdomovectvo.
Povinnosť pracovať pre každého! Podľa hesla: "Kto nepracuje
nech neje!" Táto povinnosť vyrieši veľmi veľa problémov a je
kľúčová v novom režime! Vyrieši nasledovné: Žiadna
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nezamestnanosť! Žiadne úrady práce! Žiadna sociálka! Žiadny
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny! Žiadni bezdomovci! Žiadni
žobráci! Žiadni darmožráči! Žiadni ľudia, ktorí by mali pocit, že
robia na niekoho! Vynára sa otázka, že aj keby všetko toto
zmizlo a ľudia by to aj chceli, tak bude dostatok práce pre
všetkých? Áno! Samozrejme.
Kapitola: Zamestnania.
Je veľa profesii, kde ľudia sú preťažovaní! Je veľa vecí, ktoré sa
na našom krásnom milovanom Slovensku dajú zlepšiť! Teraz je
vraj pandémia. Že je málo doktorov, málo nemocníc, málo
personálu. že máme nedostatok plynu, drahú elektrinu, drahý
benzín, drahé potraviny, infláciu Viete prečo je to tak?! Nie
preto, že by politici, alebo podnikatelia boli neschopní! Je to
preto, lebo sme umožnili systému vyrásť na chorých
hodnotách a nechali sme sa oklamať peknými obrázkami v
televízií! Ale samotný princíp prečo všetko zdražuje je v tom, že
čím ďalej tým viac je ľudí, ktorí nevytvárajú skutočné hodnoty
a čím ďalej tým menej je ľudí, ktorí vytvárajú skutočné
hodnoty! Skutočné hodnoty sú pestovanie zeleniny a ovocia,
chov zvierat, ale aj pridružené profesie ako je strojárstvo, aby
pestovatelia a chovatelia mali uľahčenú prácu, chemický
priemysel, ktorý tiež treba napríklad už len na to, aby sa tieto
stroje mohli natrieť farbou a vydržali čo najdlhšie a
nezhrdzaveli, treba školstvo, aby sme učili svojich potomkov sa
uživiť a rozvíjať, treba stavbárov, aby boli domy a byty, treba
vodárov, elektrikárov, plynárov, proste veľmi veľa profesii. Čo
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netreba je bankárov, exekútorov, právnikov, psychológov,
psychiatrov, spisovateľov, hercov, spevákov, televíznych
moderátorov, redaktorov, sociálnych pracovníkov, úradníkov,
veštice, farárov, mníchov, programátorov, manažérov,
analytikov,
policajtov,
SBS-karov,
vojakov,
politikov,
revolucionárov, atď. Teraz som to napísal dosť radikálne a
musím sa trocha poopraviť. Určite treba aj tieto profesie a
povolania, ale treba si uvedomiť jednu zásadnú vec! Čím viac
budeme mať ľudí v druhej skupine povolaní a menej v prvej,
tým vo väčších sračkách ako celá spoločnosť budeme!!! Dôvod,
prečo druhá skupina povolaní rastie a prvá klesá, je totálne
jednoduchý! Je to preto, že tieto povolania poskytujú čo
najväčšie pohodlie! Sú finančne dobre ohodnotené alebo
stabilné, poskytujú kopec voľného času, nevyžadujú veľa
fyzickej námahy, sú vážené alebo títo ľudia na svojej pozícií sa
môžu vyvyšovať nad niekym iným. Takže sa ťa opýtam otázku:
Mladý človek, ktorý sa má rozhodnúť aké povolanie si vyberie
si vyberie povolanie z prvej skupiny, alebo radšej z druhej?! Ak
nie je masochista, alebo mu rodičia nevštepili návyk pracovať v
niektorom odvetví v prvej skupine, tak si vyberie druhú
skupinu. Prečo? Lebo druhá skupina má viac výhod. A to, že je
tomu tak, je veľká chyba súčasného systému! Súčasný systém
dáva do popredia individualitu, dravosť, pohodlie, akceptuje a
dokonca podporuje zvrátené hodnoty a preto je v konečnom
dôsledku zdražovanie a inflácia! Proste všetko so všetkým
súvisí! V momente, keď si ako spoločnosť začneme vážiť
hodnotu užitočnej ľudskej práce viac ako chamtivosť, tak
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dokážeme nie len zastaviť zdražovanie, zadlžovanie a celkové
prehlbovanie ľudského nešťastia, ale naopak, v ľuďoch
prebudíme nádej, ktorá spôsobí toľko radosti, že ľudia
prestanú mať psychické poruchy a vysedávať v ambulanciách,
prestanú si vymývať mozog televíziou, prestanú sa opíjať a
drogovať, ale začnú normálne slušne žiť!
Kapitola: Čo ideme robiť.
Opäť to bude v súlade s Božou vôľou: "Miluj a pracuj!" Dá sa to
vysvetliť kadejako, ale myslím, že to bolo myslené tak, že treba
aj pracovať a treba aj milovať. Treba aj robiť niečo užitočné aj
keď nás to až tak nebaví a treba aj sa mať navzájom radi a v
neposlednom rade aj milovať doslovne muž so ženou, aby z
toho boli deti a tým bol zabezpečený život aj ďalšie roky až na
veky, vekov, amen! Nechcem sa tu hrať na farára a ani na
nejakého moralistu! V tejto knihe som uviedol pár príkladov,
kedy som morálne zlyhal a zďaleka som ich nenapísal všetky. V
touto knihou chcem pomôcť, aby sme spolu sa vrátili na
správnu cestu. Definovať správnu cestu tiež nie je až také
jednoduché, ale moja definícia je takáto: "Vytvoriť systém,
ktorý bude láskavý, zároveň spravodlivý, bude dlhodobo
udržateľný a postará sa o každého občana, aby mal splnené
základné životné potreby od narodenia po smrť." Proste
musíme Láskavý prístup aj napriek krivdám dať na prvé miesto
a chamtivosť na posledné! Napríklad pri výrobe nejakého
výrobku v dnešnej dobe je chamtivosť priam nevyhnutná!
Vyrobiť treba čo najviac bez ohľadu, či to človek skutočne
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potrebuje, za použitia čo najmenších nákladov, teda človeku
dať čo najmenej bez ohľadu, či mu to zabezpečí dôstojný život,
proste dať mu toľko, ta koľko je ochotný nastúpiť do práce s
cieľom čo najväčšieho zisku, ktorý sa rozdelí medzi majiteľov
danej firmy. Často krát ide o jednu osobu! Aby to nebolo také
nespravodlivé, tak majitelia firiem urobia 2 základné veci, aby
udržali si svoj zisk. Jedna vec je, že dajú podpísať také zmluvy
zamestnancom, kde im zakazujú o svojej práci hovoriť a hlavne
nesmú ani svojim kolegom povedať koľko zarábajú a druhá vec,
že vytvoria systém odmeňovania a bonusov, kde zo zisku
nejaké omrvinky dajú aj samotným zamestnancom ale opäť s
cieľom čo najväčšej produktivity práce a zisku!!! Ak chceme žiť
pokojnejšie, slušnejšie, šťastnejšie, tak ako som veľa krát tu
písal, musíme zmeniť celý režim a postaviť ho na nových
vznešených hodnotách! Ja naozaj netvrdím, že títo
podnikatelia sú zlí. Niektorí to robia s mierou, alebo to robia
inak. Ja tvrdím, že treba zmeniť systém tak, aby pracujúci
občan bol na prvom mieste!!! Pretože na ňom stojí celá
spoločnosť! Môže sa zdať, že chcem návrat socialistického
režimu, aký tu bol do roku 1989. Zažil som ho, bolo v ňom veľa
pekných vecí, niečo sa mi nepáčilo, otec mi rozprával aj aké
krivdy sa diali, takže nie, nechcem socialistický režim aký tu bol
do roku 1989! Ale veľmi chcem, aby sme sa poučili aj z
minulého režimu a aj zo súčasného a spolu vytvorili taký, ktorý
pomôže každému! Niekedy pomôcť niekomu môže znamenať
aj že mu niečo zoberieme! Pôjde väčšinou o zobratie pohodlia
alebo nejakej inej drogy, ale podmienkou musí byť, že tým
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pomôžeme hlavne samotnému človeku a nie, že tým
pomôžeme hlavne niekomu inému! To isté, platí samozrejme aj
na nás. Samozrejme, že mojim cieľom je vytvoriť taký podel
budúceho politického zriadenia a zároveň vymyslieť taký
postup ako ho zaviesť, aby ľudia ho chceli, súhlasili s ním a
akceptovali A hlavne aby im bol vysvetlený tak, aby v
budúcnosti nemali pocit, že im niečo bolo zatajované, alebo že
výsledok je iný ako bol sľubovaný. Určite v začiatkoch nebude
doriešených asi milión vecí. Všetko musí ale prebiehať tak, aby
všetci ľudia mali počas tohto náročného obdobia zabezpečené
základné podmienky pre život. Následne keď si ľudia zvyknú na
to, že poctivá práca im prináša viac benefitov, tak vtedy sa
začne hýbať ekonomika do zdravých čísel. A nie len ekonomika,
ale aj vnútorný pocit spokojnosti u každého poctivého občana!
Myslíte si, že ja som poctivý občan? Alebo, že nový režim
vymýšľam pre poctivých občanov? Nie a nie. Nie som vždy
poctivý a všetci občania nikdy nebudú poctiví. Žiaľ. Takže
vymýšľam ho pre všetkých občanov a na sebe pracujem, aby
som bol čo najpoctivejší za akýchkoľvek okolností. Mojim
cieľom je pozdvihnúť poctivého pracujúceho občana na takú
úroveň, aby to sám občan cítil! Aby cítil, že jeho práca je
ocenená, že má zmysel, že nepracuje na nejakých darmožráčov
a bola slušne a adekvátne ohodnotená. Keď budú všetky tieto
podmienky splnené, tak občan bude mať spokojný život a
nebude kradnúť, nebude ležať celé dni pred televízorom,
nebude sa prežierať, nebude sa ožierať, nebude drogovať,
nebude mať potrebu sa zadlžovať, nebude z neho kriminálnik,
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nebude chodiť na protesty, nebude sa odbavovať na sociálnych
sieťach atď. Takže pointa je tá, že pracujúci človek sa vie sám o
seba postarať a prirodzene v ňom sa zakotvia zdravé hodnoty.
Tu sedí doslovne heslo: "Práca šľachtí!"
Možno sa veľa krát opakujem, ale určite to nie je preto, že
chcem čo najskôr zaplniť knihu, ale preto, že je to veľmi
dôležité a treba si to poriadne uvedomiť.
Dnes som bol behať ( 35 minút ) a počas neho ma napadol
takýto príklad: Si predstavte modelovú situáciu. V celej Európe
dôjde pitná voda a my jej budeme mať dostatok, ale zase nie
prebytok. Ostatné štáty ju budú od nás chcieť, lebo ju fakt
potrebujú na prežitie. My jej ale nemáme prebytok. Čo by
mala vláda urobiť? Podľa Teba? Povedať, že nie, nedá sa?
Jednoducho vodu predávať, bez súhlasu občanov a občania
začnú trpieť nedostatkom, ale prežijú? Alebo sa referendom
opýtať občanov, či sa dobrovoľne vzdajú dostatku vody a sú
ochotní pomôcť ostatným štátom? Sú aj iné dilemy. Napríklad
Slovensko odmietne poskytnúť vodu. Má na to právo? Majú
právo okolité štáty vyhlásiť Slovensku vojnu a násilím sa snažiť
získať vodu? Má Slovensko právo sa brániť voči týmto
agresorom? Správna odpoveď asi neexistuje. Respektíve podľa
toho na ktorej strane by si bol, tak by si zrejme súhlasil s takou
možnosťou, ktorá je najlepšia pre Teba. To nič. Netráp sa. Je to
prirodzené. Preto sú konflikty vo svete, na pracoviskách, na
štadiónoch, v rodine. Ľudia niečo chcú a ich prirodzená
vlastnosť je chcieť mať stále viac. Ak človek má na to možnosti,
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tak ich využije. Ako som už písal, všetko je v poriadku pokiaľ sú
dobre nastavené spätné väzby. Ak človek už nemá splnené
základné potreby ako napríklad voda, tak jeho motivácia ju
získať rastie a ak mu to nie je umožnené sa k nej dostať slušne,
tak použije neslušnú možnosť. A tak je to aj pri iných
potrebách. Od dýchania, až po sex. Našťastie, človek má aj
taký vnútorný postoj, že chce byť obľúbený a aby ho mali ľudia
radi a tak väčšinou používa slušnú možnosť. No ak slušná
možnosť zlyhá, tak buď sa vzdá, alebo ju zopakuje, ale keď veľa
opakovaní nepomôže, tak sa buď definitívne vzdá, alebo
využije neslušnú možnosť. A pri neslušnej buď uspeje, alebo
neuspeje a vzdá sa, alebo ju opakuje kým neuspeje, alebo sa
vzdá. V každom nepoznám človeka, ktorý by sa rád vzdával!
Aby sme zabránili tomu, aby ľudia využívali neslušné spôsoby
na splnenie svojich potrieb je veľmi dôležité vytvoriť v prvom
rade systém, ktorý umožní sa slušným spôsobom každému sa
dopracovať k splneniu jeho túžob! Na druhej strane je
potrebné vychovávať ľudí, aby ich túžby boli postavené na
zdravých hodnotách. A to od malička až do smrti. Sprvu som
nechápal, prečo komunisti v televízií dávali toľko rôznych
reportáži z polí ako tam ľudia robia, alebo zo závodov a všetko
tak až umelo ospevujú. A nechápal som prečo zakazujú akčné
filmy a zahraničné pesničky a podobne. Už to chápem! Myslím
si, že to robili veľmi dobre! Bola to propaganda! Ale veľmi
správna! V súčasnosti, keď televízne kanály sú prepchaté
kriminálkami, akčnými filmami, katastrofickými filmami,
negatívnymi správami, horormi, telenovelami, dokonca
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kreslené rozprávky obsahujú strelné zbrane a dokonca aj
atómové bomby a násilie je tam celkom bežné, tak ja sa pýtam
na základe čoho má byť človek pozitívny, tvorivý, dôverčivý,
veriť v krajšiu budúcnosť, aktívny, mať zmysel pre
zodpovednosť? Videohry neučia šikovnosti, ktorá sa dá v
budúcnosti využiť v práci, ale často krát učia byť zákernejší a v
neposlednom rade človek počas hrania počítačových hier
pustne na tele aj na duši! Ja som ich tiež hrával. Našťastie toto
obdobie mám za sebou. Možno som mal nakoniec šťastie, že
počítačové hry v mojej mladosti, boli tak primitívne, že nestať
sa závislým na hrách bolo jednoduchšie ako dnes, keď
virtuálna realita je pomaly reálnejšia ako skutočnosť. Ale opäť
platí. Ak vytvoríme systém, ktorý nedovolí človeku prepadnúť
do akejkoľvek závislosti, tak to bude prospešné pre každého a
pre všetkých! Dám príklad ako súčasný režim rieši takéto veci:
Dieťa hrá hry a celé dni. Teda sa stane závislým. Rodičovi to
nevadí, lebo aspoň je rád, že sa nefláka vonku. Keď si rodič
uvedomí, že to nie je celkom dobré, tak s dieťaťom navštívi
psychológa. Ten doporučí ústavnú liečbu pre patologických
hráčov. Dieťa trpí, rodič trpí, systém musí živiť psychológa aj
ústav pre liečenie patologických hráčov. Všetkému tomuto by
sa dalo predísť aj samotnému utrpeniu, keby žiadna
počítačová hra nebola! Alebo keby systém neumožnil dieťaťu
byť stále na počítačových hrách! Dokonca by pomohlo aj to,
keby rodič nemal pocit, že jeho dieťaťu hrozí nebezpečenstvo
ak pôjde von a vyhnal by dieťa hrať von! Takže všetko so
všetkým súvisí! Ak chceme zmeniť režim za niečo lepšie
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musíme to chcieť všetci! Na legálne zavedenie nového režimu
stačí súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých občanov! Problém
je, že základné piliere treba vložiť do Ústavy SR a na to je
potrebný súhlas 2/3 všetkých poslancov parlamentu. Aspoň
taký je legálny postup v súčasnom režime. Sú aj iné možnosti.
Je možné zvrhnúť režim násilím, a zaviesť si nové pravidlá pre
vzájomné spolužitie. Takzvanú spoločenskú zmluvu medzi
občanmi a štátom. Ale toto nie je ani zďaleka také jednoduché
ako sa zdá. Ak by sme súčasný režim zrušili násilím, tak viete si
predstaviť čo to obnáša? Predstava vtrhnúť do parlamentu a
obsadiť ho je asi tá najnaivnejšia predstava. Keď ste na
demonštrácií a je tam dosť ľudí, tak tam vzniknú takéto nálady
a takéto presvedčenia, ale realizácia zďaleka nie je taká
jednoduchá! Keby sa nám aj podarilo poraziť ťažkoodencov a
policajtov pred Parlamentom a vtrhnúť dnu, tak čo tam?
Väčšinou tam poslanci ani nie sú! Ale dajme tomu, že by tam
boli. Teraz čo? Zatkneme ich? Alebo defenestrácia? Že ich
vyhodíme z okien? To je v podstate vraždenie. Niekto si povie,
že si to zaslúžia! Naozaj? A keď už sme dnu, tak každý pozná
všetkých poslancov a presne vie kto je zlý a kto dobrý?! Či
vyhádžeme z okna všetkých? Aj opozíciu? Alebo len koaličných
poslancov? Ale niektorí koaliční poslanci sú tam prvý krát v
živote a pomaly ani netušia o čom hlasujú, lebo ich riadi šéf
strany. Tak aj týchto ľudí zabiť? Povieš, tak dobre, tak týchto
nie, len tých čo ich riadia! Ale možno aj šéfa strany riadi nejaký
podnikateľ, ktorý mu pomohol sa dostať do vlády. Týmito
otázkami chcem povedať jednu vec. Toto by neskončilo dobre!
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Aj keby sme zabili tých vinných, tak oni majú svoje rodiny, deti,
priateľov. Myslíš, že títo by boli radi, že sme to urobili? Alebo si
zaslúžia žiť deti bez otca, za to, že bol chamtivý, alebo možno
zo strachu niečo zlé urobil. Deti za to určite nemôžu!!! Možno
aj jeho deti sú ako otec, ale opäť ide o naučené správanie od
rodičov! No aj keby sme tento dôvod prečo to nerobiť
odignorovali, tak čo by asi spravila polícia, keby zistila, že v
parlamente sú vraždení poslanci?! Myslíš, že by čakali, kedy
prídu predstavitelia revolucionárov von, oznámia svetu, že
prebrali moc v štáte a títo policajti zasalutujú?! Aj armáda?
Všetky zložky polície od veliteľov až po posledného policajta si
povedia: "O.K. Máme novú vládu, čakám na rozkazy!"
Myslím si, že nie. Ani si netrúfam povedať, čo by sa začalo diať.
Nehovoriac o tom, že aj niektorí samotní občania, ktorí by
neboli súčasťou tejto revolučnej sily, by sa v zápale ochrancov
demokracie rozhodli ísť brániť parlament! Dokonca si viem
predstaviť, že samotné médiá by to začali odprezentovávať
štýlom: " Vážení občania! Došlo k útoku na základy demokracie
na Slovensku! Teroristi zaútočili na parlament a podľa našich
informácií zavraždili niekoľkých nevinných a bezbranných
poslancov! Situácia je vážna! Polícia situáciu monitoruje a
hľadá spôsoby ako týchto teroristov zneškodniť tak, aby
nedošlo k ďalšiemu krviprelievaniu! Podľa našich informácií ich
vodcom by mal byť kriminálnik a recidivista Peter Sihelský,
ktorý má bohatú trestnú minulosť. O situácií Vás budeme
pravidelne informovať! " Hneď za tým by šiel ďalší príspevok,
kde by moju osobnosť začali preberať s nejakým politológom,
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alebo psychiatrom a to by asi prebiehalo takto: " V našom
štúdiu vítam docenta psychológie, experta na terorizmus,
kandidáta vied, inžiniera, doktora Ján Chrabrého, ktorý mám
bližšie popíše možné scenáre a osobnosť tohto zločinca. Pekný
deň prajem. Dobrý deň. Takže čo môžu občania Slovenska od
tohto teroristu čakať?" A už by začal:" Dobrý deň. Nerád to
hovorím, ale u recidivistov spravidla nie je možná náprava a
nedá sa od nich čakať nič dobré. Dá sa len snažiť o to, aby
ďalších obetí bolo čo najmenej. Podľa mňa by tam špeciálne
jednotky mali vtrhnúť čo najskôr. Čo sa týka tohto páchateľa,
tak jeho život bol zrejme neznesiteľný, čo vyústilo k duševnej
poruche. Takíto duševne chorí jedinci sú niekedy veľmi
inteligentní a charizmatickí a dokážu zmanipulovať psychicky
tiež nevyrovnané osoby. V podstate ide o časovanú bombu a
polícia by mala čo najskôr zasiahnuť!" Atď. Atď. Šéf špeciálnej
jednotky by zrejme dostal jasný rozkaz a to zneškodniť hrozbu!
Tento šéf by začal pociťovať pocit blaženosti, lebo už sa vidí
ako bude povýšený, ak to vyrieši. V súlade s touto pohnútkou a
rozkazom urobí podľa svojich schopností všetko, aby
zlikvidoval hrozbu! Teda mňa a všetkých revolucionárov, ktorí
by tam boli! Najjednoduchšia vec, je páchateľa zastreliť a to by
aj spravili! Buď len mňa, alebo všetkých. Veľa zasahujúcich
policajtov by si povedalo: "Veď je to vzrušujúce strieľať ostrými
a dokonca celkom legálne na človeka!" Takže aby som to
zhrnul a uzavrel, tak ja zbabelec nie som! Vôbec nejde o to, či
by ma zastrelili, ale ide o to, čo by sa mojou smrťou, alebo
smrťou iných revolucionárov dosiahlo?! Nič!!! Absolútne nič!!!
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Dokonca by to bolo ešte horšie! Vláda by vrazila oveľa viac
peňazí na zabezpečenie parlamentu, na pancierové autá, na
ochranku, na policajtov! Sprísnili by zákony, každý by možno
musel chodiť pravidelne na psychotesty, začali by trestne stíhať
každého, kto by na sociálnej sieti len slovíčkom naznačil násilie,
zaviedli by zákaz sa približovať k vládnym budovám atď., atď.
Možno som blázon, ale nie až taký, aby som robil takéto
nezmysly! Ty? Niekedy som podporoval vtrhnutie do
parlamentu a obsadiť ho a veľa nechýbalo napríklad pri
proteste GORILA 1, ale výsledok by bol určite fiasko!
Za určitých okolností by pripadala do úvahy možnosť vtrhnúť
dnu, zatknúť koaličných poslancov, ale tiež to má malé šance
na úspech, lebo polícia by ich buď oslobodila hneď, alebo ak
by aj bola na naše strane a začali by ich stíhať za vlastizradu a
podobne, tak by ich zrejme po krátkom čase prepustili. Už aj
tento scenár je prehnane optimistický.
Ak si rozumný človek, tak určite si pochopil to čo som napísal
vyššie. Zároveň si možno človek, ktorý už bol na veľa
protestoch a nič sa nezmenilo. Možno si človek, ktorý bol na
veľa voľbách a veril si, že zmenou vlády sa všetko zlepší, no
nestalo sa tak! Možno máš všetkého plné zuby! Možno si za
riešenie formou generálneho štrajku! To sme tu ešte nemali.
Možno si človek, ktorí verí, že nejakou petíciou sa niečo zmení!
Možno si človek, ktorý verí, že jediná šanca je referendum!
Možno si človek, ktorý presadzuje priamu demokraciu! Možno
si človek, ktorý si myslí, že má správne myšlienky a chceš
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založiť vlastnú stranu. Možno si človek, ktorý podporuje režim
postavený na činnej kompetencii, ktorú navrhoval Ing. arch.
Juraj Michálek. Možno veríš svojej politickej strane, že pomôže
zmeniť tvoju situáciu k lepšiemu. Možno si človek, ktorý
podporuje Občianske snemy, ktoré navrhuje Tibor Moravčík.
Možno podporuješ občiansky tribunál a podporuješ jeho
myšlienky! Možno si myslíš, že to, čo je tu teraz je to najlepšie
čo máme! Možno máš vlastný jedinečný návrh!
Ja osobne som počas môjho života a hlavne revolučného
pôsobenia v určitých obdobiach veril asi každej z týchto
možností. A veľa krát som aj aktívne tieto možnosti
podporoval. Výsledok: 0 (nula!)
Určite si nemyslí, že Ťa týmto chcem odradiť!!! Naopak! Chcem
Ťa ubezpečiť, že som si týmito možnosťami prešiel a už viem,
čo nefunguje! Tým, že som toľko krát zlyhal a napriek tomu sa
nevzdal, tak keď už nič iné, tak môžeš trošku oceniť moju
vytrvalosť.:) Ďakujem.:) No túto knihu určite nepíšem preto, že
sa nudím. Túto knihu píšem preto, že vidím ešte svetielko na
konci tunela! Už viem a vieme čo nefunguje! Už sme múdrejší!
Už sme sa zoznámili! Spoznali sme sa navzájom! Nie každý s
každým, ale vytvorili sa rôzne priateľstvá. Každým dňom začína
čoraz viac ľudí cítiť, že tento systém nie je dobrý! Systém sa
bojí a začína na svoju ochranu robiť stále viac nezmyselných
opatrení! Čím viac to robí, tým viac lezie na nervy občanom. To
znamená, že nás bude čím ďalej tým viac a raz sa to určite
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preklopí! Toto je isté! Otázky sú skôr kedy sa to preklopí a
hlavne do čoho sa to preklopí!
Ja osobne chcem toto preklopenie do takého spoločenského
zriadenia ako tu rozpisujem, aj keď nie všetko celkom do
detailov. To sa ani v jednej knihe nedá. Ale môže to byť dobrá
inšpirácia pri vytváraní spoločensky potrebných pravidiel. Ak
po prečítaní tejto knihy súhlasíš s tým, že môj návrh je dobrý,
alebo aspoň prijateľný, tak by som Ťa chcel poprosiť jednu vec.
Bude to veľká prosba. Ale musím Ťa o to poprosiť. Moja prosba
je: Ak máš lepší návrh návrh, tak ja ho rád podporím a môžeme
ho aj zaviesť, ale chcem Ťa poprosiť, že ak nenájdeš 2/3
podporu svojho návrhu, tak prosím súhlas s tým návrhom, čo
som tu navrhol ja.
Kapitola: Prečo podporiť môj návrh?
Prečo Ťa o to prosím? Teraz fakt mi nejde o to, že nechcem aby
sa mi niekto staral do môjho návrhu. Naozaj nie. Dôvodom
mojej prosby je, že My "revolucionári" alebo politické strany,
alebo odborná verejnosť, alebo každý jeden bežný občan má
svoj názor a každý názor je trošku iný. Ako sa hovorí: "100 ľudí 100 názorov!" Napriek tomu, že úprimne verím, že každý názor
je v niečom dobrý, tak nič nedosiahneme, ak budeme
rozhádaní, ani ak budeme robiť nekonečné diskusie!!! Toto si
fakt prosím uvedom. V budúcnosti môžeme veci meniť a
vylepšovať, ale na začiatok je potrebné byť ako jeden! Len tak
máme silu. Ak by som to mal k niečomu prirovnať, tak ak sme
ako lúče slnka, tak každý z nás má svoju silu a svoje poslanie.
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Ale ak chceme vyhrať nad týmto chorým režimom, tak musíme
byť ako laser v očnej ambulancii, ktorý vypáli choré miesto a
nepoškodí ostatné tkanivo! Táto kniha je v tomto procese
niečo ako lupa alebo ako sústava šošoviek v mikroskope, ktoré
ti umožnia uvidieť škodlivý vírus a baktérie.
Iste si zachytil, hlavne na sociálnych sieťach vety typu:"Treba sa
zjednotiť!" alebo vety typu " Slováci sa nevedia zjednotiť!"
Alebo vety: "Každý sa hrá na svojom piesočku!" alebo "Každý
chce byť Vinetou, ale nikto nechce byť Apač!" Veľmi dlho som
rozmýšľal ako ľudí zjednotiť! Ako ľudí presvedčiť, že dané
riešenie je správne! Ako ľudí presvedčiť, aby konali! Kvôli tomu
som aj viac krát spadol do depresie, lebo som jednoducho
nedokázal na to prísť. Väčšinou ma z tej depresie dostala
obyčajná práca. ( Žiadne lieky! ) Či som na to prišiel? Nie! Ale
uvedomil som si niektoré príčiny, prečo sme sa nezjednotili a
tieto som sa pokúsil analyzovať a nájsť riešenie! Tieto riešenia
sú rozložené v tejto knihe. To či sa mi to podarilo zistíš, keď si
prečítaš túto knihu od začiatku po koniec a následne keď mi
pomôžeš a zrealizujeme všetko čo v tejto knihe navrhujem. Ak
sa nám to podarí, tak Ťa pozývam na opekačku! ( Ale dostácie
nejaké prines! ) Nie, že by som chcel šetriť, ale na to, aby sa
nám to podarilo potrebujeme pár miliónov ľudí a každého
chcem pozvať a všetci sa nezmestíme okolo jedného ohniska a
ani nevlastním mäsokombinát, aby som to vedel zatiahnuť. Ani
pekáreň.:) Už si to viem živo predstaviť: Nazvali by sme tento
deň: "Slovenský Národný Deň" Lebo Slovenská národné
povstanie už bolo a nazvať to SNP2 je už trocha divné.
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Obzvlášť, keď Slovenské národné povstanie bolo o niečom
celkom inom, za iných okolností, s inými cieľmi a iným
výsledkom. Takže navrhujem "Slovenský Národný Deň" v
skratke "SND" a môžeme v tento deň založiť tradíciu opekačiek
nie len ľudí, čo sa poznajú, ale aj ľudí čo sa nepoznajú. Bude to
deň niečo ako Deň nezávislosti ako majú v Amerike a deň
vďakyvzdania dokopy! Bude to oslava a pripomienka si dňa,
kedy sme porazili strach, kedy sme porazili tento chorý režim a
zaviedli nový. Teraz ma logicky napadlo, že opekačka môže byť
presne rok po začatí výmeny režimu! Teda máme rok na
rozbehnutie nového režimu a po roku už môžeme osláviť, že
sme to dobre nakopli a samozrejme po oslave pracujeme na
vylepšovaní ďalej. Ďalší logický záver je, že to treba začať v
lete. Má to veľa výhod, ale okrem iných aj to, že opekačky sú
dobré v lete.:) No nechal som sa uniesť. Ako sa hovorí: "Nekrič
hop, kým nepreskočíš!"
V súvislosti s týmto tešením na opekačku ma napadla téma,
ktorú je dobré si prebrať. Ide o predčasné falošné tešenie sa.
Rovno to nazvem ako nová kapitola.
Kapitola: Sebaklam.
Prešiel som tým viac krát a v danom čase keď sa Ti to deje, tak
si neuvedomuješ, že si v tom. Či je to škodlivé, alebo nie, tak to
si nedovolím povedať, lebo má to aj výhody aj nevýhody.
Najskôr sa povenujem výhodám a nevýhodám a neskôr
uvediem pár príkladov aj vlastných a aj cudzích ktoré mám
čerstvo v pamäti. Takže výhody sebaklamu, pokiaľ je sebaklam
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pozitívny sú pocit radosti, šťastia, eufórie, cítiš sa silný, cítiš sa,
že si v správny čas na správnom mieste, máš pocit, že veci idú
správnym smerom, máš ružové predstavy o budúcnosti, proste
v danom čase si úplne vyrovnaná spokojná osoba. Nevýhody
pozitívneho sebaklamu sú, že v danom čase nie si dostatočne
ostražitý, dôveruješ ľuďom, ktorým by si možno nemal,
nepracuješ na sebe, nevidíš objektívne prekážky brániace v
dosiahnutí ružovej budúcnosti. Aj keď som sa chcel venovať
hlavne pozitívnemu sebaklamu, tak napíšem aj nástrahy
negatívneho sebaklamu. Tento si dovolím povedať, že je
podstatne škodlivejší. Negatívny sebaklam je v podstate
podceňovanie a ponižovanie seba samého ale môže ísť o
podceňovanie svojich priateľov, blízkych, alebo dokonca
podceňovanie rôznych okolností a dejov. Nevýhody
negatívneho sebaklamu sú napríklad: strata vnútornej energie,
strata viery, strata nádeje, strata Lásky, strata dôvery v seba
alebo iných, šírenie negatívnej energie do okolia a končí to
väčšinou, stratou intelektuálnych schopností, prepadnutím do
drogovej závislosti a samoty. Pozitíva negatívneho sebaklamu
sú len minimálne. Napríklad podľa hesla, že všetko zlé, je na
niečo dobré, tak keď si dole a nič nerobíš, tak možno menej
konzumuješ potravín a tým šetríš zdroje, alebo naopak
prežieraš sa a tým podporuješ predajcov jedla. Alebo zoberieš
chemickú drogu od dílera a tým mu zvýšiš obrat a on má z
toho radosť. Alebo sa poriadne v tomto čase nad sebou
zamyslíš, uvedomíš si, čo robíš zle, popracuješ na svojich zlých
vlastnostiach a tvrdou prácou na sebe sa z toho dostaneš!!! Dá
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sa to!!! Ja som našťastie nikdy neužil tvrdú drogu, tak si ani
neviem predstaviť aké to je sa toho vzdať, ale viac krát som
prepadol droge "pohodlie" a aj z nej sa dostať nie je vôbec
ľahké! Ale dá sa to!!! Takže keď sme si už prebrali výhody a
nevýhody sebaklamu, tak uvediem príklady z revolučného
prostredia. Ja osobne keď som začal protestovať, tak som
uveril tomu, že bojujem za správnu vec. Do teraz si to myslím,
ale vtedy keď som začal, tak som veril, že treba tomu venovať
všetko svoj čas, teda robiť to naplno a tak som prestal
pracovať. Poslednú výplatu som míňal na benzín, letáky, stravu
pre seba, telefón, internet a tak som robil protesty, pričom
som si myslel, že keď sa ľudia na tých námestiach dozvedia,
ako to na Slovensku je, tak začnú byť masívne demonštrácie a
vláda bude musieť odstúpiť, nastúpi nová vláda a tá zmení
zákony tak, že sa nám bude žiť dobre. To, že som veril
vznešeným myšlienkam vo mne vyvolávalo pocit, že konám
správne, vnútornú radosť a proste som pociťoval všetky
výhody pozitívneho sebaklamu. Realita však bola taká, že na
moje protesty prišlo pár ľudí, vláda neodstúpila, peniaze sa
minuli a ja som sa nevedel dostať ani z Bratislavy domov na
Stredné Slovensko! Musel som predať môj vysúvací
teleskopický rebrík, hlboko pod cenu, aby som mal na benzín
sa dostať domov k mojej rodine. Dokonca som sa dostál len po
Detvu a tam zrovna bol protest proti ťažbe zlata a bol tam aj
môj čerstvý kamarát Štefan Potocký a od neho som si požičal
10€, aby som vedel prísť z Detvy do Kokavy nad Rimavicou.
Neskôr som mu vrátil 20€. Týmto chcem povedať, že pozitívny
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sebaklam je niečo na čo si treba dať fakt pozor! Takýchto
sebaklamov som zažil veľa a snažím sa im neprepadnúť, ale
keď niečo začne mať pozitívnu tendenciu, tak ani neviete ako a
ste v tom. Teraz uvediem príklad pozitívneho sebaklamu, ktorý
som si všimol v poslednom období: Asi viete o tej reštaurácii
Burgáreň v Trenčíne, ktorá nedodržiava príkazy a zákazy, ktoré
sú vo vyhláške úradu verejného zdravotníctva. Majiteľ tejto
firmy, ktorého ste možno videli v niektorom jeho videu s
parochňou na hlave žiaľ teraz žije svoj pozitívny sebaklam.
Chcem povedať, že tento človek je pre mňa sympatický, som
rád, že sa postavil proti týmto nezmyselným opatreniam a aj
to, že robí videá je prejav jeho snaženia bojovať so systémom.
Ešte som sa s ním nekontaktoval, ale dúfam, že sa
nakontaktujem v pravý čas. V žiadnom prípade nechcem
dehonestovať jeho snaženie ani poukázať, že to robí zle. Nie!
Robí to dobre. Chcem poukázať, že uveril sebaklamu, že jeho
právnici mu pomôžu a že ľudia, ktorí ho sledujú a lajkujú mu
pomôžu prežiť. Do istej miery áno, ale tento režim proti nemu
použil najskôr zastrašovanie a už som zachytil aj jeho
diskreditáciu. Proste skôr, či neskôr ho systém položí na kolená.
Buď mu zatvoria prevádzku, alebo ho uväznia Myslíte si, že to
nemôžu?! Nejdem teraz opäť hovoriť môj príklad, ale poviem
rovno ako sa to zákonne dá. Najskôr mu zrušia živnosť, pre
nejaké porušenie. Môže sa odvolať, ale prehrá. Ak bude mať
otvorené napriek tomu, tak už porušuje zákon, a polícia ho
začne stíhať. Po stíhaní väčšinou nastupuje súd a ten môže
rozhodnúť zákaz činnosti. Alebo to vydá nejaký úrad. Ak to
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poruší tak ide o marenie úradného rozhodnutia, alebo marenie
súdneho rozhodnutia a ak poruší to, tak už vôbec nejde o
nerešpektovanie nejakej hlúpej vyhlášky ale o trestný čin
marenia úradného rozhodnutia, prípadne marenie súdneho
rozhodnutia! A sudca bude nekompromisný, lebo systém si
nemôže dovoliť nerešpektovanie úradných rozhodnutí A za to
je väzenie! Ale aby som sa vrátil k tomu sebaklamu v ktorom je
tento majiteľ, tak nedávno som videl, že ho bol navštíviť bývalý
sudca najvyššieho súdu JUDr. Štefan Harabin. Ja mám tiež na
neho číslo a už sme si aj volali aj SMS-kovali. Urobili si spolu
fotky a verím, že sa priateľsky porozprávali a navzájom sa
morálne podporili. Prípadne Harabin mu dal pár rád a možno
prisľúbil pomoc. To je pekné a milé. Dokonca si myslím, že je
dobré, že sa stretli. Problém je však, že to podľa mňa nebude
stačiť. Aj keby Harabin znovu rozbehol kandidatúru a tento
majiteľ ho podporil a aj všetci jeho fanúšikovia, tak to nebude
stačiť. Výsledok je taký, že ide o pozitívny sebaklam a daný
majiteľ to čoskoro zistí. Možno už aj zistil. Ja osobne chcem mu
tiež pomôcť a vážim si aj JUDr. Štefana Harabina a viem si
predstaviť, že by opäť bol sudcom najvyššieho súdu. Niektorí
môžu byť iného názoru, ale treba si uvedomiť, že každý človek
má svoje pozitívne vlastnosti a negatívne a prejavia sa v
rôznych časoch za rôznych okolností. Preto netreba odsudzovať
ľudí, lebo to nie je správna cesta a zbytočne nás to začne
rozdeľovať a na to nemôžeme dať nijakú zámienku! Len spolu
máme šancu zvíťaziť! Pozitívnym sebaklamom trpia aj politické
strany a aj revolucionári. Aj ja som ním trpel a možno trpím.
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Pozitívny sebaklam je vtedy, keď nie sú zdravé spätné väzby.
Často krát je pozitívny sebaklam aj dobrý a prospešný, lebo Ti
dodá silu, nádej, vieru a často krát táto sila postačí na to, že
máš dostatok energie zmeniť zlé veci na dobré a aj ich zmeníš!
Aj táto kniha je z časti postavená na tom, že táto kniha, ktorá
sa Ti môže zdať ako rozprávka Ťa dostane do stavu pozitívneho
sebaklamu, a tým ti dodá sily a pomôžeš zmeniť veci, ktoré by
si bez pozitívneho sebaklamu považoval za nemožné a ani by si
sa nepokúsil ich zmeniť! Odporcovia na takýto jav môžu
povedať: "Že si sa nechal sfanatizovať duševne chorým
človekom a aby si s tým prestal, lebo skončíš zle a aj tak nič
nedosiahneš!" Alebo aby ešte viac podkopali tvoje odhodlanie,
tak povedia: "Ty im pomôžeš a oni sa na Teba vyserú!" Alebo
ešte nenápadnejšie: "Ty si to odserieš a keď príde na lámanie
chleba, tak Vám to vyfúknu ľudia, bez chrbtovej kosti a Vás
hodia cez palubu!" Nič si z toho nerob! Ja osobne idem do
toho tento rok a buď sa nám to podarí, alebo nie! V začiatkoch,
keď som začal robiť protesty a spoznal som nových ľudí, tak mi
niektorí povedali, aby som si dal pozor lebo: "Revolúcia požiera
vlastné deti!" Vtedy som tomu až tak nechápal, ale s
odstupom času si to čoraz viac uvedomujem. Nakoľko
nechcem byť zožratý revolúciou, chcem pomôcť urobiť takú
revolúciu, ktorá nebude mať zuby na zožratie nikoho! Preto
všetky opatrenia sú zavádzané tak, aby nemohli nikomu ublížiť
a teda ani nám! Preto tu nepíšem nič o trestaní, čistkách a
zatváraní. Ak píšem o trestoch, tak len pre tých, ktorí by
porušovali to, na čom sa dohodneme a zároveň by svojou
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činnosťou škodili ostatným! A aj tieto tresty len do takej miery,
aby nemali umožnené škodiť ostatným. Toto pravidlo má
strašne veľa benefitov! Ak naši nepriatelia, alebo
podporovatelia súčasného režimu, ktorí majú rôzne funkcie
pochopia, že nie sme proti nim, len proti samotnému režimu,
tak títo ľudia nebudú mať takú potrebu sa brániť, lebo budú
vedieť, že pri zmene režimu im nehrozí nič zlé, naopak! Môžu
začať s čistým štítom! Aj napriek tomu to bude pre nich ťažké.
Majú svoje pohodlné životy a zrazu budú musieť poctivejšie a
viac pracovať. Preto sa určite budú brániť a nebudú chcieť
žiadnu zmenu. Na to, aby sme vyhrali, aj keď nechcem
používať slovo vyhrať, lebo ak vyhráme My a oni sú porazení,
tak zmena pre nich určite nebude príjemná. A ja chcem, aby
zmena bola čo najpozitívnejšia pre všetkých! Takže sa opravím
a začnem znova: Na to, aby sme vymenili systém, je potrebné
si na svoju stranu získať čo najviac ľudí a aby táto výmena bola
legitímna, tak je potrebné si na svoju stranu získať viac ako
polovicu všetkých Slovákov. Netreba, aby polovica išla niekde
bojovať, ale aby viac ako polovica súhlasila s výmenou tohto
chorého režimu za režim, ktorý tu navrhujem. Podľa mňa
výhody nového režimu sú tak veľké, že ak budú správne
odprezentované širokej verejnosti, tak ľudia budú súhlasiť a
tých pár tisíc ľudí, ktorým veľmi vyhovuje tento chorý režim
bude mať dve možnosti. Buď sa pridať, alebo vzdať. Žiaľ týchto
pár tisíc ľudí má pod palcom obrovskú silu. Políciu, armádu,
SIS, zamestnancov, médiá, sociálne siete, hercov, politikov,
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mediálne známe osobnosti, cirkev, zdravotníctvo, školstvo,
dopravu a iné.
Dobrá správa je a som o tom presvedčený, že každému človeku
niečo na tomto systéme vadí! Teda aj všetkým ľuďom, ktorí sú
v uvedených povolaniach niečo na tomto systéme vadí.
Napríklad podnikateľovi vadí, že zakopáva o bezdomovcov,
farárom vadí, že morálka ide dolu vodou, učiteľom vadia, nízke
platy a nízky rešpekt u žiakov, dopravcom vadia rôzne poplatky
a preplnené cesty, hercom vadí, že teraz nemôžu mať plnú
kapacitu divákov, armáde vadí, že sa musia povinne očkovať,
polícií vadia feťáci, ktorých musia riešiť, alebo že s nimi musia
zaobchádzať v rukavičkách, mafiánom vadí, že im ide polícia po
krku, zdravotníkom vadí, že sú preťažovaní a málo ohodnotení.
Proste nedá sa všetko vymenovať, ale každej profesii niečo
vadí, alebo by chceli, aby to bolo inak. A nechcem napísať, že
toto treba využiť, ale vlastne chcem! Ale určite nikoho z nich
nechcem zneužiť alebo vystaviť riziku straty zamestnania a
sociálnych istôt! Pri spustení výmeny režimu každý z nás bude
riskovať, ale ak to budeme mať pripravené dobre, tak riziká
eliminujeme. Keď režim vymeníme a rozbehneme nové
rozumné procesy, tak po roku to bude už dobre nakopnuté a
ďalej sa budú veci zlepšovať. No samozrejme od prvého dňa
musíme mať realizovateľný plán na to, aby nikto netrpel
hladom, alebo zimou alebo inou vážnou ujmou. Prvý rok bude
náročný a budeme musieť veľa pracovať. Od príprav, ktoré
nesmieme odfláknuť, cez samotný začiatok, prvé kroky až po
rozbehnutie zdravých procesov. Ako som už písal, nesmieme sa
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nechať opiť úspechom a poľaviť z naplánovaných činností a
cieľov! Čo sa týka toho, či máš uveriť mne alebo tým, ktorí sú
proti mne, tak toto sa dá pomerne ľahko zistiť. Porovnaj si čo ti
ponúkajú oni s tým čo ti ponúkam ja. Pritom sa hlavne zamysli
nad tým, či to čo ponúkajú oni alebo ja je reálne a možné.
Potom si zisti ako to chcú dosiahnuť oni a ako ja. Nenechaj sa
oklamať všeobecnými frázami alebo vetám typu: "Potom sa to
dorieši!" Alebo drzejšími: "To nie je tvoja starosť!" Ja osobne
tiež veľa vecí musím nechať na doriešenie neskôr, pretože nie
je v mojich silách vyriešiť všetko a všetkých. Na druhej strane,
asi by si ani nechcel, keby som ti ukázal hoci aj dobrú cestu a
povedal ako máš po nej ísť do posledného detailu! Niektoré
veci chceš proste riešiť ty sám a nechceš, aby ti to niekto dával
rozkazom, alebo ti vo všetkom radil. To tiež lezie na nervy.
Poznám podľa seba.:) Ja v tejto knihe chcem hlavne urobiť
skicu, ktorá bude čo najrozumnejšia a ďalší a ďalší ľudia ju
pomôžu vymaľovať až z toho bude nádherný obraz. A ten
obraz bude náš nový režim, teda spoločenské zriadenie, ktoré
si sami zavedieme, na ktorom sme sa dopredu slobodne
dohodli v ktorom sa nám všetkým bude žiť lepšie, bezpečnejšie
a spokojnejšie. Nie pohodlnejšie! Pohodlie bude rásť s
modernizáciou a v budúcnosti bude treba čím ďalej tým menej
ľudskej pracovnej sily, ale systém s tým bude počítať a bude
strážiť procesy tak, aby spoločnosť žila zdravým životným a
dlhodoboudržateľným štýlom Súčasný režim s tým počíta tiež,
ale je mu absolútne jedno, či je to zdravé pre celú spoločnosť a
či je to dlhodoboudržateľné! Tento systém je ako rakovina!
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Rastie až do vtedy, kým nezabije svojho hostiteľa a tiež si
neuvedomuje, že čím rýchlejšie rastie, tým skôr skončí!

Takže ak si ma pochopil a aspoň mi uveril, že to myslím dobre,
tak si poďme konkrétne prebrať ako na to. Samotný postup. Čo
všetko musíme urobiť a čo naopak nesmieme urobiť, aby sme
mali čo najväčšie šance dosiahnuť náš spoločný cieľ a to
výmena režimu za taký ako tu navrhujem. Najprv body
napíšem a trocha opíšem dôvod, prečo je daný bod dôležitý.
Na konci knihy ešte raz zhrniem čo treba urobiť už bez
vysvetľovania, aby ste si to kedykoľvek vedeli rýchlo nájsť,
zopakovať a urobiť čo sa dá na splnenie čo najväčšieho počtu
bodov podľa svojich schopností, možností a presvedčenia.
Netreba sa báť, že musíš splniť všetky body a minúť na to
všetky svoje sily a prostriedky. Nie! Všetko s mierou! Ide len o
to, že čím viac ľudí, splní čo najviac bodov, čo najkvalitnejšie,
tým viac sa zvyšuje šanca poraziť tento chorý režim a nastoliť
niečo rozumné a zdravé. To je celé. Ak sa nám našim úsilím
podarí prekročiť určitú čiaru, tak sa to preklopí a všetko začne
ísť ľahšie. Uvidíš sám. Aj ja. Začiatky sú najhoršie a na začiatok
treba tých najsilnejších a najodvážnejších. Každý urobme čo
môžeme a o ostatné sa postará Boh. Dôveruj sebe, dôveruj
svojim priateľom a spoluobčanom a hlavne dôveruj Bohu.
Výsledok potom prekoná všetky tvoje predstavy. Hlavne bez
nenávisti, ale s Láskou a dôverou! Ak chceš naozaj pomôcť s
tým čo tu píšem, aby sme sa dopracovali k tomu čo tu píšem,
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tak výsledkom prečítania tejto knihy nemôže byť len pocit, ale
aj činy. Ak sa rozhodneš nepomôcť, tak Ťa nebudem
odsudzovať. Proste pre nejaký dôvod nepomôžeš a hotovo.

V každom prípade ak chceš pomôcť, tak ma to veľmi teší a
verím, že máš na to pomôcť rôznymi spôsobmi. Podľa hesla:
"Kto chce hľadá spôsoby, kto nechce hľadá dôvody!" Inak
neviem či si si všimol ale tento výrok je pravdivý. A päť som si
ho mal možnosť neskutočne veľa krát overiť na sebe. A nemysli
si, že som stále išiel podľa prvej vety ( Kto chce hľadá
spôsoby!): Kdeže! Veľa krát sa mi stalo, že som mal taký
vnútorný pocit, alebo také mentálne rozpoloženie, že som išiel
podľa ( Kto nechce hľadá dôvody! ). A ver mi, že keď som niečo
nechcel, alebo sa na to necítil, tak som si na ospravedlnenie
mojej nečinnosti našiel toľko racionálnych dôvodov, že som ich
mal na rozdávanie! Hlavne v mojej mladosti. Ale aj v dospelosti
a dokonca aj minulý rok, keď som sa cítil psychicky zle. Teraz
ma napadlo: Všimol si si, že keď si veci riešil štýlom, že si niečo
chcel a hľadal si spôsob ako to urobiť, tak si sa cítil pritom
dobre?! A všimol si si, že keď si niečo nechcel a necítil sa na to
a niečo si odmietol spraviť, tak si sa aj pri tom vyhovorení sa a
odôvodnení prečo niečo nespravíš cítil zle?! Je to proste tak.
Konanie je pozitívnejšia činnosť ako nekonanie! Súvisí to aj s
tým, že pri pohybe a záťaži sa v mozgu uvoľňuje dopamín
( hormón šťastia ). Tento efekt sa dá oklamať aj liekmi, ale
získať ho pohybom je najlacnejšie.:) Naše emócie sa niekedy
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ťažko chápu. A veľkú úlohu v nich hrá aj zvyk. Ak si niečo
zvyknutý robiť, alebo sa rozhodovať určitým spôsobom, tak to
robíš týmto spôsobom takmer pri všetkom. Ak si zvyknutý veci
chcieť a hľadať spôsoby, tak si šťastný človek a gratulujem. Ak
si zvyknutý často veci nechcieť, tak hľadáš preto aj dôvody a to
Ťa dosť ubíja. Nezávidím Ti a aj ja mávam také obdobia a viem,
že sa to vôľou ťažko mení. Niekedy si proste nevieš rozkázať.
Napríklad hanblivý človek si nevie rozkázať, že ide byť odvážny!
Darmo si to aj povie aj tak má z toho nejaké zlé pocity a to
čoho sa hanbí neurobí. Alebo to urobí, ale po veľmi dlhom
zdráhaní a zbytočne stráca čas. Napriek tomu, že by to bolo
pre neho dobré a aj pre toho komu niečo ide urobiť. Hoci by
išlo len o pozdrav. Tu si neodpustím dať jeden príklad z
mladosti. Keď som mal možno 10 rokov, ale aj predtým aj pár
rokov potom, som chodil polievať na Veľkú noc niektoré svoje
spolužiačky zo základnej školy. V tom čase som nemal peniaze
a tak okrem samotného potešenia, že polejem spolužiačku
som bol aj rád za nejakú korunku alebo čokoládové vajíčko.
Lenže táto činnosť pre mňa nebola taká jednoduchá. Deň pred
Veľkou nocou, alebo aj pár dní pred ňou som si prichystal sako,
košeľu a hlavne fľašu do ktorej som si urobil dierku. To bola
celá veda, lebo aby sa mi aj fľaša zmestila do vrecka a dierka,
aby nebola príliš veľká ani príliš malá. Keď prišiel deň D, tak
som ráno začal stresovať o koľkej je vhodné ísť poliať prvú
spolužiačku. Keď som sa rozhodol, že idem o 8:00, tak som
prišiel po dom prvej spolužiačky Katky M. a tu nastala ďalšia
komplikácia! Nie som tam príliš skoro? Asi som a tak chvíľku
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ešte počkám. A možno som tam čakal aj pol hodinu, kým som
sa odvážil zazvoniť na zvonček! Keď som zazvonil, tak som už
samozrejme neušiel. Nejdem si vymýšľať. Potom to už
prebehlo celkom hladko. Teda mám pár zážitkov, ktoré radšej
sem nedám.:) Okrem vnútorného monológu, či som tam nie
príliš skoro sa pričlenili do toho aj ďalšie moje pochybnosti a
to, či som na polievanie už nie príliš starý, alebo či nemám
malé sako, či nemám zle vyčistené topánky, či mám dobrú
voňavku, či spolužiačka je rada, že ju prídem poliať, či náhodu
u nej už nie je iný spolužiak atď. Proste celkom zbytočné
stresovanie! Keďže táto knižka nie je psychologická literatúra,
ale návod ako urobiť revolúciu, tak sa musím vrátiť k tomu. Ale
ešte poviem ako z toho von! Jediná cesta je to skúsiť!
Nerozmýšľať nad tým, lebo emócie sa formujú na základe
skúseností z minulosti, zvyku niečo robiť určitým spôsobom a
to takmer nikdy nie je objektívne! Napríklad chlapec požiada
na zábave dievča o tanec a ona odmietne. Požiada druhú o
tanec a ona odmietne. Potom začne mať pocit, že nie je dosť
dobrý a už sa o to viac krát nepokúsi! Možno tretia slečna by
rada s ním išla tancovať, ale on sa o to už nepokúsi, lebo
nechce riskovať sklamanie, výsmech alebo ešte väčšiu stratu
sebadôvery! No poviem ti jedno. Život máš len jeden! Ak chceš
uspieť, tak nerobiť nič ti na 100% zaručí, že nič nedosiahneš!!!
Ale ani silácke reči, alebo vtieranie ti nemusia pomôcť! Tieto
metódy síce môžu ti pomôcť niečo získať strachom, alebo
ľútosťou, ale to má krátku životnosť. Toto som zo zúfalstva
urobil ja pri dievčati do ktorého som sa veľmi zamiloval a bolo
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to celkom zbytočné! To čo ti určite pomôže je pracovať na
sebe! Je to najťažšia cesta, pri ktorej sa veľa krát budeš cítiť
zle, ale ak to vydržíš, tak výsledok bude ešte lepší ako si si na
začiatku želal! Takže pointa je v tom, že emócie nie vždy Ťa
posúvajú k šťastiu. Často krát Ťa k šťastiu posunie práve
prekonanie týchto emócií! To je asi ten stav čomu sa hovorí:
"Musíš prekonať sám seba!" Ale poďme už riešiť revolúciu.
Kapitola: Takže čo treba urobiť:

1
Urobiť reklamu tejto knihe všade kde sa dá, ale nevtieravou
formou. Ľudia nemajú radi tlačenie do niečoho! Ani v tom
prípade, ak im je jasné, že to čo im hovoríte, je dobrá vec pre
nich! Teraz dúfam, že chápeš, že mi nejde o to byť slávny
Slovenský spisovateľ! Ani zbohatnúť na tejto knihe! Jasné, že
by som bol rád, keby sa to stalo, ale toto nie je mojim cieľom
ani motiváciou pre napísanie tejto knihy! Prečo je rozšíriť túto
knihu také veľmi dôležité? Pretože ľudia chcú zmenu! To, či
zrovna takú ako tú píšem, tak to už zďaleka nie je také isté. Ide
ale o to, že ľudia sú už zúfalí, že to ide od desiatich k piatim.
Myslím väčšinu Slovákov. Niektorí z toho ťažia, takže keď niečo
napíšem nikdy to nie je na 100% pravda! Takže ľudia, väčšina
ľudí chce zmenu. Samozrejme zmenu k lepšiemu. Žiaľ z
princípu fungovania mozgu, ľudia si pod zmenou k lepšiemu
predstavujú viac pohodlia. Toto som už opisoval. Druhá vec je,
že veľa ľudí sa už o zmenu pokúsilo, napríklad protestovaním
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na námestiach, podpísaním petícií a podobne a nič sa
nezmenilo. Žiaľ niektorí ľudia sa tak "zažrali" do
revolucionárovania, že už strácajú zmysel pre realitu. Proste
popularita a radosť z vykrikovania, urážania, vyhrážania sa
oponentom je ako droga, ktorá im nedovolí racionálne myslieť,
alebo sa správať slušne. Myslia si, že týmto spôsobom niečo
dosiahnu. Nedosiahnu nič. Robil som to aj ja. Popularitu
dosiahnu, ale tá nepomôže absolútne nikomu a je to len
obyčajný sebaklam! Dôvod, prečo vykrikujú, nadávajú,
vyhrážajú sa je hlavne pre ich vnútorné presvedčenie, že majú
pravdu. Dovolím si tvrdiť, že často krát ju aj objektívne majú!
Tú svoju pravdu určite vždy na 100%. Ale aby som sa vrátil k
tomu prečo je distribúcia tejto knihy taká dôležitá je, že aby
sme pomohli sebe aj ostatným, tak potrebujeme si získať aj
takýchto ľudí! Nie preto, aby sme ich využili a zneužili, ale
preto, aby sme sa zjednotili. Ak chceme byť silní, tak musíme
byť jednotní! A to nie len do doby nejakých volieb, ale stále!
Minimálne v hlavných princípoch fungovania nového režimu
musíme byť vnútorne zladený. Toto je to najťažšie dosiahnuť,
ale nie nemožné! Ak si myslíš, že nemožné, tak to je len
naučená bezmocnosť a takzvaná mentalita obete! Nechcem sa
ťa tým dotknúť a rovno poviem, že týmto niekedy trpím aj ja. A
aj asi každý človek niekedy počas svojho života si prejde týmto
stavom mysle. Žiaľ na základe neúspešných protestov veľmi
veľa ľudí, ktorí sa zúčastnili protestov, ale aj tých, ktorí ich len
sledovali cez sociálne siete, tak nenápadne sa dostali to tohto
stavu. Do stavu naučenej bezmocnosti! Sám som k tomu
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prispel tým, že som podcenil nepriateľa, keď som organizoval
niektoré protesty ja. Napriek tomu sme to prežili a môžeme a
priam musíme sa z toho poučiť ak chceme sa mať lepšie! Nie
pohodlnejšie, ale lepšie! Zase som sa zakecal. Prepáč. Takže
problémom prečo sme ešte nič nedosiahli som už opisoval, ale
zopakujem. Je to preto, že nepriateľ je silný, využíva proti nám
všetky možné páky od zastrašovania cez manipuláciu až po
diskreditáciu a druhý veľmi vážny dôvod, prečo sme neuspeli
je, že každý chcel niečo trocha iné, robiť veci trocha inak, mal
trocha iný cieľ, robil to trocha iným spôsobom, chcel niečo
riešiť v inom čase, na inom mieste, s inými ľuďmi, s inou
stranou ,z iných pohnútok, atď. A niekedy tieto veci neboli
trocha iné, ale radikálne iné!!! Napríklad niekto stál na
námestí, alebo dokonca na tribúne a šíril myšlienku, že chceme
opäť za Československo! Druhý, že chceme silné Slovensko!
Tretí, že treba vystúpiť z EU! Štvrtý, že voľby sú zmanipulované
a treba defenestráciu ( vtrhnúť do parlamentu a vyhádzať
politikov z okna ). Ďalší, že jediná cesta ako z toho von je
Priama demokracia. Ďalší, že do politiky by mali ísť noví ľudia a
žiadni súčasní ani minulí politici! Ďalší vykrikoval, že treba
politikov súdiť a odsúdiť za vlastizradu! Ďalší hovoril o
škodlivých účinkoch 5G siete. Ďalší o tom ako nás chcú
vyvraždiť pomocou lietadiel, ktoré vypúšťajú na nás chemické
látky! Najnovšie že nás chcú vyhubiť pomocou vakcín. Ďalší, že
vo vakcínach sú čipy. Atď. Keď to teraz píšem, tak sa čudujem,
že sme boli na tých demonštráciách a každý chcel niečo iné a
napriek tomu sme sa nepobili.:) A tu je dôvod, prečo je
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dôležitá tato kniha!!! Má to byť niečo ako návod na spytovanie
svedomia! Má to byť niečo, čo ti vleje nádej! Má to byť niečo,
čo Ťa občas rozosmeje! Má to byť niečo, čo ti ukáže správnu
cestu! ( Teraz si nemysli, že ja som dokonalý! Nie som! Veci v
tejto knihe nie sú len moje skúsenosti a zážitky, ale hlavne
získané a naštudované myšlienky od iných vzdelaných a
múdrych ľudí, ktoré sa na mňa nalepili. Takže neber to tak, že
ja ti chcem ukázať správnu cestu, ale úprimne ti chcem
pomôcť, aby si bol šťastnejší a tým budem šťastnejší aj ja, že
som ti k tomu pomohol a ja som vďační Tebe, že mi trocha
dôveruješ. Dúfam. ) Ďalej táto kniha má byť zrkadlo do duše.
( Som si istý, že v niektorých týchto vetách si sa videl. ) Ďalej
táto kniha má Ti pomôcť si uvedomiť podstatu ľudského žitia a
bytia! Ďalej Ti táto kniha má rozšíriť obzory. Ďalej Ti táto kniha
má pripomenúť jednu podstatnú vec a to, že veľa som, a veľa
sme toho skúšali a napriek tomu, že sme boli presvedčený, že
robíme správnu vec, že bojujeme za správne hodnoty, tak sme
nedosiahli nič! A to najdôležitejšie a hlavný dôvod prečo som
napísal túto knihu je, že chcem aby sme sa mali lepšie a ešte
som sa nevzdal! Poučený a poznačený minulosťou som
zozbieral posledné sily a schopnosti, pozametal som posledné
štipky nádeje a viery na zmenu k lepšiemu, dal rozum do hrsti
a rozhodol sa napísať túto knihu, tento dokument, kde sa
snažím čo najrozumnejšie ako dokážem napísať čo a ako
funguje, prečo sme neuspeli, prečo je dôležité ísť na to
pozitívnymi metódami a hlavne vytvoriť návod, ktorý má šancu
uspieť! Kniha nezaistí úspech! Táto kniha je len návod, ktorý
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Nám všetkým môže pomôcť ku krajším zajtrajškom! Úspech
závisí aj od Teba! Takže aby som to zhrnul a bol stručný: Táto
kniha je návod, ktorý keď si všetci osvojíme a urobíme čo
môžeme v súlade s pokynmi v tejto knihe, tak výsledok bude
spokojnosť takmer všetkých občanov Slovenskej republiky.
Nespokojní budú len podvodníci, zločinci a bezcharakterní
ľudia. Táto kniha chce ale pomôcť aj im! Pretože to, prečo sú
podvodníci, zločinci a bezcharakterní ľudia nie je ani zďaleka
len ich vlastnou vinou, ale je to v prvom rade ich výchovou, čo
im bolo umožnené a ich negatívnymi zážitkami a
skúsenosťami, ktoré z nich spravili to čím sú dnes. Ja touto
knihou nechcem nikoho súdiť, ale pomôcť krivky a škodlivé
zvyky z minulosti premazať peknými zážitkami a nádejou na
krajšiu budúcnosť pre všetkých! Aj keď nový režim Ti neumožní
robiť to čo si mal doteraz v pláne ( napríklad ak niekto chce byť
exekútorom, alebo mafián si chce rozšíriť svoje územie ) a teda
dosiahneš osobne oveľa menej ako túžiš teraz, myslím kariéru
a plat, tak budeš spokojný pre celkom iné benefity. Pre pokoj v
duši, ktorý si za peniaze nekúpiš! ( Napríklad zbytočne máš aj
milióny, keď niekomu prepne a ublíži ti na ulici, alebo tvojim
deťom! Alebo keď ti niekto podpáli tvoju firmu! Alebo sú
štvrte, kde sa bojíš vstúpiť! Alebo pomaly sa bojíš vyjsť z
domu! ) Viem, že to bude chcieť veľa sebazapretia. Hlavne pre
ľudí na vysokých pozíciách a s vysokými ambíciami. Viem to.
Tiež som občas po nich túžil. A občas som ich aj dosiahol. Ale
ako píšem. Stačí sa trocha uskromniť, trocha viac nezištne
pomôcť, trocha viac prispieť na správnu vec a výsledok môže
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byť niečo na čo bude právom hrdý! Takže táto kniha je návod
na zjednotenie v myšlienkach, v postojoch, v cieľoch a
postupoch za účelom vytvorenia krajšieho Slovenska so
spokojnými občanmi pre všetkých! Ak si slnečný lúč a všetci
sme lúče, ktoré svietia, tak táto kniha je lupa, ktorá sústredí
tieto lúče do jedného bodu, ktorý dokáže spáliť čokoľvek!
Preto je veľmi dôležité sa nie len zjednotiť, ale zjednotiť sa na
základe pozitívnych a správnych myšlienok, aby sme nespálili aj
samých seba!!!

2
Nenásilne a v pokoji si pozorne preštuduj túto knihu, hoci aj
viac krát, aby si si tieto myšlienky osvojil a potlačil svoje ego.
Prečo je to dôležité? Pretože ego je niečo, čo ťa pocitmi núti
pretláčať do popredia svoju pravdu. Aj keby tvoja pravda bola
objektívne správna, tak aj tak môže byť niekedy škodlivá.
Napríklad ja tu vykresľujem režim postavený na centrálnom
plánovaní a podobne. Ty môžeš mať hlavu plnú myšlienok o
priamej demokracii a že o všetkom sa má rozhodovať
referendami. ( Sám som jedného času to podporoval. ) A teraz
aj keby si mal pravdu, tak zároveň je to to, prečo sme sa
nezjednotili. Lebo každý z nás má inú predstavu! Preto je
dôležité ísť podľa niečoho, čo je spísané a nie len v hlave! Ale
aj keby si to mal spísané a veľa ľudí mi písalo a posielalo linky
na vypracované návody, tak aj tak výsledok je rovnaký! Nič
sme nedosiahli! Každý z nás prehral! Prečo? Pre ego! Pre nič
iné! Niektorí sa už posunuli ďalej a vedia, že treba podporiť
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niekoho, kto má najväčšie šance uspieť! Zároveň ale za
žiadnych okolností nemôžeme podporovať niekoho, kto
nepresadzuje naše myšlienky! ( Opäť aj ja som to istého času
robil a aj v súčasnosti robím a to je, že podporujem politickú
stranu Republika aj keď oni ani netušia o tejto knihe a dokonca
aj keď sa mi nepáčia povahy niektorých ich členov. ) Ale platí,
že to čo presadzujú je v súlade s mojimi myšlienkami! Oni majú
možno nižšie ciele ako zmeniť celý režim, ale o to ľahšie
dosiahnuteľné. Ja mám oveľa najambicióznejšie myšlienky, ale
oveľa náročnejšie na realizáciu. Zároveň som si uvedomil, že
kydaním jeden na druhého hoci aj len objektívnu pravdu nám
nijako nepomôže. Je to len naša nedokonalosť, až by som
povedal naša hlúposť, míňať čas a energiu na osočovanie
iných. Či už právom, alebo neprávom! Proste naše ego je rado,
keď vieme niekoho zhodiť! Je to presne podľa toho hesla
"Škodoradosť je najväčšia radosť!" A opäť som to robil aj ja.
Pomohlo mi to? Myslím, že nie. Maximálne ku sebaklamu. A
ani nemôžem odprisahať, že to už nikdy neurobím. Aj keď teraz
si to môžem úprimne sľúbiť, určite niekedy zlyhám. Som len
človek so svojim schopnosťami a slabosťami. Teraz je
najdôležitejšie to, aby sme potlačili svoje ego a podporili niečo,
na čom sa dokáže zjednotiť nadpolovičná väčšina všetkých
Slovákov. Teraz ani netušia o tejto knihe a možno si ju už číta
pár desiatok, stoviek, tisícov ľudí, ale určite ju nebude čítať
viac ako polovica všetkých Slovákov. Som realista.:) Niektorí
proste neradi čítajú, alebo nemajú na to čas. Niektorí možno
nemajú radi tento typ kníh, nemajú na túto knihu peniaze,
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nechcú čítať knihu odo mňa a pod.. Alebo sa proste informácia
o tejto knihe k nim nedostane! To nie je podmienka úspechu!
Podmienkou úspechu je urobiť pre úspech čo najviac, aby sme
maximalizovali pravdepodobnosť úspechu! A jednou zo
základných podmienok úspechu je potlačiť svoje ego, svoje
pochybnosti, svoje pocity a jednoducho pomôcť. V začiatkoch
sa budeš cítiť nesvoj, ale neskôr sa z toho stane zvyk a všetko
pôjde ľahšie! Naozaj nie je mojim cieľom Ťa podceňovať, alebo
spochybňovať Tvoje názory a myšlienky. Ak sú dobré, tak určite
bude priestor ich pretaviť do reality. Ale teraz v začiatkoch
musíme ťahať za jeden povraz a prosím Ťa ťahajme za tento.
Keď prídeme do cieľa, tak buď budeš spokojný, že nevadí, že to
nešlo podľa tvojich predstáv a pôvodných presvedčení, alebo
svoje myšlienky odprezentuješ neskôr a ak Ti ich niekto
rozumne nevyvráti, tak nie je dôvod ich nezapracovať a
nevylepšiť nový režim. Predsa neplánujem zaviesť diktatúru!
Len režim, ktorý sa postará o každého a umožní každému rásť!
Ale jedine úsilím, nie zneužívaním iného!!!

3
Prestať šíriť pochybnosti! To je to, čo rád používa nepriateľ.
Nemusíme robiť nepriateľa aj sami zo seba. Nemyslíš?! Proste
vôbec neriešiť pochybnosti. Ak nejaké máš, tak sa pýtaj, ale
nešír ich. Každý máme pochybnosti o správnosti svojho
konania. Máme pochybnosti o tom čo si myslia iní. Máme
pochybnosti čo bude zajtra, o mesiac, o rok. Niekto ich má viac
a niekto menej, ale v každom prípade teraz na to nie je
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priestor. Ak chceme vyhrať, tak si sľúbme, že dočasne
nebudeme mať pochybnosti! Ak nejaké máme, tak ak sa dá,
tak si ich vyriešme opýtaním sa, alebo naštudovaním si
niečoho, ale nešírme ich. Ak ich šírime dávame góly do vlastne
brány! Pochybnosť rozleptáva akcieschopnosť! Pochybnosť
brzdí konanie! A ak my chceme vyhrať, tak čítaním to iste
nebude, ale konaním!

4
Každý deň si povedať a hlavne urobiť niektoré z týchto bodov.
Človek je od prírody v podstate lenivý tvor a má tendenciu viac
k vyhnutiu sa pracovať na sebe ako by mal niečo robiť. Robí
väčšinou preto, že si povie, že to treba urobiť, alebo že to musí
urobiť! Ak chceš pomôcť takémuto veľkému projektu, tak si
musíš povedať, že to treba urobiť! A čo urobiť? Všetko, čo
dokážeš! Ale všetko s mierou a rozumom! Ja osobne od Teba
nechcem, aby si poslal na účet revolúcie svoje úspory! Ani, aby
si šiel na každú akciu, ktorú tu navrhnem. Sily a prostriedky
treba použiť s rozumom. Aj počas samotnej prípravy revolúcie
môže niekto uveriť nejakému sebaklamu, alebo mu dôjdu sily a
spraví niečo nesprávne, alebo sa začne správať hlúpo. Tomu asi
nezabránime Sme ľudia. Ale čo môžeme urobiť je sa navzájom
podporiť, hovoriť si pravdu, nešíriť neoverené informácie,
pomôcť si, keď to bude treba a urobiť niečo viac pre túto
zmenu ako sme spravili včera! Nie vždy sa to dá, ale podľa toho
ako si nastavíš myseľ, tak podľa toho Ti myseľ napovie čo by si
mal robiť. Preto je veľmi dôležité sa dostať z mentality obete
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do mentality tvorcu! Ale zase pozor na ego! V momente keď sa
začneš chváliť svojimi zásluhami, tak v očiach iných klesneš, aj
keď si budeš myslieť, že si stúpol, aj keď ti protistrana začne
prikyvovať a chváliť Ťa! Väčšinou to nie je úprimné.
Najúprimnejšia pochvala od iného človeka je, keď sa chváliš len
samotnými činmi bez toho, že by si o tom niekomu hovoril.
Príklad: Keď niekomu hovoríš, ako si robil protesty a
mobilizoval ľudí a niekto Ťa pochváli, tak tá pochvala môže a
nemusí byť úprimná. Ale keď napríklad rozdávaš letáky, bez
nejakého presviedčania iných a niekto ti povie, že aký si
snaživý, tak to úprimná pochvala rozhodne je. Lebo ty si o ňu
nežiadal a nerobil si to pre tento účel. V každom prípade
pochvaly zrejme nedostaneme a treba byť od začiatku s tým
zmierený, že sme len maličký lúčik o nič viac ako iný lúčik a
preto nie je dôvod sa chváliť. Napriek tomu si veľmi, ale veľmi
dôležitý, aby si svietil do tejto lupy! Podľa hesla: "Len spolu
máme šancu zvíťaziť!" Presne o tom pojednáva aj povesť o
troch Svätoplukových prútoch. V každom prípade to sme v
tejto knihe už prebrali a tento bod je o tom, že treba niečo z
toho, čo tu navrhujem spraviť! Niektoré veci sú veľmi
konkrétne, niektoré nevyhnutné a niektoré napadnú len Teba a
je potrebné, aby si ich realizoval. Jediné kritérium vlastnej
kreativity je, aby si bol stotožnený s myšlienkami v tejto knihe
a potom svoje nápady realizoval! Ak ostanú len v tvojej hlave,
tak tie nápady z vnuknutia ducha svätého boli celkom zbytočné
a v konečnom dôsledku je aj tvoj rozum zbytočný! Ale
nehovorím ti to preto, aby si sa cítil zle! Naopak! Máš na viac

–185–

ako si myslíš, ale Ťa len prosím využi svoje schopnosti a
možnosti pre dobro ľudstva a nie len dobro pre samého seba.
Všetko s mierou. Napríklad ak by si kvôli tejto knihe sa začal
cítiť príliš dobre, tak Ťa môže napadnúť, že všetky svoje
peniaze dáš prvému bezdomovcovi, ktorého stretneš a
pomyslíš si aký veľký dobrý skutok si urobil! Môžem ti pokojne
povedať to, čo povedal raz Jožko Kroner vo filme: Riť Paľovú! V
tejto knihe som opísal, že dať niekomu peniaze bez zásluh je
škodlivé hlavne pre toho, komu ich dáš! Ten bezdomovec by s
najväčšou pravdepodobnosťou si kúpil veľa alkoholu, iní
bezdomovci by si všimli, že má zrazu veľa peňazí a okradli by
ho, alebo dokonca zabili, alebo by sa upil k smrti, alebo by mu
kamaráti len závideli a prestali sa s ním kamarátiť a podobne. V
neposlednom rade by on sám namiesto svojho "spokojného"
života začal sa báť, že ho okradnú a nebol by ani zďaleka taký
šťastný ako si myslíš, že by bol. Ja osobne chcem pomôcť
bezdomovcom a občas im aj dám drobné, ale pomôcť treba
komplexne. Dokonca nie len poskytnutím materiálnej pomoci,
ale hlavne naliatím nádeje, že si život môže zlepšiť svojim
úsilím! Ale nádej sa nelieva len slovami, ale skutkami. Proste
platí tu: " Namiesto toho, aby si hladného nakŕmil svojou
rybou, nauč ho chytať ryby!" Preto nový režim nemá rozdávať
ryby, ale udice!!! A nie len rozdávať, ale učiť chytať ryby! Vieš
si predstaviť, že by si nejakému vysokoškolákovi dal udicu a
háčik a povedal mu choď chytať ryby? S najväčšou
pravdepodobnosťou by nedokázal ani nahodiť a zrejme by sa
pritom aj poranil o háčik! Proste je potrebné ľuďom dať
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prostriedky legálne obstaranie živobytia, ale aj naučiť ako sa
tieto prostriedky správne používajú. Takže žiadne rozdávanie
majetku chudobným Ak chceš niečo rozdať, tak to je milé a
pekné od teba, ale treba to robiť tak, aby si tým skutočne a
dlhodobo niekomu pomohol a nie len na chvíľku!

5
Jedinú legálnu a mierumilovnú cestu na zmenu režimu vidím
vo voľbách. Niekedy som myslel, že sa to dá urobiť veľkým
mega-protestom, ale po skúsenostiach nazbieraných v
priestore a čase som zistil, že na to nemáme! A tí hore by sa
určite nevzdali. Aj keby sa chceli vzdať, tak by sa nevzdali
minimálne preto, že by nevedeli komu sa vzdať a kto to po nich
preberie. V tejto chvíli by sme to ani My nevedeli! Možno
nebudeš súhlasiť a máš na to právo, ale chcem, aby si mi občas
trošku dôveroval a budem rád ak aspoň pripustíš, že možno, že
mám pravdu! Ale čo je dobrá správa je to, že ja si to
uvedomujem a preto sa pokúsim nejaké riešenie tu navrhnúť.
Samozrejme, že sa budem snažiť navrhnúť dobré riešenie s
ktorým by si mohol súhlasiť. Takže navrhujem zorganizovať
mega-protest s jedinou požiadavkou a to: Okamžité vyhlásenie
predčasných volieb do NR SR! A nie povedať to na námestí kde
bude 100 ľudí. Ale povedať to na námestiach kde budú tisíce
ľudí! Na to, aby sa to dalo zorganizovať, je potrebné do toho
zainteresovať veľké množstvo ľudí, revolucionárov, politických
strán, inštitúcií, odborov, obecných a mestských úradov,
policajtov, vojakov, Slovenských brancov, jutuberov, známe
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osobnosti, médiá,
sociálne
siete, nezamestnaných,
zamestnaných, živnostníkov, atď. Tu je prvý kameň úrazu!
Niekto, niečo proti niekomu z týchto skupín má! Niekedy
jednotlivec, proti jednotlivcovi a niekedy jednotlivec, proti
celej skupine. Napríklad volič smeru proti celej skupine ľudí
ako sú ľudia v politickej strane ĽSNS. Alebo len jednotlivec,
proti jednotlivcovi ako napríklad Fico proti pelegrinimu Alebo
celá skupina proti jednotlivcovi ako napríklad Kotlebovci proti
Bugárovi. Tieto príklady som si vymyslel a neviem, či je to tak.
To je len príklad. Ide o to, že ak chceme vyhrať, tak musíme
zabudnúť na všetky žabomyšie spory a subjektívne názory!
Pekný prejav mal vo filme "Deň nezávislosti" prezident, keď sa
prihováral vojakom, keď mali ísť na leteckú bitku proti
mimozemšťanom. Nejdem sa opakovať po ňom hlavne keď ani
ja Ameriku nemusím. A aj preto, že my nejdeme bojovať proti
mimozemšťanom! My ideme bojovať ešte proti horšiemu
nepriateľovi a to sú negatívne vlastnosti, ktoré sú zakorenené v
Nás samých!!! Netreba sám báť. Čím viac nás bude, ktorí si to
priznáme a začneme hovoriť pravdu, tým väčšiu šancu budeme
mať na zmenu k lepšiemu! Netreba sa báť hovoriť pravdu, lebo
keď dnešný systém je nastavený tak, aby ju niekto hneď
zneužil, tak My, nositeľmi nádeje na nový režim, morálne
odsúdime, keď niekto sa bude snažiť zneužiť Tvoju úprimnosť
vo svoj prospech! Na začiatok sa nemusíme priznať zo všetkých
hriechov minulosti, celkom stačí, keď si ich uvedomíme a
začneme na sebe pracovať. Jedným z nich je odsudzovanie
iného! Nerobme to! Ak aj súčasná vláda nás zadlžuje, alebo
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dokonca vystavuje chudobe, či vojnovému konfliktu, tak to
jednoducho zmeňme. Na zmenu netreba týchto ľudí
nenávidieť, alebo robiť rôzne fotomontáže s cieľom ich
zosmiešniť. Ani sa im vyhrážať. Ani ich osočovať! Robil som to
aj ja a niekedy v dosť veľkom rozsahu a čo som dosiahol? Čo
ste dosiahli Vy ak ste to robili? Nič! Jedine tak pohladkanie
svojho ega. Dúfam, že som už z toho vyrástol. Aj keď občas mi
asi niečo ujde. Proste ak chceme niečo zmeniť tak to zmeňme.
Toto, čo som opisoval, tak to iste nie je účinný spôsob na
zmenu! Myslím, že môj návrh má ďaleko od amerického štýlu
života, ale som presvedčený, že sa nám bude žiť lepšie ako v
Amerike!!! Takže ak sa chceme mať lepšie ako v Amerike, tak
robme veci správne! Aspoň kým naštartujeme zdravé procesy,
tak nechajme to naše ego hladné. Diéta mu určite prospeje!
Netreba sa báť žiadnej skupiny, ktorá podporí to, čo tu píšem v
tejto knihe! Dokonca to nebude môcť zneužiť, ani keby chcela,
pretože celé je to postavené na ľudskosti, spravodlivosti a
zdravom rozume. Ak by niekto chcel niečo zneužiť z tejto knihy
vo svoj prospech, už by body v tejto knihe musel zmeniť, alebo
upraviť a tým by sa to stalo mŕtve a bezcenné! Ak by táto kniha
bol človek, tak ak by niekto si chcel zobrať len srdce, alebo
rozum, tak po vybratí z tela by tento orgán umrel a začal
smrdieť! Ak by ho aj dali do mrazničky, tak v tej mrazničke je
nepoužiteľný. Dá sa aj zjesť, ale je to len jednorázový pôžitok.
Je pravda, ak by niekto niečo zobral z tohto tela, tak zabije aj
toto telo. Ak zoberie prst, alebo ruku, tak telo ešte môže byť
užitočné a životaschopné, ale ak zoberie niečo dôležitejšie ako
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srdce alebo rozum, tak toto telo umrie a nikto nebude mať z
tohto tela úžitok! Preto je nesmierne dôležité, aby sa o toto
telo staral každý najlepšie ako vie a potom sa toto telo svojimi
možnosťami a schopnosťami spravodlivo postará o Nás
všetkých. Takže domáca úloha znie. Nikoho neosočovať, nikoho
neodstrkovať na stranu, nerobiť fotomontáže, nepovyšovať sa,
nebyť drzí a arogantný, nevysmievať sa, a ak s niečim
nesúhlasíme, tak to nebudeme šíriť a jednoducho to
odignorujeme. Dokonca to nebudeme ani pozerať. Nebudeme
si myseľ zapĺňať smeťami a potom aj náš život tak vyzerá!
Buďte si istí, že keď nás bude dosť, tak si to všimnú aj médiá a
svoje vysielanie začnú meniť tak, aby sme ich pozerali! A aj
začneme, ak začnú šíriť správne myšlienky plné nádeje a
pravdy a nie negatívne správy plné strachu a zla. Nenarodili
sme sa pre strach, ale pre radosť zo života!!!
Kapitola: Dátum veľkého mega-protestu.
Teba určiť dátum veľkého mega-protestu. Teraz ho tu rovno
napíšem bez konzultácie s inými. Bude to:

1.9.2022
( Deň Ústavy Slovenskej republiky )
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Zapíš si ho prosím, daj si pripomienku do telefónu a každému,
koho poznáš daj vedieť, že v tento deň sa začne písať nová
história Slovenska a že treba každého, kto môže, aby nejako
pomohol.
Prečo som tento dátum nekonzultoval s inými? Pretože ani na
tom by sme sa nedohodli! Každému by to vyhovovalo niekedy
inokedy a každý by povedal prečo vtedy a vtedy to nie je
dobré, lebo zima, lebo teplo, lebo prázdniny, lebo sviatok, lebo
dovolenky, lebo sa to nehodí, lebo víkend, atď. Chcem Ti
povedať, že v tento deň sa nič nezmení. V tento deň
nezvrhneme režim. V tento deň zrejme ani nebudeme v
televízií. V tento deň si nás možno nikto ani len nevšimne.
Napriek tomu to bude najvýznamnejší deň!!! Prečo? Pretože to
bude začiatok veľkej zmeny. Vieš čo sa hovorí o prvom rande,
alebo pracovnom pohovore? Asi vieš. Prvý dojem je ten
najdôležitejší! Môžeš si povedať, že Ty tam nejdeš robiť dojem
na niekoho, ale postaviť sa za svoje práva! Samozrejme, že tam
ideš bojovať za svoje práva, ale táto kniha nie je návod ako
bojovať za svoje práva, ale ako poraziť tento režim a hlavne aký
založiť, aby sa nám žilo lepšie. Fakt sa nad tým zamysli.
Nebojoval si už dosť? Chceš bojovať alebo vyhrať? Chceš vôbec
zmenu k lepšiemu takú, že už nebude treba v budúcnosti
bojovať? Bojovať je zaujímavejšie ako pracovať. To je pravda. Ja
ale dúfam, že chceš zmeniť režim a nie do nekonečna bojovať a
keď budeme pracovať a mať slušné príjmy, tak si budeme môcť
dovoliť oveľa krajšie a zaujímavejšie zážitky zažiť a pravidelne.
Nie celý život drieť v naivnej predstave, že na dôchodku si

–191–

užiješ starobu. Ja chcem a dúfam, že aj Ty žiť a užívať si aj cez
mladosť, stredný vek a samozrejme aj v starobe. Takže aby
som sa vrátil k pointe, nemysli si že dojem nie je dôležitý, lebo
ty chceš bojovať! Ak chceme vyhrať proti takému silnému
nepriateľovi aký je tento politický režim, ktorý zneužíva všetko
a všetkých, tak musíme všetko čo sa dá urobiť najlepšie ako
vieme. Každý detail, každý zdroj, každú svoju vlastnosť, každú
svoju schopnosť, každú svoju silu použiť čo najrozumnejšie.
Najrozumnejšie sa myslí v správnom čase v správnom
množstve na správny účel. A je ešte jedna vec. Ak spravíme
hoci aj 10 vecí správne a jednu nie, tak sme skončili. Preto
príprava nesmie byť odfláknutá. Nechcem Ťa strašiť a ani aby si
si myslel, že to bude ako v nejakom akčnom filme, kde hlavní
predstavitelia si zosynchronizujú hodinky a potom každý má
presne na minútu rozdelené úlohy a nikto nesmie spraviť
žiadnu chybu, inak je po akcii. Nie. Až takto to nemusí byť a ani
nebude. Skôr ide o to, že na každom z nás je istý podiel
zodpovednosti za celkový výsledok. Niektoré veci môžeme
urobiť viac alebo menej, ako je napríklad rozdávanie letákov,
alebo distribúcia tejto knihy, ale niektoré veci, ak chceme
uspieť, musíme urobiť veľmi dôkladne. Veci, ktoré treba urobiť
veľmi dôkladne je súčasť tejto prísahy:
Kapitola: Prísaha!
" Ja, Peter Sihelský, slávnostne prisahám občanom Slovenskej
republiky, že pomôžem ako sa dá, aby sme priviedli Slovensko
k prosperite. Budem v sebe podporovať vznešené hodnoty ako
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je česť, odvaha, pracovitosť a nenechám sa riadiť žiadnymi
drogami! Tak mi Boh pomáhaj! "
Aj keď táto prísaha sa ti môže zdať detinský výmysel, tak máš
pravdu ak to tak berieš. Si proste človek, ktorý má tendenciu
zosmiešňovať všetko na čo máš nejakú zámienku. Ak si taký,
tak to nevadí. Aj ja som niekedy taký a keby som to nevymyslel
zrovna ja, tak zrejme by mi to prišlo smiešne detinské. K
takému správaniu si sa dopracoval pre niečo. Nechcem Ťa
súdiť. A ani nič vysvetľovať, prečo tak rozmýšľaš. Skôr sa
zamysli nad tým, prečo vojaci skladajú prísahu? Nie je aj to
detinské? Ja si myslím, že aj to by sa dalo tak brať. Keď vojaci
skladajú prísahu, tak sa ju musia naučiť naspamäť a potom ju
slávnostne skladajú. Napriek tomu, je veľmi veľa vojakov,
hlavne tých, ktorí boli nasadení do boja, takých, že takmer nič z
tej prísahy nedodržia. Len proste urobia čo im je nakázané,
alebo čo im pomôže prežiť. Ja, ale nechcem nikomu hovoriť
vety typu: " Sprav to a to, lebo si prisahal vernosť! " Alebo: "
Nedodržal si prísahu, si zradca a budeš súdený a odsúdený! "
Fakt toto nie je cieľom. Cieľom je, aby si si túto prísahu
prečítal, uvedomil si, či chceš naozaj byť jedným z nás, ktorí
budú v prvej línií, alebo proste na to nemáš. Ak nemáš, tak to
chápem a môžeš pomôcť menej významnou pomocou, alebo
jednoducho nepomôžeš. Ja túto knihu píšem pre ľudí, ktorí
chcú pomôcť a ktorí chcú pozitívnu zmenu k lepšiemu. Osobne
si myslím, že táto prísaha od Teba nechce nič, čo by ti škodilo,
naopak. Ale aj tak sa nemusíš na to cítiť. Samozrejme, že touto
prísahou sa nezbavíš všetkých drog, lebo drogou môže byť
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čokoľvek a keby každý to bral doslovne, a chcel ju doslovne
dodržať, tak buď ju nikto nezloží, alebo nikto nedodrží. Tu ide
hlavne o to, aby si v sebe pestoval pozitívne vlastnosti a snažil
sa nepodľahnúť drogám, lebo sú ti schopné dokonca zmeniť
tvoj názor, tvoj postoj, tvoje presvedčenie a to môže ohroziť
Naše spoločné úsilie. Ak chceme vyhrať, musíme byť silní,
šikovní, inteligentní, rozumní, bojaschopní, vytrvalí, odvážni,
pripravení, natrénovaní, vycvičení, .... . Proste čo najlepší vo
všetko, čo nám môže pomôcť. Každý človek má každú s týchto
schopností na rôznej úrovni, preto treba byť k sebe úprimní a
na nejakú úlohu nasadiť ľudí, ktorí sú najvhodnejší na danú
úlohu. A Títo ľudia sa na to musia cítiť a musia s ňou
dobrovoľne súhlasiť! Jedine tak pôjde všetko najlepšie ako sa
dá, ak každý bude vedieť a bude to aj tak cítiť, že nie je do
ničoho tlačený, ale proste chce pomôcť z vlastnej vôle v súlade
s vlastným presvedčením. Ak by sme niekoho do niečoho
tlačili, tak by mal tendenciu úlohu nesplniť, alebo odfláknuť,
alebo by rovno sa pridal k protistrane, ktorá mu niečo za to dá.
Buď peniaze, falošný rešpekt, alebo falošnú pochvalu. Prečo
falošný rešpekt, alebo falošnú pochvalu? Pretože nikto nemá
úctu k zradcom! A obzvlášť nie, keď zradili pekné a vznešené
ciele!
Kapitola: Len tak na okraj.
Dnes je 19.1.2022 a druhý deň robím v Podebradoch v
Čechách elektromontéra. Tá práca, čo mi volal Maťo. Každý
deň od 7:00 do 18:45. Táto kniha nie je môj životopis, tak to
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len tak na okraj. Musím sa priznať, že prvý deň ma celý deň
bolela hlava a celkovo som sa cítil slabý. Dnes už hlava
nebolela a celkovo bolo troška lepšie. To je tak, keď som asi
mesiac nerobil, tak nástup je ťažký. Dúfam, že si zvyknem a
budem celkom v pohode. A tiež dúfam, že ma práca nevyčerpá
alebo nepreprogramuje tak, že by som nedokončil túto knihu
načas. A možno vďaka tejto práci budem v lepšej kondícií a aj
myšlienky a písanie bude ešte lepšie.
Kapitola: Čo s nezamestnanými?
Dnes sa tak zamýšľam, že ak chcem, aby nezamestnaní začali
robiť, tak to bude pre nich extrémne náročné. Aj keby chceli,
tak telo nie je pripravené začať pracovať ak niekto bol na
podpore celé mesiace až roky. V každom prípade musí platiť:
"Bez práce nie sú koláče" V dnešnej dobe sú, ale táto doba je
chorá a čím skôr urobíme zmeny, tým lepšie! Nejde len o
nezamestnaných, ale aj o nenažrancov, ktorí žijú z úrokov,
divident, alebo majú prácu, ktorá nevytvára skutočné hodnoty.
Ale teraz sa budem venovať nezamestnaným. Takže dlhodobo
nezamestnaný iste nebudú chcieť robiť a budú vymýšľať všetko
možné aj nemožné, aby robiť nemuseli. Od výhovoriek, cez
vsugerovanie si nejakej choroby až po vyhrážanie sa tým, ktorí
im ponúknu prácu. Inak problém pri tom vsugerovaní choroby
je ten, že tú chorobu pravdepodobne aj dostanú a takých ľudí
nútiť robiť je problematické. V každom prípade byť
nezamestnaný je také užívanie si na dlh. Nie len ekonomický,
ale aj biologický a zdravotný. Ak niekto dlhšie nepracuje, tak
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nie len, že nemá dostatočný príjem, ale takýto človek sa ani
veľa nehýbe a tak stráca silu, výdrž, kondíciu, za to získava
rôzne choroby ako cukrovka, kardiovaskulárne choroby, infarkt,
preležaniny, bolesti pohybového aparátu, lebo svalstvo nie je
na dostatočnej úrovni. Sám som bol istého času nezamestnaný
a v tom čase mi to aj vyhovovalo. Zvykol som si. Proste ako
som písal aj pohodlie je droga a tým v dnešnej dobe trpí
strašne veľa ľudí. A tak ako pri každej droge je potrebné sa jej
zbavovať postupne a hlavne dotyčný by to mal chcieť. Tu ale
nič extra nevymyslím, aby sa pohodlia dalo zbaviť bezbolestne.
Možno by sa dalo užívaním nejakých psychiatrických liekov, ale
prejsť z jednej závislosti do druhej nie je žiadna výhra. Le to len
také presúvanie problému z jedného miesta na druhé. Takže čo
s tým? Tak v prvom rade treba, aby každá práca bola
odmenená sumou z ktorej sa dá slušne vyžiť. Ide v podstate o
minimálnu mzdu. Problém je, ak niekto robí na polovičný
úväzok. Zaň logicky dostane polovicu mzdy. Ale, môže sa stať,
že dostane polovicu minimálnej mzdy. Ale žiť sa nedá na
polovicu. Preto ak bude existovať niečo také ako polovičný
úväzok, tak musí pracovať na 2 miestach, aby vždy mal spolu
aspoň minimálnu mzdu. Viem, že polovičný úväzok majú
hlavne ľudia, ktorí sú buď čiastočne invalidní, alebo už na
dôchodku. Tu sa to dá pochopiť, hlavne ak títo ľudia chcú
pracovať. V každom prípade dôchodca musí poberať dôchodok
taký, aby sa z toho dalo slušne vyžiť.
Kapitola: Si to nejak ľahko predstavujem.
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Tu môžete začínať mať dojem, že si to ľahko predstavujem, že
každému dať toľko, aby slušne vyžil. Tak z hľadiska
ekonomického je to ako rituálna samovražda. Bola by ak by
sme ostali v súčasnom režime. Ale v novom režime sa to dá.
Prečo? Pretože v novom režime je zákon, ktorí hovorí, že:
"Každý občan Slovenskej republiky, žijúci na území Slovenskej
republiky, ktorý má viac ako 18 rokov a menej ako 60 je
povinný mesačne odpracovať 160 hodín v priemere za
kalendárny rok." Tu ide o to, že ak niekto chce mať v lete viac
voľna, tak môže viac pracovať v zime a opačne. Takže
pracovníkov na vytváranie hodnôt máme viac ako dosť. Ale
samo o sebe to nič nerieši. To, čo pomôže Slovensku sa dostať
na špičku sveta, je centrálne plánovanie a sociálne istoty pre
každého jedného občana od narodenia po smrť! Tu sa to môže
zdať, že síce istoty budú, ale sloboda nie. Na prvý pohľad sa to
tak môže javiť, ale v skutočnosti podľa hesla: " Všetko sa dá,
keď sa chce! " sa budú môcť robiť rôzne personálne a platové
korekcie tak, aby ľudia naozaj nemali pocit, že im režim
ubližuje! Výhodou centrálneho plánovania je, že štát ako
väčšinový vlastník takmer všetkého môže a musí plniť funkciu
dobrého hospodára. Ak bude takmer všetko štátne a štát sme
My, tak je v podstate všetko naše. Na druhe strane zase treba
mať aj orgány, ktoré dohliadnu na spravodlivé rozdeľovanie
výnosov zo štátneho majetku! Ak päť všetko postavíme na
skutočných ľudských vznešených hodnotách, tak budeme
šťastní, že aký unikátny a jedinečný režim máme. Ak by som ho
mal nazvať, tak sa volá Socializmus. Veľa mladých ľudí si myslí,
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že Socializmus bol zlý režim. Myslia si to hlavne Tí mladí, ktorý
ho nezažili! Ja som ho mal šťastie zažiť. Keď som v ňom žil, tak
mi veľa vecí vadilo. Napríklad prečo mi chce štát organizovať
život. Prečo musím chodiť na prvomájové sprievody, alebo
októbrový lampiónový sprievod. Otec mi rozprával ako ľudia z
vrchov museli odvádzať kontingent. To znamenalo, že roľníci
museli odovzdávať zo svojich poľnohospodárskych produktov
určitú časť. Myslím, že mali za to zaplatené, ale menej ako by
dostali, keby to predali sami. Niekto tvrdí, že komunisti chceli
zrušiť cirkev. Ja som žil za komunistov a viem, že do kostola
som chodil pravidelne. Oveľa viac ako dnes. Komunisti
napríklad radi vyvlastňovali. Aj nám zobrali kúsok záhrady, aby
tam mohli postaviť nové domy a cestu k nim. V tedy mi to
veľmi vadilo a to som mal len 9 rokov. Napríklad ďalší problém
socialistického režimu bol ten, že sa vyrábali veci na sklad a
nikto ich už nechcel. S odstupom času keď sa tak nad tým
zamýšľam, tak vyrábať na sklad je určite lepšie ako nevyrábať
nič! Ja som rodák z Kokavy nad Rimavicou a v mojom okolí boli
sklárne v Utekáči aj v Zlatne. Dnes sú tam len ruiny. Čo je teda
lepšie? Vyrábať na sklad, alebo nevyrábať nič?! Ja si myslím, že
oboje je nesprávne. Mali by sme vyrábať toľko, koľko
potrebujeme pre spokojné žitie! A na to slúži centrálne
plánovanie. Keďže dnešný režim nepozná centrálne
plánovanie, tak výsledok toho je zdražovanie, firmy sa
predbiehajú, ktorá získa zákazku od štátu, ľudia trpia
duševnými poruchami, preplnené cesty, bankroty firiem a v
neposlednom rade osobné nešťastia. Centrálne plánovanie
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nezruší všetky nešťastia, ale zaručí bezpečie a to značne
pomôže k tomu, aby sa ľudia cítili lepšie. Čo sa týka
preplnených ciest, tak v novom režime sa počíta s bezplatnou
autobusovou a vlakovou dopravou do práce a do škôl. Teda
logicky nebudú chcieť ľudia míňať peniaze na osobnú dopravu.
Celé sa Vám to môže zdať ako rozprávka a niečo, čo nikdy
nemôže nastať. A ja sa pýtam prečo si to myslíš? Niekto povie,
že som obyčajný blázon. Niekto si pomyslí, že bolo by to pekné,
ale nezrealizovateľné. Niekto to tak nechce. A samozrejme, že
má na to právo. Pozrime sa na to, kto by to nechcel: Deti a
študenti, ktorým sú vymývané mozgy myšlienkami typu:
"Máme demokraciu, môžeš byť čím len chceš!" Samozrejme,
že po takejto motivácií, asi sotva bude chcieť nejaký študent
mať režim, kde je povinnosť pracovať. Ďalší, kto by nechcel
zmenu režimu sú politici. Súčasní politici hlavne prerozdeľujú
dane a väčšinou majú rôzne provízie zo štátnych zákaziek.
Ďalej kto by nechcel zmenu režimu sú podnikatelia, ktorým sa
darí. Načo by títo podnikatelia podporili zmenu režimu, keď by
im namiesto 12 dovoleniek do roka hrozilo, že budú musieť
opäť poctivo pracovať a nie len riadiť. Áno priatelia, bude to
ťažké. Prečo sa Ja o to vlastne snažím, keď šanca uspieť je
momentálne 0,000....1%? Dôvod, prečo sa o to snažím je, že
drvivá väčšina má menej ako môže mať ak zmeníme režim. Ale
samozrejme mojim motívom nie je, aby väčšina sa mala lepšie,
ale aby každý kto sa snaží sa mal lepšie. A dokonca aj
zlomených ľudí, ktorí sa už nesnažia, nakopnúť tak, že začnú žiť
plnohodnotné životy! Takže ešte raz to zopakujem. Režim,
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ktorý navrhujem určite zníži životnú úroveň veľa
"podnikateľom" a "politikom", ale ani podnikateľ, ktorý
nekonal celkom čestne a ani politik, ktorý nekonal celkom
čestne nepôjdu do väzenia za ekonomické trestné činy!
Kapitola: Amnestia.
Pri zmene režimu dostane každý, kto je uväznený, odsúdený
alebo trestne stíhaný za ekonomický trestný čin ( podvody,
krátenie dane, krádeže a pod. ) amnestiu s podmienkou.
Možno si hovoríš, že som sa musel zblázniť! Za prvé je to aké
nespravodlivé a za druhé kto by dal tú amnestiu?! Amnestiu
dá na prvom rokovaní novej vlády parlament! Parlament by
mal mať najviac 100 poslancov. Na Slovensko až až! Funkcia
prezidenta a jeho právomoci zmeniť! Toto je choré, aby
prezidentka odignorovala vôľu občanov keď žiadali referendum
a vyhovorila sa na ústavný súd a naopak ak ide o zriadenie
základne cudzích vojsk na našom území, tak to podpíše napriek
tomu, že to občania nechcú! Prezidentka môže mať poradcov,
ale ak nepodpíše nejaký zákon, tak musí uviesť či tak robí na
základe vlastného uváženia, alebo ak sa radila, tak stanoviská
každého z týchto radcov, aby občania vedeli, kto je za tým a
prezident sa nevyhováral, že po konzultácií s radcami! Ale
vráťme sa k tomu, že prečo takú rozsiahlu amnestiu? Načo je
taká amnestia dobrá? Na Slovensku je veľa podnikateľov, ktorí
prosperujú, ale aj veľa takých, ktorí preto, aby prežili robili
rôzne machinácie, alebo neplatili to, čo mali. A niektorí sú
rôzne vydieraní, že ak by aj chceli skončiť biznis, tak nemôžu,
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lebo nejaký podnikateľ potrebuje iných podnikateľov na pranie
špinavých peňazí. Ja si ani netrúfam povedať o aké peniaze ide,
lebo ja som len elektromontér-živnostník a s takýmito
možnosťami som sa nestretol, ale zase nie som hluchý, že by
som občas niečo nezachytil a nedal si 2 a 2 dokopy. Takže môže
sa ľahko stať, že niektorí podnikatelia majú dosť nahrabané ale
nežijú kľudný život, lebo vedia, že im môže zaklopať NAKA na
dvere a môže sa stať, že niektorým by hrozilo aj mnohoročné
väzenie. No a ja ( teda My ) im dáme amnestiu ak podporia
zmenu režimu! Samozrejme, že v drvivej väčšine vyhovuje
súčasný stav a risknú to, že im na ich machinácie nikto nepríde,
ale verím, že sa nájde aj skupina podnikateľov, ktorí chcú začať
s čistým štítom! A My im to umožníme! Nič nás to nebude stáť!
Práve naopak.
Kapitola: Odkiaľ zoberieme peniaze na revolúciu?
Okrem výťažku z tejto knihy a členského, tak nahovoríme
poctivých aj nepoctivých podnikateľov nech prispejú na
revolúciu! Môžeš si povedať, že by išlo o špinavé peniaze a
také nechceš! Netáraj. Podľa príslovia: "Keď dávajú ber!" Ide o
to, že nič také ako špinavé peniaze neexistuje! Je to len falošné
tlačenie na morálku, ktorého výsledkom je, že tieto peniaze
nezoberieš a teda ich necháš tomu, kto ich zarobil divným
spôsobom a ešte mu ich všetky necháš, aby ich minul na svoj
prospech! Čistá schizofrénia! Nemyslíš? Lepšie bude, keď nám
podnikatelia dajú z týchto peňazí čo najviac! Nie mne alebo
nedajbože Tebe.:) Peniaze získané od podnikateľov, či už
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poctivých, alebo nie dáme do spoločnej kasy a normálne zatiaľ
k tomu spravíme klasické účtovníctvo. A teraz ma napadlo, že
založíme občianske združenie a tieto vklady budú dary
občianskemu združeniu. Peniaze sa budú míňať výlučne na
organizačné veci spojené s revolúciou a ak sa nejaké peniaze
zvýšia, tak sa z toho budú sponzorovať oslavy revolúcie. Oslavy
nie pre lídrov revolúcie, ale ak by bolo dosť peňazí, tak pre
všetkých občanov. Môžeš si povedať, že by ich bolo treba
minúť na charitu, pomoc chudobným rodinám, alebo
pacientom v nemocniciach! Jebe Ti?!:) Dúfam, že si si toto
naozaj nepovedal. Samozrejme, že ten vulgarizmus som nedal,
aby som Ťa urazil. Naopak. Trošku rozosmial. Netreba dávať na
charitu, pretože charitu nebude treba! Nebudú žiadni
chudobní! Zdravotná starostlivosť bude bezplatná, takže
žiadne zbierky ako Deň narcisov a podobne nebude treba!
Kapitola: Takže čo ideme?
Vážení, ideme makať! Ale nie makať štýlom pretrhnúť sa od
roboty, alebo štýlom musíš, musíš, ale štýlom ja chcem! Viem,
toto je trošku naivná predstava, ale som si istý, že tí čo pracujú
dnes sa budú mať potom oveľa lepšie. Tí čo nepracujú
( nezamestnaní ), tak títo budú mať pomalý nábeh do
začlenenia sa do pracovného procesu a bude im všemožne
pomáhané, aby tento nábeh nebol veľmi bolestivý. Po pol roku
budú už naplno zabehnutý v rôznych profesiách a ešte nám
poďakujú, že sme ich dokopali pracovať. Prečo? Pretože
namiesto podpory začnú zarábať oveľa väčšie peniaze! Aj ten
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na najnižšej pozícií! Ti, čo nepracujú ( ojebávači na DPH, alebo
Páni podnikatelia, akcionári a podobní ), tak títo tiež dostanú
pol rožné preklenovacie obdobie, aby si zvykli pracovať.
Niektorým to nebude problém, lebo niektorí aj napriek tomu,
že vlastnia firmu, tak aktívne ju riadia a prispievajú svojimi
nápadmi na chod a úspech firmy. Týmto v podstate firmy
ostanú, len budú s citom korigované z centrálneho riadenia
ministerstvami. Daňový systém som už vysvetli, takže 1% z
prevodu. To je všetko. Žiadne odvody, DPH, nič! Diaľničné
poplatky sa zrušia! Mýtny systém pôjde do piči! Iba čo špatí
cesty! Na vstupoch do republiky budú colníci vyberať v
hotovosti poplatok za vstup kamiónu, alebo dodávky na
Slovensko paušálne napríklad 100 Sk ( 100 SK = 100€ ) pre
kamión a 10 Sk pre osobné auto. Každé. Aj Slovák, ktorý
vycestuje a vráti sa, tak zaplatí pri vstupe 10 Sk. Veľa? A prečo
by mali platiť aj Slováci? Je to smiešna suma, tak nerieš.:) Ale
nie. Je to preto, aby štát mal príjem okrem dani z prevodu, tak
ešte tento poplatok. V podstate tento výnos môže ísť celý ako
príjem do štátnej diaľničnej spoločnosti a teda z tohto
poplatku sa budú financovať opravy ciest. Takže ďalší ľudia,
ktorí by nás mohli podporiť sú vodiči, ktorí chodia po
diaľniciach! Ak budú voliť Nás, tak zrušíme diaľničné poplatky!
Ale kto sa bude starať o diaľnice a výstavbu nových úsekov?
Predsa štát, cez svoju štátnu diaľničnú spoločnosť. Nebudeme
chovať rôznych príživníkov, ktorý sú napojení na mýtny systém!
Prepáč, že začínam sa nejako krútiť k tým voľbám. Ale
vysvetlím, prečo je to jediná mierumilovná forma ako zriadiť
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nový spoločenský režim. Každý revolucionár, alebo hoci aj len
obyčajný nespokojný občan, má tendenciu nadávať ako je to tu
zlé, ako treba všetkých pozatvárať ako treba vyhádzať politikov
z Parlamentu, alebo má tendenciu tvrdiť, že už nám nič
nepomôže, sme otrokmi vo vlastnom štáte, sme poddaní EU.
Ja som mal tiež takéto obdobie a dokonca viac krát. A čo som
dosiahol? Nič! Čo dosiahli iní takýmito rečami? Nič! Teraz
nemyslím pracovné úspechy ale celospoločenské. Takže keď
sme si už vysvetlili, že rečami to nepôjde, ani siláckymi ani
apatickými, tak poďme na to štýlom: "Pomôžem ako môžem a
uvidíme, kam to dotiahneme." Prečítal si si to dobre? Nie ja
dotiahnem, ale My dotiahneme! Napriek tomu, že niekde
napíšem slová ja urobím, ja zavediem, tak tým myslím, len môj
nápad a v skutočnosti na zavedenie hocičoho, čo tu píšem je
potrebný aj Tvoj súhlas a Tvoja podpora. Ak mi dovolíš byť
niekde vo funkcii, odkiaľ budem vedieť pomôcť zaviesť to, čo
píšem v tejto knihe, tak ma potešíš, ale ak nie a aj tak podporíš
môj návrh bezo mňa, tak tiež budem veľmi rád. Úprimne.
Predsa nemusím byť celkom hore, keď o každého bude
postarané. Nebudem musieť sa báť, či budem mať z čoho
zaplatiť odvody, keď žiadne platiť nebudem musieť. Dôchodok
a zdravotnú starostlivosť zabezpečí štát. Začínaš mať pocit, že
predsa len sa pár ľudí nájde, ktorí by takéto benefity chceli
mať? A podľa mňa ich je dosť na to, aby sme nemali 5% v
parlamentných voľbách ale 55% a viac! A je to tu. Zase si
myslíš, že blúznim! Nie. Som realista a aj tých 5% na začiatok
by bol úspech. Ale naozaj úspech pre občanov? Nie. Len pre
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Nás. Niekoľkí z nás, ktorí by boli na kandidátke, by sa dostali do
parlamentu a začali by mať slušnú výplatu. Takéto strany, ktoré
sa len tak tak dostali do parlamentu ako ĽSNS, tak hovoria
svojim voličom, že je to úspech a už môžu navrhovať zákony,
pripomienkovať ich, upozorňovať na ne a podobne. Ja sa fakt
nechcem dotknúť voličov ĽSNS a ani vedenia ĽSNS, ale treba si
priznať jeden fakt. Vláda si schváli čo chce a opozícia s tým
nemôže absolútne nič urobiť! Upozorňovať na zákony môžu aj
mimo parlamentu a nemusia byť platení z daní občanov! Takže
čo tým chcem povedať. Chcem tým povedať, že 5% je pekný
výsledok na začiatok, ale táto kniha sa nevolá: " Ako sa dostať
do parlamentu! " ale volá sa: " Ako urobiť revolúciu a čo
potom. " Takže ešte raz. Ak neprekročíme hranicu 50%, tak
nemáme šancu zaviesť taký režim ako tu navrhujem. Ja naozaj
netúžim po poslaneckom plate, aj keď by ma to potešilo byť
poslancom NR SR. Vtedy by som si povedal, že dobre, že som
nespáchal samovraždu, keď toho bolo na mňa veľa. Alebo by
som si povedal, že konečne ľudia mi uverili, že to s nimi myslím
naozaj dobre. Alebo, že konečne nejaká satisfakcia za tie roky
policajnej brutality, ktorú na ne polícia páchala. Teraz
nemyslím to, že ma odviedli z protestu policajti na policajnú
stanicu. Teraz myslím to, že po mne a mojej bývalej manželke
policajti strieľali, alebo to, že ma policajt dusil a mlátil hlavanehlava, keď som nekládol žiadny odpor, alebo to, že mi polícia
celé mesiace nechcela dať vodičský preukaz, keď som auto ako
živnostník nevyhnutne potreboval a k zadržaniu nebol dôvod,
alebo policajná razia u mňa doma, keď prepadli moje deti a
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bývalú manželku, kým som bol ja v práci na základe
anonymného udania, atď. atď. Keď občas som čítal tie
stupídne komentáre na moju osobu, ako sa mi vysmievali kvôli
videu, ktorým som demonštroval moju obranu v mojom dome.
V mojom dome nikdy neboli nástražné systémy ani nič, čo by
mohlo spôsobiť ujmu mne, alebo mojim deťom. Išlo len o
demonštráciu toho, že to viem urobiť a išlo len a len o
kamufláž. Inak v tom videu, kde som vyberal tie spisy, tak v
tom čase som podal okolo 20 trestných oznámení na rôznych
policajtov, prokurátorov a inštitúcie a každé trestné oznámenie
malo svoju podstatu, ale všetko zamietnuté. Niekedy
zamietnuté napriek jasným dôkazom. Kašľať na to. Bol som
naivný, keď som si myslel, že sa aspoň zamyslíte prečo sa tak
správam ako sa správam. A teraz nemyslím zamyslenie sa s
cieľom ďalšieho zosmiešnenia! Napriek tomuto všetkému, čo
sa mi v živote stalo, tak netúžim, aby policajti, ktorí veľa krát
zasiahli proti mne, tak boli braní na zodpovednosť! Čo mi to
pomôže? Ja netúžim po pomste, ale po šťastí. A bol by som
veľmi rád a možno by som bol aj šťastný ak mi pomôžete
zmeniť režim. Nie ma dostať do parlamentu. Na to stačí 5%. Ja
chcem, aby sme mali 55% a viac! Prečo? Lebo zmeniť režim tak
významným spôsobom je podľa mňa legitímne, ak viac ako
50% voličov ho budú chcieť. Či sa to dá dosiahnuť? Fakt
neviem. Na základe skúseností z protestov by som musel
napísať, že bez šance. Ale malá šanca tu je. Aká? Táto kniha!
Prečo? Lebo ešte nikto sa nepokúsil urobiť revolúciu pomocou
knihy! Možno pokúsil, ale málo čítam, tak ja som na takú
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nenarazil. Väčšinou sa revolúcie spravili pomocou zbraní a
násilia Takých príkladov z histórie je veľa. A asi každá revolúcia,
okrem nežnej na Slovensku v roku 1989. Jasné. Každý
revolucionár vie, že to bolo zmanipulované zo zahraničia a
podobne. Aj ja to tvrdím, ale mám dôkaz? Nie! Majú dôkazy
revolucionári a demonštranti, ktorí to tvrdia? Nie! Zase sú to
len reči! Ja teraz nechcem písať, že to tak nebolo, lebo tiež si to
myslím, ale sú to len reči, čo nám nijako nepomôžu! Poďme
robiť veci, čo môžu pomôcť! Ale chcem ešte povedať, že keď
mohla byť na Slovensku nežná revolúcia s pomocou zahraničia,
tak som presvedčený, že môže byť aj mierumilovná revolúcia s
pomocou Slovenského národa! Teraz keď to píšem, tak mám
pocit hrdosti na Slovákov ak sa nám to podarí! Ja si myslím, že
to čo som zažil, to dobré aj to zlé bolo dobré na to, aby
vyformovalo môj charakter na taký, že dokážem mojimi silami
a schopnosťami napísať túto knihu tak, že osloví dostatočný
počet občanov Slovenska, ktorí sa naštartujú a oslovia ďalších
a tí ďalších až nakoniec nie len, že sa dostaneme do
parlamentu, ale vyhráme voľby a čo je hlavné, že zavedieme
taký režim, že nám bude aj amerika závidieť! Je 21:57 a zajtra
idem do práce zase od 7:00 do 18:45, tak už vypínam a dúfam,
že aj zajtra budem mať silu písať večer túto knihu. A nie len
silu, ale hlavne tvorivé myslenie, lebo včera som tiež chcel po
práci písať túto knihu a nebol som unavený, ale skrátka nešlo.
Tak som len zapol debilizátor ( televízor ) a pozeral Števa Hríba
ako sa baví s nejakými vedcami o čiernych dierach. Viem aký
máte názor na Števa Hríba a ja podobný, ale niektoré relácie
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boli zaujímavé. A ešte jedna myšlienka na záver. Mali by sme
dať nie len amnestiu na ekonomické zločiny, ale si aj odpustiť
navzájom. Proste táto revolúcia nemá byť len o zmene režimu,
ale o zmene myslenia. Nie násilne, ale naopak priateľsky a
pozitívne začať myslieť. Preto ja sa ani nehnevám na policajtov,
ktorí proti mne zasahovali, ale potešilo by ma, keby sa pridali a
nie len to, ale aby pomohli ako mohli.
Kapitola: Kým si?
Si tým na čo väčšinu z dňa myslíš a čo väčšinu z dňa robíš!
Kapitola: Nájdeme si čas na revolúciu?
Ako pracujem každý deň 11 hodín tu Podebradoch v Čechách
ako elektromontér, tak si uvedomujem, že revolučné myšlienky
ustupujú a nastupuje zaplnenie si rozumu prácou. To by vôbec
nebolo zlé, lebo perspektíva elektromontéra je určite lepšia a
revolucionára. Má to však ale jedno veľké ALE.
Jeden z dôvodov prečo sme doteraz nedokázali spraviť
revolúciu je ten, že sme zavalený prácou a inými povinnosťami,
ktoré Nás zaväzujú robiť každodenne určité rituály, ktoré
nemôžeme vynechať. Akože všetko sa dá vynechať, ale dúfam,
že vieš ako to myslím. Takže veci, ktoré nemôžeme vynechať sú
napríklad: zamestnanie, nachovanie detí, poslanie detí do
školy, učenie s deťmi, postaranie sa o nejakú blízku osobu,
ktorá potrebuje tvoju každodennú pomoc a podobne. Nákupy,
varenie, vybavovačky a upravovanie by odklad znieslo.:) Ale aj
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to len pár dní. Niektorí robia len niektoré zo spomínaných vecí
a niekto musí robiť každú jednu a ešte aj kopec ďalších vecí.
Žiaľ Tí, ktorým by revolúcia najviac pomohla sú zároveň aj Tí
najzaneprázdnenejší. Dokonca títo ľudia nemajú si čas ani
prečítať túto knihu. Takže ako zmobilizovať túto kategóriu
obyvateľov? Ťažká otázka. Na knihu zrejme nebudú mať čas,
ale prečítať si leták zvládnu v pohode. Problém je, že mu
neuveria. Ak by tam bol napísaný dátum a čas revolúcie a aj
stručné body, čo chceme dosiahnuť, tak aj keby sa im tie body
páčili, tak by si zrejme povedali, že nejaký blázon chce robiť
revolúciu a ja nemám ani 5 minút času a ani čo do úst. A niekto
sa chce hrať na revolucionára!!! Takže buď by sa vysmiali
takejto iniciatíve, alebo boli nahnevaní, že niekto má čas na
pičoviny!
Kapitola: Formy reklamy na revolúciu.
Napriek vyššie uvedenému si myslím, že leták je dobrý nápad,
ale je potrebné ho urobiť veľmi profesionálne. Nemyslím
dizajn, ale všetko do neho dať tak, aby bol maximálne
dôveryhodný a vzbudil záujem. To ale stále by samé o sebe nič
nezmenilo. Podpornou reklamou na revolúciu by malo byť
niečo, z čoho je zjavné, že to by nedal jeden človek. Podpornou
reklamou by mohli byť billboardy, ale vo väčšom počte ako
jeden, dva, 10. Malo by byť ich toľko, že budú
neprehliadnuteľné. Zafinancovať toto je veľmi náročné a druhá
vec je, že ľudia si začnú klásť otázku, kto toto všetko platí?!
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Kapitola: Kto zaplatí reklamu?
Môj názor je, že treba osloviť okrem podnikateľov a bežných
občanov aj všetky politické strany, dokonca aj koaličné a aj tie
čo nie sú v parlamente, aby prispeli čo najviac na podporu
revolúcie. Zo začiatku je to celé ako sajenfikšon, ale v
momente, keď s tým niekto začne a pridá sa pár ľudí a potom
viac ľudí a pár strán a potom viac strán, pár podnikateľov a
potom viac podnikateľov, tak v určitom bode sa to rozbehne
tak, že nebudeme vedieť čo skôr! Ale My budeme vedieť čo
skôr, lebo My budeme pripravení a keď sa to začne nabaľovať,
tak na vylepšeniach a konkrétnych krokoch ku splneniu cieľa
začne pracovať stále viac a viac ľudí! V podstate pôjde o
princíp nabaľovanie snehovej gule. Tu je skôr problém, že v
momente keď začneme vykazovať reálnu silu, tak tí, ktorí
nebudú chcieť zmenu režimu nasadia proti Nám všetko, čo ich
dokáže napadnúť a ver mi, že napadne ich toho veľa! A hlavne
majú zdroje finančné aj časové! Kadejakí podnikatelia, súčasní
politici a ich deti, študenti ovplyvnení rektormi na vysokých
školách a podobní, ktorým súčasný režim vyhovuje a vidia v
ňom perspektívu, tak títo v rámci prirodzeného pudu
sebazáchovy a svojho osobného postoja sa rozhodnú pomôcť
ochrániť súčasný režim. Nie všetci, ale dosť na to, aby
podkopali dôveru u iných občanov, ktorí by s nami
sympatizovali. Netreba sa za to na nich hnevať a už vôbec nie
ich zosmiešňovať, nadávať im, alebo ich násilne presviedčať! To
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by tak, či tak nič nepomohlo a iba by to míňalo Náš čas a
energiu. To ale neznamená, že ich máme ignorovať. Opäť je
dobré si aj túto skupinu čo najviac získať na našu stranu. Tým
získame 2 benefity. Jeden je, že nás bude viac a druhý je, že
nepriateľov bude menej.:) Títo ľudia sú ale inteligentní a
väčšinou nepocítili odvrátenú temnú stranu tohto režimu a
celkom zbytočne im budete chcieť hovoriť osobné tragédie,
ktorým prispel tento chorý režim. Oni majú svoje životy,
prispôsobili sa dobe a majú sa relatívne dobre, takže naše
zúfalé životy ich fakt nezaujímajú. A ak zaujímajú, tak len s
cieľom sa na nich zasmiať. Napriek tomu sa na nich netreba
hnevať. Ak by ste žili ich životy, tak by ste s vysokou
pravdepodobnosťou skončili v takom mentálnom nastavení
ako oni. Ak chceme uspieť, tak si musíme zahryznúť do jazyka a
veľmi inteligentne, slušne a poctivo im predstaviť nový
politický režim, ktorý bude mať pre nich viac výhod ako
súčasný. Mimochodom dnes som si pri večeri poriadne
zahryzol do jazyka. Bežne sa mi to nestáva, ale dnes to fakt
zabolelo, ešte teraz to cítim. Ale späť k téme. Takže ako som
písal, táto skupina sú veľmi inteligentní a jediné čo im väčšinou
chýba je empatia. Takže zbytočne im budeme tlačiť na city.
Toto fakt nezaberie. Jediné, čo môže zabrať, je ak im ukážeme
reálnu alternatívu voči súčasnému režimu, v ktorej budú mať
ešte viac príležitostí a ešte viac výhod ako majú dnes. To
samozrejme neznamená, že si ich chceme kúpiť, lebo nový
režim bude postavený na odbornostiach a nie na protekciách.
To ako to reálne dosiahnuť sa pokúsim opísať neskôr. A
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samozrejme ich nechceme oklamať a ani neoklameme! Nikoho
neoklameme! Žiadne: "Účel svätí prostriedky!" Platí pravidlo:
"Lož má krátke nohy!" Preto budeme postupovať podľa hesla:
"Poctivosťou najďalej zájdeš!"
Kapitola: Ako nás budú volať a čo si o nás pomyslia iní?
V momente keď si ľudia všimnú našu iniciatívu, tak nás začnú
škatuľkovať. Pridelia nám niektorú z týchto nálepiek: snílkovia,
dezoláti, extrémisti, nacisti, komunisti, socialisti, hlupáci, idioti,
buzeranti, magori, feťáci, bolševici, atď. Napriek tomu, že
naozaj nebudeme nič z toho, tak nás takto niekto niekedy
nazve. Určite to zabolí.
Kapitola: Ako si udržať psychické zdravie a duševnú pohodu.
Určite budete mať pochybnosti, či to má celé zmysel, alebo
nádej na úspech. Zbytočne Ti tu napíšem musíme vydržať a
bojovať. Tento boj by sa dal nazvať: "Boj s veternými mlynmi!"
A naša snaha sa zo začiatku bude zdať ako: "Hádzanie hrachu
na stenu". Odkiaľ teda čerpať motiváciu a silu na uskutočnenie
revolúcie? Teraz asi nebudem skromný, ale asi najsilnejší
motivátor môže byť pre Teba práve táto kniha. Možno nie
všetky pasáže. Možno len tie, ktoré opisujú nový režim a
nejaké pravidlo v ňom zavedené, ktoré by výrazne pomohlo aj
Tebe.
Kapitola: Výhody nového režimu.
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Napríklad ak má niekto exekúcie, tak pri zavedení nového
režimu dostane na ne amnestiu. Ak má niekto niekoho
blízkeho v base za ekonomický trestný čin, tak mu bude
odpustený zvyšok trestu a príde domov. Ak je niekto
nezamestnaný, tak v novom režime bude práca pre každého.
Ak je niekto mafián, tak v novom režime už mafiánom nebude
môcť byť, ale zase štát mu pomôže, aby ostal na žive a mohol
začať slušne žiť. Ak je niekto politik s rozumnými nápadmi, ale
nemá peniaze a preto jeho strana nemá šancu na úspech, tak v
novom režime sa jeho kvality využijú v prospech národa. Ak
niekto má rád Slovensko a nechce, aby bolo pohltené do
superštátu Európska únia, tak v novom režime budú vyhodené
všetky pasáže v Ústave SR o tom, že európska legislatíva je
nadradená Slovenským zákonom! Ak sa niekto bojí o svoje
deti, aby nedrogovali, tak v novom režime sa policajti zamerajú
na likvidáciu drog a nie na pokuty na cestách!!! Ak je niekto
živnostník a zdajú sa mu odvody privysoké, hlavne, keď nemá
zákazky, tak v novom režime nebude platiť žiadne odvody! Ak
niekto býva zapadákove a je nešťastný, že tam chodí jeden
autobus za deň, tak v novom režime bude chodiť tak často ako
ľudia budú potrebovať! Ak niekomu vadia plasty, tak v novom
režime opäť sa zavedú závodné jedálne a jesť sa bude z
tanierov a nie z jednorázových obalov. Ak niekom vadí
pandémia, tak v novom režime bude po pandémii. Ak je niekto
chorý, tak v novom režime nebude mať žiadne doplatky za
lieky! Ak niekto mal rád Slovenskú korunu, tak v novom režime
ju opäť zavedieme! Ak niekomu vadí platiť koncesionárske
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poplatky, tak v novom režime ich nebude platiť! Ak niekomu
vadia dane za psa, alebo za dom, alebo za pozemok, tak v
novom režime ich nebude platiť! Bude len daň z prevodu a
žiadne iné! Ak niekomu vadí vysoká cena benzínu a nafty, tak
nie každý vie, že daň je tam okolo 50%. Podľa mňa úplne
choré!!! A pri novom režime bude 0%! Ak niekomu vadia
vysoké ceny cigariet, tak neviem či vie, ale tiež je tam daň
okolo 60% a zrazu bude 0%! Ja nie som zástanca cigariet a
cigaretový dym mi fakt vadí, ale keď žiadna daň okrem dani z
prevodu, tak žiadna! Bez výnimky! Nechce sa Vám platiť daň z
auta? Stačí podporiť nový režim a nebude žiadna daň z auta!
Nechce sa ti platiť zákonné poistenie na auto? Podpor nový
režim a nebudeš platiť ani to! Určite sa ti to bude zdať krásne,
niečo naopak sa ti bude zdať nespravodlivé a niečo sa ti bude
zdať nereálne. A možno všetko! A vieš prečo?! Pretože systém
Ťa to naučil!!! Môžeš si myslieť, že som zaujatý proti
súčasnému režimu a zatrpknutý človek, ktorý všade vidí len
čiernotu. Určite na tom niečo bude. Ale som rád, že ešte mám
v sebe kúsok nádeje, že môžeme žiť úplne inak! Šťastnejšie! A
tento kúsok nádeje, čo je ako malinké semiačko práve
zasaďujem do tejto knihy a budem veriť, že si ju prečíta toľko
ľudí a toľko ľudí namotivuje, že urobia všetko, alebo väčšinu z
toho, čo tu píšem a spustí sa revolúcia. Ale poďme ešte písať
výhody nového režimu. Krádeže ubudnú, lebo ľudia si na svoje
potreby zarobia prácou. Narkomani zmiznú, lebo budú na
povinných odvykačkách! Díleri drog zmiznú. Úchyli zmiznú aj
všetky dúhové pochody zmiznú! Ja mám kamaráta buzeranta,
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dokonca poznám osobne minimálne dvoch a kadečo som zažil.
Ja fakt nie som proti buzerantom ( teplým ) ( homosexuálom ),
lebo príroda nás vyrobí kadejakých, ale reklamu na tieto
úchylky robiť na pouličných sprievodoch alebo v školách je
veľmi choré!!! Takže, kto nemá rád dúhové pochody, tak nový
režim ich nedovolí! Ale zase ja nechcem zaviesť niečo, čo
nejakú skupinu dá na okraj spoločnosti! Nie.
Kapitola: Buzeranti.
Buzeranti majú mať právo bývať spolu, dediť po sebe, vedieť o
sebe zdravotný stav a aj sa zosobášiť. Ale deti mať len tie, ktoré
sa im narodia! Žiadne adopcie a bodka! Ja si myslím, že je to
korektné. Svet nie je dokonalý a ani budúci režim nie, ale
vymýšľam ho najlepšie ako viem. Určite ale aj buzeranti majú
problémy ako exekúcie , vysoké dane a podobne a nový režim
im vo veľmi veľa veciach pomôže tak ako všetkým ostatným.
Kapitola: Ďalšie výhody nového režimu.
Starí ľudia sa nebudú báť, že im dôchodok nebude stačiť na
základné životné potreby! ľudia, ktorí smútia za zavretými
fabrikami sa potešia, že opäť všetky postavíme na nohy! Už
síce s novými technológiami a s modernejšou výrobou, ale
opäť budú fungovať. Ochranári a milovníci prírody si prídu na
svoje, lebo nebudeme vyvážať drevo do zahraničia, ale na
Slovensku budeme z neho vyrábať čo treba a napríklad
znečistené rieky, alebo turistické chodníky budú čistiť ľudia s
najnižšou kvalifikáciou. Študenti od prvej triedy základnej školy
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až po vysokú školu budú mať úplne bezplatné štúdium vrátane
pracovných pomôcok a autobusov alebo vlakov.
Autodopravcovia nebudú platiť žiadne dane z aut a ani žiadne
mýto na Slovensku! Tí, ktorí nesúhlasia so zadlžovaním
Slovenska, tak budú spokojní, lebo štát bude musieť
hospodáriť vždy s prebytkovým rozpočtom. Slovensko začne
vyrábať trvanlivé potraviny na horšie časy do nedotknuteľných
zásob! Emisné limity? Koniec emisným limitom! Ja si fakt
Vážim životné prostredie, čistú vodu, čistý vzduch, čistú zem a
preto veľa investujeme do rôznych technológií ako naše
životné prostredie ochrániť čo najviac, ale nie štýlom zakázať
jadrové elektrárne a Slováci majú vykrúcať deťom žiarovky v
izbách ako navrhol minister hospodárstva Sulík! Niekomu vadí
vysoká cena elektriny a niekomu vadí zatvorenie Slovenských
baní v Handlovej a inde. Všetko so všetkým súvisí! Otvoríme
bane a budeme mať aj tepelné elektrárne ak bude treba!
Niekomu vadí, že na úrodných Slovenských poliach rastú ako
huby po daždi solárne elektrárne! Koniec! Pôjdu do piči! Teda
nie, že by som nemal rád solárne panely. Naopak. Ale treba ich
klásť na strechy domov a budov a nie na polia!!! Asi viete, ale
tie solárne elektrárne sa nestavali, aby sa chránilo životné
prostredie, ale hlavne preto, že to bol ťažký biznis! Aj ja som
bol pri stavbe jednej takej a ani radšej nechcite vedieť o čo tam
ide. Alebo platíte vodné a stočné?! V novom režime nebude
treba! Vodárne budú vo vlastníctve štátu a voda pre občanov
Slovenskej republiky bude zadarmo. Alebo niekto chce, aby
strategické podniky boli vo vlastníctve štátu. Áno. Znárodníme
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ich späť a nie len strategické, ale aj iné veľké podniky.
Nechcete, aby ste boli otrokmi západu? Nebudete. Korporácie
budú mať zákaz vyvážať kapitál do zahraničia! Mali ste radi
malé obchodíky? Opäť budú podporené. Lanovky vo Vysokých
tatrách si nemôže dovoliť každý! V novom režime budú
vstupenky podstatne ( niekoľkonásobne ) lacnejšie, aby si ich
mohol dovoliť každý Slovák! Aquaparky len pre bohatých?
Koniec. Ceny budú musieť byť na nižšej úrovni a ak bude veľká
návštevnosť, tak sa postavia štátne Aqua-parky s ešte väčšími a
lepšími atrakciami a za výrazne nižšie ceny! Neviem či poznáte
lunapark Energylandia v Poľsku? Ja som tam raz bol s deťmi a
po zaplatení vstupného všetky kolotoče, húsenkové dráhy a
ostatné atrakcie boli zadarmo. Na Slovensku nič také nie je. Nie
je? Bude! Postavíme a ešte väčší ako je ten v Poľsku. Bol by v
tom čert, keby sme na 5 miliónovom Slovensku neuživili jeden
mega-zábavný park!
Kapitola: Otázka na Teba.
( Dúfam, že že čítaš túto knihu chronologicky, lebo táto otázka
úzko súvisí s tým, čo píšem v predchádzajúcej kapitole. )
Cítiš z týchto viet aspoň trošku nádeje, alebo pocitu, že by to
bolo pekné mať tieto vymoženosti?
Ak áno, tak sa pomaly dostávaš z matrixu! Gratulujem!
Kapitola: Čo je možné a ako dosiahnuť nemožné.
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Naozaj všetko, čo tu píšem je realizovateľné. Jediná vec, ktorá
nám v tom bráni sme My sami! Ale ak napíšem dobre túto
knihu, tak osloví veľa spoluobčanov a zasadí chrobáka do hláv
veľa ľuďom. A potom sa začnú lámať ľady. Všetko, čo tu píšem
je realizovateľné, ale na to, aby sa to podarilo musíme zmeniť
svoje životy. Ako som tu niekoľko krát písal, menej drogovať a
viac na sebe pracovať! To platí samozrejme aj pre mňa. Môžeš
mať názor, že dobre, ale treba to spraviť hneď, alebo názor, že
takéto zmeny by boli dobré, ale treba ich zavádzať pomaly,
alebo že niečo je dobré, ale niektoré veci treba pozmeniť,
alebo z programu vyhodiť. Vieš čo? Drž piču!:) Prepáč.
Samozrejme nie som arogantný a ak som, tak ním nechcem
byť. To som napísal hlavne zo žartu, ale prosím fakt si uvedom
toto: Revolúcia ani žiadna demonštrácia nebola úspešná, aj
napriek oprávnenému hnevu národa, preto, že každý z nás
chcel niečo troška inak a na ničom sme sa teda nedohodli!
Systém dokonale do nás vštepil falošný pocit vlastnej
dôležitosti a tým nás rozhádal a dokonale využil formulu:
"Rozdeľuj a panuj!"
Kapitola: Moje vlastné myšlienky a pocity.
Chcem ti povedať, že zrovna teraz, keď píšem dnes asi 2 stranu
tejto knihy, tak si myslím, že mám Alzheimera , som čiastočne
retardovaný, čiastočne autista, čiastočne bezcharakterný a
čiastočne úchyl. Naozaj si to myslím. Niekedy nemám tento
pocit a som plný síl, ale teraz keď pracujem od rána do večera
každý deň a keď napriek tomu, že som sa snažil na
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demonštráciách zmobilizovať ľudí a nemalo to žiadny efekt
okrem pár priateľstiev, tak asi z toho celkového sklamania som
sa dostal do takéhoto štádiá. Ostalo mi len maličké semienko
nádeje, že sa to všetko môže obrátiť k dobrému a toto
semienko mi prikazuje sadnúť večer za počítač a pokúsiť sa
pomocou tejto knihy zmobilizovať Slovenský národ! Nie pre
peniaze, nie pre slávu, ale pre dobrý pocit, že som urobil
naozaj všetko, čo bolo v mojich silách a podvedome iste aj
preto, aby sa odstránili niektoré veci, ktoré mi vadia ako
napríklad, že som zavalený exekúciami, ktoré odmietam
zaplatiť ( len za neplatenie zdravotných odvodov a
nesprávneho parkovania ), alebo že nebudem mať žiadny
dôchodok, lebo celé roky som si neplatil sociálne odvody. Ale
aj to nebolo z ničoho nič. Pamätáte si ešte časy, keď ľudia
protestovali proti vysokým odvodom? Ja som tiež protestoval a
posledná forma protestu bola neplatenie odvodov! V podstate
to bolo niečo ako generálny štrajk! Keby to spravili v tom čase
všetci, tak by vláda odvody znížila a ja by som ich opäť platil.
Ale opäť ste ma nechali v tom a namiesto podpory označili za
dlžníka a nezodpovedného! V tom čase mi občas nejaká
podvodná firma nezaplatila faktúru, alebo boli dlhé splatnosti
faktúr a ja som nemal z čoho zaplatiť odvody a keď už toho
bolo veľa, tak som rezignoval. Potom do toho prišli
protizákonné zásahy polície a som si povedal DOSŤ! Nebudem
nijako podporovať tento chorý režim! A to bolo ešte v roku cca
2012. Samozrejme, že režim podporujem minimálne tým, že
pri každom nákupe z mojich peňazí obchodník odvádza DPH,
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takže vyhnúť sa tomu veľmi nedá. Ale prestal som platiť aspoň
to, čo som vedel ovplyvniť! Tu sa veľmi hodí porekadlo: "Nesúď
človeka, ak si aspoň hodinu nekráčal v jeho topánkach."
Možno to všetko sa malo stať presne tak ako sa stalo.
Kapitola:Čo by som mal, keby som sa nepostavil proti režimu?
Ak by som sa zmieril so všetkými neprávosťami a
nespravodlivosťami a prispôsobil sa, tak by som mal všetko
uhradené a robil by som elektromontéra za slušné peniaze. Za
tých 10 rokov, namiesto môjho revolucionárčenia, by som
zarobil minimálne približne 240 000 € čo je vyše 7 000 000 Sk
( sedem miliónov ). Mal by som určite väčšie náklady ako keď
som robil aktívne revolucionára, ale určite ak by som si šetril,
tak by zo mňa ešte stále bol Slovenský milionár. Keď som si to
tak teraz, v rýchlosti, spočítal na kalkulačke a uvedomil si to,
tak mi je to trošku ľúto, že som sa zamotal do všetkých
možných aj nemožných problémov so zákonmi. Na druhej
strane ak by som nezažil niektoré dosť tvrdé rany od tohto
systému, tak by som nerobil revolucionára. A ak by som
nerobil revolucionára, tak by som nemal skúsenosti a ani
motiváciu napísať túto knihu. A čo ak táto kniha obsahuje
toľko skutočnej bolesti a zúfalstva a zároveň toľko radosti a
nádeje, že si povieš, že mi jednoducho veríš a pomôžeš! Že
proste napriek tomu, že si bol veľa krát oklamaný politikmi, tak
si povieš, že mi skúsiš veriť. Že keď som toľko toho zažil a
nezabil sa, alebo niekoho nezabil, tak asi mám troška toho
racionálneho myslenia. Alebo, že keď dokážem napísať takúto
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knihu, tak nejaký intelekt by v tej mojej hlavičke - makovičke
mal byť. Čo sa týka charakteru, tak ten je poznačený
minulosťou, ktorú nedokážem vyčistiť. Tu platí výrok: "Kto je
bez viny, nech prvý hodí kameňom!"
Kapitola: Moja budúcnosť.
Keď si odmyslím, že režimu začne čoskoro vadiť moja
vytrvalosť ešte viac ako vadí a začne ma viac riešiť ako rieši, tak
ani do budúcnosti neviem zaručiť, či sa nezačnem správať ako
Hitler, Guevara, Mandela, matka Tereza, pápež Ján Pavol 2,
Kennedy, Ľudovít Štúr, Bernolák, alebo hocikto iný, či už kladná
postava z histórie alebo záporná. Všetko závisí od Vašej
podpory a čo mi dovolíte. Tak ako u každého iného človeka.
Ako som opisoval na začiatku knihy, tak psychika človeka je
veľmi komplikovaná a zároveň jednoduchá. Tu platí príslovie:
"Politik je ako holub. Ak je dole, zobe Ti z ruky, ak je hore, tak
Ti sere na hlavu."
Kapitola: Ako zabrániť zneužitiu revolúcie.
Takže, aby mi nestúpla sláva do hlavy, alebo aby niekto sa
nepokúsil ukradnúť revolúciu a nezneužil poslednú nádej
občanov a pozitívnu zmenu, tak musím v tejto knihe upiecť bič
aj na seba a aj na každého, kto by chcel zneužiť vôľu ľudí! Tým
bičom musí byť striktné dodržanie pravidiel tu uvedených!!!
Kto z vedúcich sa čo i len kúsok odkloní, čo nebude na
prospech národa a nebude viesť k blahu všetkých občanov, tak
hneď verejný súd a riešiť! Nemyslím obesiť a podobne, ale
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okamžite zbaviť úradu! Myslím, že systém postavený na
strachu ste si užili až až a aj ja, tak nový režim musí byť
postavený na láske k blížnemu. Čo ale zase neznamená, že
budeme tolerovať úchylnosti, alebo zvrátenosti! Pôjdeme
podľa hesla: "Hriech treba odsúdiť, hriešnika milovať!" Toto
krédo mi asi pred 25 rokmi povedal jeden kamarát Paľo z
Kokavy nad Rimavicou a doteraz si to pamätám, že prvý krát
som to počul z jeho úst. Určite budú obrovské tlaky na
politikov, alebo revolucionárov a budú im ponúkané rôzne
pokušenia, aby niečo nezaviedli, alebo sa im jednoducho budú
sprosto vyhrážať, že ak niečo zavedú z toho, čo je tu napísané,
tak bude veľká nezamestnanosť, hladomor, dôjde k
rabovačkám, k anarchii, kolapsu ekonomiky, alebo im bude
ublížené, alebo ublížia ich deťom a blízkym a podobne. Kto
nezažil nátlak, tak si nevie predstaviť ako to človeka rozhodí!
Hlavne keď tento nátlak je od niekoho vplyvného a vieš, že má
možnosti svoje vyhrážky aj zrealizovať! Aby ľudia v riadiacich
pozíciách nemali možnosť podľahnúť pokušeniam alebo aby
nemohli byť vydieraný, tak na to je niekoľko možností, ako toto
minimalizovať. Tá hlavná je, že v tejto knihe musí byť
konkrétne čo najviac opatrení, ktoré sa zavedú do praxe bez
kompromisov. Ďalšie opatrenie je, že počas revolúcie budú na
čele viacerí revolucionári zo širšieho spektra. Navrhujem v
rozsahu 10 až 20 ľudí. O všetkom dôležitom sa bude
rozhodovať spoločne a na schválenie nejakého návrhu musí
byť zhoda 2/3 všetkých revolucionárov. Takto sa minimalizuje
možnosť, že by niekto niečo pretlačil a je dosť problematické
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sa vyhrážať 15-tim ľuďom súčasne. Teraz to vyznieva, že
vládnuť budú revolucionári. Nie! Pôjde len o dočasnú radu,
ktorá bude dozerať na prípravu skutočne slobodných volieb.
Kapitola: Skutočne slobodné voľby.
Vo voľbách si ľudia vyberú čo vlastne chcú. Tu bude veľmi
záležať na Našej šikovnosti, aby sme si získali čo najviac
občanov na našu stranu. Na legitímnu zmenu režimu je
potrebné si získať aspoň 50% občanov Slovenskej republiky.
Toto sa bez účasti súčasných politických strán dosiahnuť nedá!
Preto reči typu, priama demokracia, alebo do vlády len nový
politici si na chvíľu odpusti. Teda ak chceš, aby sme uspeli.
Jediná šanca, ktorú máme a dovolím si povedať, že je to dobrá
šanca, je to, že oslovíme politikov touto knihou a požiadame
všetky politické strany ( myslím úplne všetky ), aby na svoju
kandidátku dali nejakého revolucionára z našich radov a to na
posledné miesto na kandidátke príslušnej politickej strany a
tento revolucionár musí byť stotožnený, že naozaj úprimne
chce zaviesť taký režim ako tu opisujem a bude sa uchádzať o
mandát poslanca do Národnej rady Slovenskej republiky jedine
formou preferenčných hlasov, teda prekrúžkovaním sa. Aj
strana, ktorá ne je celkom stotožnená s tým, čo tu navrhujem,
by mohla mať úctu k svojim voličom a dať im možnosť aj na
svojej kandidátke podporiť človeka, ktorý chce zmenu režimu.
Tento človek môže byť aj dlhoročný člen tejto strany. Jedinou
podmienkou je, aby bol vnútorne presvedčený a rozhodnutý
podporiť režim, aký tu navrhujem.
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Príklad 1: Niekto má plné zuby matoviča, ale nechce voliť ĽSNS,
lebo sa bojí, že sú extrémisti. Možno by aj volil SNS, ale môže
mať výhrady voči predsedovi SNS Dankovi. Tak takýto volič
môže voliť SNS a zakrúžkuje posledného kandidáta, ktorý bude
za zmenu režimu.
Príklad 2: Niekto môže byť dlhoročný volič OĽANO, ale tiež sa
mu nepáči matovič a možno ho zaujala moja kniha, tak môže
voliť opäť OĽANO ale zakrúžkuje posledného na kandidátke,
lebo bude vedieť, že on chce to, čo je napísané v tejto knihe.
Príklad 3: Niekomu sa páči Mazurek, alebo Uhrík zo strany
Republika, ale by sa mu páčil aj režim ako ho tu opisujem. Tak
takýto volič bude voliť stranu Republika a zakrúžkuje
Mazureka, Uhríka a aj posledného na kandidátke, lebo bude
vedieť, že tento človek chce to, čo je napísané v tejto knihe.
Príklad 4: Niekto chce vodcu a myslí si, že dobrý vodca je
Kotleba. Ale zároveň sú mu blízke aj veci v tejto knihe. Tak
bude voliť ĽSNS a zakrúžkuje Kotlebu a posledného na tejto
kandidátke, lebo bude vedieť, že chce to, čo je v tejto knihe.

Príklad 5: Niekomu sa páči SaS a je za liberálne hodnoty, ale
páčilo by sa mu aj to, čo tu píšem v tejto knihe. Tak bude voliť
SaS a okrem iných zakrúžkuje aj posledného, ktorý chce to, čo
je v tejto knihe. ( Myslím si, že Sulík bude súhlasiť, lebo bude
zvedavý, že či jeho voliči by chceli niečo takéto. A niektorí voliči
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si myslia, že Sulík je rozumný ekonóm a chceli by to, čo je v
tejto knihe, ale aby Sulík dozeral na procesy. )

Takže aby som to zhrnul. Na prvý pohľad absurdná predstava a
nereálna možnosť. Prečo by to tieto strany mali urobiť? Alebo
chceli urobiť? Že si postavia na posledné miesto niekoho, kto
možno ani nie je od nich, alebo niekoho z vlastných radov,
ktorý by sa otvorene priznal, že je za menu režimu? Tu je
niekoľko dôvodov, prečo by to mohli chcieť. My revolucionári
by sme na všetkých protestoch vymenovávali strany, ktoré
postavili človeka s našim programom na posledné miesto na
kandidátkach. Môžu byť aj viacerí z danej strany s rôznymi
stupňami podpory tohto programu. Ale určite aj posledné
miesto, lebo to sa ľahko pamätá.
Každá strana má svoje volebné programy a každá strana má vo
svojich radoch aj šikovných ľudí, ktorí majú pripravené rôzne
riešenia na rôzne problémy spoločnosti a nemôžeme chcieť,
aby tieto strany zahodili svoju prácu do koša a chceli presadiť
len náš program ako jediný správny. Nemusí byť jediný správny.
Čo ale môžeme, je ich požiadať o túto šancu. Predsa len
žiadnej strane neuškodí, ak nebudú mať revolucionárov za
politických nepriateľov. Takže prečo by nejaká strana mohla
chcieť si dať na posledné miesto revolucionára, hoci aj z
vlastných radov, je že bude mať od Nás reklamu. Čím viac sa
bude hoci aj celá strana alebo niektorí kandidáti hlásať k
podpore nášho programu, tým viac sa tejto strane dostane aj
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našej podpory v rámci reklamy. Ďalší dôvod je, že si vážia,
aspoň by si mali vážiť, všetkých občanov a dať im šancu
podporiť niekoho, kto je za zmenu režimu. Je od nich pekné
gesto. Ďalší dôvod je ten, že oni sami ako jednotlivci, na
základe tejto knihy budú mať pocit, že by to bolo fajn zaviesť
body z tejto knihy bez ohľadu na ich pôvodný politický
program. Ďalší dôvod je ten, že aj keby tento dotyčný
revolucionár uspel, tak sám o sebe veľa vody nezamúti. Ale čo
môže urobiť je, že politici na základe počtu jeho preferenčných
hlasov dostanú jasný odkaz, že nechcú tento štýl, aký je tu
teraz. A môže sa aj stať, že takýto človek sa dostane do vedenia
strany, na základe ich vnútorných stanov a hlasovania ich
členských základní. Potom by aj celá strana bola viac
naklonená Nášmu programu. Kľudne by sa mohlo stať, že
Mazurek alebo Kotleba sa dajú na toto posledné miesto. To
nevadí. Ak to tak cítia tak prečo nie. Ale ako som písal, jedinou
podmienkou je byť stotožnený s týmto návrhom nového
režimu, aký tu opisujem. Keď sa budú formovať kandidátky
politických strán, tak oslovíme strany a požiadame ich o
vzájomnú podporu. Úspech tejto spolupráce bude veľmi, ale
veľmi záležať aj od toho, ako ľudia začnú vnímať naše snahy a
či sa pridajú ďalší a ďalší a či nám s tým aj aktívne pomôžu.
Strany nebudú naklonené podpore nášho programu, ak
nebudú cítiť, že sa tieto myšlienky medzi ľuďmi šíria a majú
pozitívnu odozvu. Preto v začiatkoch sa netreba spoliehať na
pomoc od politických strán, ale hlavne a predovšetkým na
pomoc od čitateľov tejto knihy.
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Kapitola: Čo sa môže stať.
Môže sa stať, že táto kniha bude tak dobrá, hlavne preto, že
ľudia budú mať z nej pocit nádeje, alebo pocit zvedavosti aké
by to bolo, keby sa to zaviedlo a tak ju podporia. Niekto viac,
niekto menej. Niekto sa možno až tak nadchne, že bude mať
chuť roznášať letáky od rána do večera a niekto si povie, že
nemá čas, ale vie dobrú vec podporiť pár eurami. A zrazu
vznikne tím ľudí, ktorý začne narastať geometrickým radom a
zrazu bude musieť byť štáb, ktorý bude všetko koordinovať a
nakoniec naše úsilie bude zúročené a naše sny sa premenia na
skutočnosť. A bude platiť motto: "Nesnívaj svoj život, ale ži
svoje sny"
Kapitola: Čo nechcem!
Treba uvedomiť, že pri našom úsilí pôjde o niečo dočasné a
časovo limitované. Nechcem, aby sa to zvrtlo na nejakú
organizáciu, ktorej predstavitelia žijú z darov občanov! Dary
majú byť použité na dosiahnutie cieľa a nie na žitie
revolucionárov! Samozrejme, že počas revolučného obdobia sa
z vyzbieraných peňazí kúpi aj strava pre revolucionárov a
zaplatia telefóny, internety, doprava, možno hotel, ak by sa išlo
na nejaké dôležité rokovanie, alebo protestovanie a nebolo by
kde prespať, ale musí ísť o čo najrozumnejšie hospodárenie.
Akonáhle ide o peniaze, tak už vzniká rôzne napätie a hádky.
Ale aj to sa dá pomerne rozumne vyriešiť a to zriadením
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transparentného účtu a zaplatenia nejakej účtovníčky, ktorá by
v našom občianskom združení mala na starosti financie a
priebežne by informovala občanov kto z revolucionárov na čo
minul peniaze a tým by bola verejná kontrola nakladania s
finančnými zdrojmi. A ľudia by mohli pripomienkovať tieto
výdavky. Hlavne Tí, ktorí boli prispievateľmi. A samozrejme
občianske združenie bude mať v stanovách svoj cieľ a aj kto a
ako bude nakladať s finančnými prostriedkami. Zároveň, ale aj
platí, že nemôžeme sa zahrabať do byrokracie, takže takéto
veci sa dopredu rozplánujú v rámci prípravy. A samozrejme, že
dary sa budú poctivo evidovať a môže ísť aj o hmotný dar,
alebo dar v podobe poskytnutia ubytovania cez nejakú akciu
pre x ľudí na x dní a podobne. Toto všetko sa bude evidovať a
bude to mať na starosti jedna účtovníčka, ktorá bude zapálená
pre Našu vec. Aby všetko robila poctivo a aj zo srdca. Proste ak
chceme uspieť musíme byť dobre zorganizovaní a dobre
financovaní! To sú dobré základy pre úspech. Ale aj tak ten
najdôležitejší aspekt je byť zapálený pre vec. Byť vnútorne
stotožnený s týmto návrhom nového režimu motivuje viac ako
nejaká odmena za prácu. Na druhej strane Tí, ktorí darujú na
pomoc s revolúciou či už peniaze, alebo niečo iné, tak sa to
bude poctivo zaznamenávať a keď uspejeme, tak sa všetky
finančné dary a iné dary vrátia. Ide o to, že by bolo
nespravodlivé, ak by nejakí ľudia dali na podporu nového
režimu svoje peniaze a keď by sme to zrealizovali, tak všetci by
z nového režimu získali rovnako. Preto je spravodlivé, aby nová
vláda odmenila týchto darcov adekvátne podľa formy daru. Tu
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platí heslo: "Kde je vôľa, tam je cesta" To, že dary budú po
víťazstve spätne kompenzované, tak je to trošku motivácia, že
si môže človek povedať: "Pomôžem dobrej veci a možno sa mi
to aj vráti." Určite to nesmie byť za úrok. Ale keď niekto
podporí sumou 1000€, tak sa mu tiež dá 1000€. Keď niekto
nechával prespať revolucionárov, alebo demonštrantov, tak
dostane nejaký výletný poukaz niekam do Tatier a tak
podobne. Takže aby som túto tému peňazí ukončil, tak ide o
to, že peniaze bude treba na letáky, bilbordy, možno reklamu v
TV, alebo na sponzorovanie vydania tejto knihy, alebo na
občerstvenie pre protestujúcich a podobne. Ja osobne urobím
všetko preto, aby nikto nebol využitý a zneužitý. A pevne
verím, že aj ostatní budú mať podobný postoj a s týmto
nebude žiadny problém. A keďže je 1 hodina po polnoci tak
idem spať. Zajtra do práce. Dúfam, že čoskoro budem
pokračovať na dopísaní tejto knihy a uvidíme aké myšlienky ma
napadnú písať nabudúce. Dobrú noc.:)
Kapitola: Opäť nepodstatné.
Dnes 25.1.2022 som v práci robil do 20:00, lebo šéf chcel niečo
dokončiť, tak som ho nechcel nechať samého. Takže som
trocha unavený a nejdem to znásilňovať.
Dnes je 26.1.2022, pracoval som do 18:45. Teraz som na
penzióne a o 20:15 začínam písať. A vlastne ani neviem prečo
sem píšem takéto nepodstatné veci.:) Možno, aby ste mi
naozaj verili, že nie som celkom čistý.:) Tak poďme na to. Aj v
práci ma napadli nejaké témy, ale neviem, či si na ne
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spomeniem. V každom prípade som pripravený dnes napísať
niečo, čo posunie túto knihu ďalej. Dnes ma v práci napadlo, že
problém revolúcie je aj to a už som to tu aj spomínal, že pri
realizácií zmeny režimu a nastolení nových pravidiel, príde
veľké množstvo ľudí o prácu, ktorú vykonáva dnes.
Kapitola: Oprávnené obavy.
Niektorí majú súčasnú prácu radi a niektorí sú za ňu aj dobre
odmenení, takže otázka znie: Čím presvedčiť týchto ľudí, aby
sa pridali k revolúcií, ktorá im zoberie ich prácu a plácu?
Myslím si, že asi neveríš, že niečo také existuje čím by sme ich
presvedčili. No a mňa napadlo, že asi jediné, čo ich môže
presvedčiť, je výzva. Výzva dosiahnuť oveľa viac ako má dnes,
ale začiatky budú krkolomné. A to je tá výzva. Je pomerne
ľahké pracovať v zabehnutom podniku a mať zabehnuté
rituáliky ako kávička, siesta, práca, obedík, siesta, práca a šup
domkov alebo za kamarátmi. Tomuto sa hovorí zóna komfortu.
Aj keď v práci sa namáhaš, tak aj tak si v zóne komfortu. Prečo?
Pretože si v nejakom zabehnutom režime. Teraz nepíšem o
živnostníkoch ale o klasických zamestnancoch. O živnostníkoch
som už písal a ešte budem. Takže ak si zamestnanec, tak mi
musíš dať za pravdu, že máš zabehnuté rituály v práci. Ovšem
sa môže stať, že práca Ťa nenapĺňa. Alebo Ťa nebavia otravní
kolegovia. Ale nie si spokojní s plácou, alebo systémom
odmeňovania. A dosť často, hlavne na úradníckych pozíciách,
títo ľudia trpia. Na prvý pohľad je to dobrý flek. Také teplé
miestečko. Ale toto teplé miestečko je zároveň väzením! Ak si
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niekedy robil ako úradník, tak iste si mal často krát pocit, že
veci, čo musíš vybaviť sú totálne pičoviny až zbytočnosti.
Milión papierov, kopec vypisovačiek, nekonečné stresy pri
inventúrach, neustále zmeny v legislatíve, že to nestíhaš ani
študovať a už tie zmeny sú tak komplikované a poskrývané do
rôznych zákonov a vyhlášok, že sa reálne bojíš, že skončíš buď v
base alebo na psychiatrii. A teraz si predstav, že takýto človek
aj keď sa cíti zle a trpí, tak nezmení miesto, lebo má za to
celkom slušne zaplatené, alebo má istotu zamestnania, alebo
sa bojí, že nevie nič robiť a inde by sa neuplatnil. Alebo by
najradšej sa zbavil úradníčenia a išiel robiť hoci aj do Tesca, ale
sa hanbí, že čo by povedalo na to jeho okolie! Ten sa musel
zblázniť, keď robí v Tescu! Viete prečo to takto píšem? Lebo
boli časy, keď sa mi hlavou hýrili podobné scenáre. A teraz
nechcem povedať, že práca v Tescu je podradná! To v žiadnom
prípade nie!!! Ja osobne si vážim každého pracujúceho človeka
a aj nepracujúceho ak je dôvod, prečo nepracuje. Takže vráťme
sa k téme, ako získať zamestnaných ľudí. Problémy sú dva.
Jeden ako si ich získať a druhý ako ich dohnať k tomu, aby
niečo pre revolúciu spravili. Predsa len to nemajú jednoduché.
Musia chodiť do práce, dovolenku majú niekedy až po
odsúhlasení šéfom a často krát, tak vyčerpaní z práce, že ledva
vedia nabrať síl do ďalšieho dňa. A v týchto dôvodoch prečo je
ich ťažké získať sú zároveň motívy, ktorými si ich môžeme
získať. Ja určite nechcem nepodarenou revolúciou pokaziť
život, čo i len jednému človeku! Toto píšem celkom úprimne!
Preto nikde nepíšem, že chcem niekoho zatvárať. Zatvárať sa
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budú musieť len ľudia, ktorí sú v podstate bezcharakterní a
budú robiť zle ostatným. Napísal som to dosť decky, ale vo
všeobecnosti je to najvýstižnejšie nazvané. Ide o krádeže,
týranie, predávanie drog, užívanie drog, príživníctvo, lúpeže,
vraždy a pod. Daňové trestné činu nebudú, pretože dane sa
platiť nebudú.:) Teda okrem dani z prevodu a to bude robiť
počítač automaticky, takže "no probléma":). Takže
zamestnancov si získame tak, že im sľúbime, že nikto nebude
hladovať a nikto nepríde o strechu nad hlavou! Nikto nebude
trestne stíhaný ak svojou prácou robil niečo, čo by trestné
bolo. ( Myslím ekonomické záležitosti. ) Zamestnanci v novom
režime si budú môcť slobodne vyberať z tisícov zamestnaní a
žiadna byrokracia, či skúšobná doba! Nie ako teraz, že človek
sa bojí robiť zmeny, lebo sa bojí milión papierovačiek a riskuje,
že určité obdobie bude bez príjmu a nedajbože bude musieť
niečo si platiť sám ako napríklad zdravotné a sociálne
poistenie, hypotéku a nebude mať z čoho. Nie. Tohoto sa
netreba báť.
Kapitola: Banky sa zrušia!
Banky sa zoštátnia. Netreba sa báť, že nebude dosť pobočiek.
Banky so svojimi pobočkami ak sú dostatočne vyťažení ostanú,
len už sa budú volať Štátna banka, sporiteľňa a poisťovňa
Slovenska. Takže každý, kto má hypotéku, tak v rámci
zavedenia nového režimu dostane amnestiu na úroky ( odo
dňa revolúcie ) a bude musieť zaplatiť len zvyšok úveru. Všetky
úvery prejdú pod jednu Štátnu banku. Tá svojim občanom
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poskytne pôžičky s minimálnym ( symbolickým ) úrokom.
Samozrejme, že sa nebudú rozdávať pôžičky hala-bala! Už som
písal, že pôžičky sú zlo a toto zlo musíme vykoreniť! Ale budú
sa poskytovať bezúročné novomanželské pôžičky a podobne.
Pôžičky na pohreby nie, pretože štát pohrebné náklady bude
hradiť! Občan sa podieľal na budovaní republiky a preto si
zaslúži dôstojný odchod bez stresu pre pozostalých kvôli
finančným nákladom. Štát zaplatí rakvu, pohrebné služby aj kár
pre 20 ľudí. ( Toto číslo je orientačné a v prípade potreby
obecný úrad, môže počet zvýšiť. ) Ale nie o pohreboch som
chcel, ale aj to patrí k životu.
Kapitola: Ako to bude s prácou pre každého.
Žiadny zamestnanec sa nemusí báť, že príde o sociálne istoty
ak sa pridá do revolúcie. Nemusí sa báť, či bude mať dosť
odpracovaných rokov! Nemusí sa báť, že ostane
nezamestnaný! Nemusí sa báť, že by mu štát prikazoval ísť
robiť do nejakej fabriky. Občan si sám môže nájsť prácu a ak si
nevie nájsť, tak mu štát ponúkne na výber minimálne z 3
pracovných miest rôzneho druhu s prihliadnutím na schopnosti
uchádzača. A každý uchádzač sa môže bezplatne prihlásiť a
bezplatne študovať nejakú školu, alebo kurz. A mzdy nebudú
malé. Po krátkom čase keď sa ekonomika zabehne podľa
nových pravidiel, tak sa priblížime k takej prosperite, že západ
nebude chápať!:) Ale opakujem! Nebude to pohodlný život.
Bude treba pracovať, ale s mierou a len 160 hodín do mesiaca
v priemere a každý občan bude mať dosť peňazí na to, aby sa
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vedel postarať o svoju rodinu, aby o neho bolo postarané aj v
chorobe aj v starobe a aj o deti, kým nezačne ich produktívny
život. Potom oni prevezmú štafetu.
Kapitola: Budú rady na banány?
A netreba sa báť, že nebude dosť tovaru, alebo malý výber.
Áno. Bude menej tovaru a menší výber, ale za to budeme
zdravšie žiť a zahraničné čokoládky budú pre nás vzácnejšie,
keď ich nebudú plné regály. A možno aj banán nebudeme mať
každý deň. No a čo? Veď nechceme byť banánová republika.
Či? Za to podporíme slovenských inžinierov a spustíme nové
značky tovarov, ktoré si spravia meno na celom svete! A v
momente, keď ich budeme aj vyvážať do celého sveta, tak ako
som už písal, tak v hodnote vývozu, môžeme priviesť niečo zo
zahraničia, čo si nevieme vyrobiť, alebo vypestovať sami. Teda
čím viac vyvezieme Slovenských výrobkov, tým viac budeme
môcť doviesť zahraničných. Ale ak naše slovenské budú
kvalitnejšie, tak načo by sme si dovážali iné?
Kapitola: Zamestnanci a odborári.
Na revolúciu bude treba obrovské množstvo ľudí! Najväčšou
skupinou sú asi zamestnanci. Zamestnancov je strašne veľa a
sú v rôznych odboroch. Ale povedzme si úprimne. Ak odborár
má dobrý plat za to, že je odborár, tak prečo by ťahal ľudí do
štrajkov a riskoval, že príde o stoličku?! Ja sa nechcem dotknúť
odborárov, ale to, že ešte nebol generálny štrajk je jasný dôkaz,
že si svoje miesto cenia viac ako pracujúci ľud! Alebo len
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nevedia komu veriť, tak ako bežní občania. Odborári, ja verím,
že chcete, aby sa tu žilo lepšie a možno ste len nenabrali
odvahu sa postaviť nie len proti danému zamestnávateľovi, ale
hlavne proti tomuto chorému režimu. Ja uznávam, že niektoré
fabriky vykorisťujú pracujúci ľud ani nie tak, že im ide o zisk,
ale preto, že konkurencia je tak tvrdá, že na to, aby sa udržali
na trhu musia znižovať výrobné náklady. Takže ja nechcem
obviňovať ani odborárov a ani šéfov, či manažérov firiem. V
niektorých fabrikách sú leniví zamestnanci, v niektorých kúpení
odborári, v niektorých neschopní manažéri a v niektorých
nenažratí majitelia. A v niektorých rôzna kombinácia týchto
javov.
Kapitola: Chcem, či nechcem kritizovať?!
Ja nechcem nikoho kritizovať. Alebo chcem, ale len s cieľom
napraviť veci. Ak revolúcia nebude úspešná, tak nikoho okrem
seba nebudem kritizovať. To, že je také zdražovanie, že sú leniví
zamestnanci, neakční odborári, nenažratí majitelia, neschopní
manažéri, alebo malé platy, či rôzne stresy z vybavovačiek, či
súčasných zákonov nie vinou len dotyčných ľudí, ale podľa
môjho názoru hlavne vinou systému. Prečo systému? Pretože
systém im to umožnil!!! Je pravda, že systém sme My! My si
teda za to môžeme sami! Toto je tiež fakt! Fakt je aj to, že malá
skupinka ľudí, by dokázala tento systém zmeniť, ale tá istá
skupinka ľudí, ktorí by ho vedeli zmeniť, hoci aj na taký ako tu
píšem, je tá istá skupinka ľudí, ktorým tento súčasný režim
najviac vyhovuje! Buď sú sprostí ako remišová, alebo
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špekulanti ako matovič, pätolízači ako klus či šimečka, zbytoční
ako beňová, alebo zapredanci ako sulík, alebo rozvracači rodín
ako kolár, alebo s pokriveným charakterom ako kolíková, alebo
vlastizradcovia ako čaputová, alebo vojnoví štváči ako naď.
Dalo by sa napísať veľmi veľa prívlastkov na tieto osoby, ale
snažil som sa vybrať tie, čo ich najviac vystihujú. A teraz odkaz
pre vymenovaných:
Kapitola: Ospravedlnenie súčasným politikom.
"A teraz sa tu hneď ospravedlňujem dotyčným, že som im dal
takéto prívlastky. Zároveň mi verte, že keby ste nerobili určité
kroky, ktoré vo mne vyvolali dojem tohto prívlastku, tak by
som ho určite nenapísal. Verím, že ste v živote urobili aj dobré
veci, ale niekde sa stala chyba a stali sa z vás ľudia, ktorí si
podľa mňa nezaslúžia byť vo významných pozíciách v štáte. Ja
keby som vyhral voľby, tak vám nesľubujem stíhanie, ani súd,
ani šibenicu. Len opovrhnutie za zločiny na Slovenskom
národe! Zamyslite sa nad sebou a ospravedlňte sa národu! Ak
si myslíte, že nemáte za čo, tak sa ešte viac zamyslite! Zároveň
sa vám ospravedlňujem, že nie som viac taktný. Toto si
priznávam. Mohol by som byť."
Kapitola: Sulík bol ku mne asi najslušnejší.
So Sulíkom som si jedného času aj písal a bol ku mne slušný a
aj viem, že sa snažil zmierňovať to zatváranie ekonomiky, ale je
vo vláde, ktorá ničila a ničí ľudské životy a preto je
spolupáchateľ tejto zločineckej skupiny. Žiaľ.
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Kapitola: Nechcem nikoho zatvárať.
Ako som už písal. Nechcem nikoho zo zatvárať. Len súčasných
koaličných politikov vyhodiť z pozícií pre morálne zlyhanie! Ak
sa nám podarí urobiť revolúciu, tak dotyční buď opustia
republiku, alebo budú musieť pracovať, ale už nikdy nie v
štátnej správe alebo na nejakej politickej pozícií. Čo myslíš?
Súhlasíš so mnou? Ak nie a si za tvrdší trest, tak ťa chápem, ale
skús im odpustiť. Možno vďaka nim urobíme úspešnú
revolúciu. Keby nebolo ich, tak nebude dostatok nasratých ľudí
a nedokázali by sme urobiť takú veľkú vec ako je zmena
režimu. Takže preto im odpustime, lebo aj kvôli nim som
napísal túto knihu a aj kvôli nim sa zjednotíme a aj kvôli nim
vyhráme!!! Presne podľa hesla: "Všetko zlé je na niečo dobré!"
Fakt netreba chcieť nikoho súdiť. Načo? Zbytočne riešime
negatívnu vec a my predsa nerobíme zmenu režimu, aby sme
ľudí zatvárali, ale aby sme si vybudovali spokojné životy pre
seba!
Kapitola: Čo je vlastne revolúcia, ktorú opisujem.
Revolúcia nie je nejaký protest. Revolúcia, ktorú tu opisujem je
zmena myslenia, každého z nás, vrátane mňa, ktorá povedie ku
zmene reálneho žitia. Všetci sme poznačení týmto režimom a
znechutení z prejavov tohto režimu. Od hlúpostí v debilizátore
(televízore) až po policajné represie pri vyžadovaní nezmyslov!
Ale je tu táto kniha a ak si ju prečítaš poctivo celú a spravíš, čo
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je tu napísané, tak sa budeme mať tak ako tu píšem. Takže
revolúcia na to, aby bola úspešná musí byť komplexná a
musíme si osvojiť určité pozitívne vzorce správania sa. To bude
to najťažšie! Môžeš si povedať, že Tebe nikto nebude
rozkazovať a budeš si veci riešiť svojim štýlom. No ak si to
povieš, tak si dal svoje ego na prvé miesto a nechceš, aby sme
sa mali všetci dobre, ale len ty! Ja verím, že taký nie si a toto si
si nepovedal. A ak povedal, tak Ťa chcem uistiť, že ak naďalej
budeš robiť to, čo robíš ( aj keď si myslíš, že robíš správne ), tak
takúto obrovskú vec ako revolúciu nedokážeme! Prečo?
Pretože na 100% platí výrok: "V jednote je sila!" Ak si myslíš, že
ty máš patent na rozum a všetci buď sa k tebe pridajú, alebo sú
hlupáci, tak si hlupák ty! To mi môžeš veriť! To sa dá ľahko aj
overiť! A vlastne v tejto chvíli je to už aj overené! Je nejaká
revolúcia? Dosiahol si rešpekt aspoň u 100 000 ľudí? Možno
ani u 10-tich nie! A možno u 100 áno. Alebo aj u 1000 áno. Ale
toto nestačí! Dôkaz toho, že to nestačí je to, že nič sa
nezmenilo! Stále to tu ide od desiatich k piatim! Chápeš, čo ti
chcem povedať? Takých ako ty sú stovky, tisícky a možno všetci
sme takí a preto žiadna revolúcia zatiaľ neprebehla. Niektorí si
myslia, že majú patent na rozum. Dúfam, že to nie je tvoj
prípad. Niekedy som si to zrejme myslel aj ja, ale už si to
nemyslím. Pravdou ostáva, že každý chceme niečo iné. Sme v
rôznych citových rozpoloženiach, od agresívnych ľudí
pripravených zabíjať až po zúfalcov, ktorí každý deň myslia na
to ako čo najbezbolestnejšie spáchať samovraždu.
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Kapitola: Ako spáchať samovraždu.
Poradím. Najbezbolestnejšie ako spáchať samovraždu, je asi
sadnúť do auta a dať si výfuk do kabíny. A tí čo nemajú auto,
tak skok z bytovky alebo z vysokého mosta na betón alebo
asfalt je síce určite bolestivé, ale pomerne rýchle. Toto nemám
overené, zatiaľ som to neskúšal, ale ako povedal Boleslav
Polívka na otázku, že prečo verí v Boha, keď ho nikto nikdy
nevidel, odpovedal jednej pani:"Vašu piču som taky nevidel a
verím, že ju máte!" (Povedal to po česky a český pravopis mi
nejde.:) Aj postaviť sa vlaku je možnosť. Na otravu liekmi alebo
podrezaním žíl, či obesenie radšej zabudni! Ľahko sa môže stať,
že prežiješ a zostaneš mentálne retardovaný, alebo s trvalými
zdravotnými ťažkosťami. A to môže byť fakt plúser ak zostaneš
na vozíku a budeš sa chcieť zabiť, ale už nebudeš toho
schopný. Či už pre retardáciu, alebo ochrnutie!!! Toto som tiež
neskúšal, ale už som nad tým pár krát rozmýšľal a keby
neexistoval Boh, tak tu určite nie som!!!
Ale skôr ako sa rozhodneš spáchať samovraždu, tak sa zamysli
aj nad týmito dvomi aspektami. Jeden je, že ty spáchaním
samovraždy si uľavíš, ale si si istý, že nikomu nebudeš chýbať?
Lebo ak budeš, tak je to od teba dobre sebecké a zbabelé. Ty
zdrhnúť na onen svet a iných nechať trápiť sa! Druhý aspekt je,
že spáchaním samovraždy urobíš niekomu traumu a trápenie!
Či by išlo o rušňovodiča, ktorý by Ťa zrazil, ak by si sa rozhodol
pre vlak, alebo pri páde z budovy dopadneš niekomu na hlavu,
alebo náhodou dopadneš na dieťa, ktoré bude vychádzať z
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vchodu a podobne! Toto chceš? Aby si ešte aj tvojou smrťou
niekomu celkom nevinnému urobil trápenie?! Najjednoduchšie
a najsprávnejšie, čo ti môžem poradiť je vysrať sa na to! Nie
preto, že by si nemal dôvod na samovraždu, lebo ak nad ňou
uvažuješ, tak dôvod určite máš a silný, ale preto, že, a teraz mi
dôveruj!!!, ak urobíš, čo ti poviem, tak budeš opäť spokojný a
nebudeš sa chcieť zabiť! Táto kniha nie je zameraná na liečenie
potencionálnych samovrahov, tak len stručne: Pros Boha o
pomoc! Požiadaj niekoho o pomoc a povedz mu, čo Ťa trápi!
Začni sa zdravo stravovať! Niečo užitočné urob aj keď nemáš
chuť na nič! Začni cvičiť a každý deň urob o trošku viac cvikov!
A toto čo som Ti povedal rob aspoň mesiac a to každý deň. A
všetko z toho a čo najviac! Nepotrebuješ lieky! Potrebuješ
nádej! A ver mi, že príde a príde aj šťastie Len musíš byť trošku
trpezlivý. Si len v režime ako skala v gumipuške. Musíš byť
dobre vzadu aby si neskôr mohol byť vystrelený do výšin. Takže
žiadne obavy. Šťastie príde.
Kapitola: Čo je Boh.
To v akej je podobe, tak to si netrúfam napísať. Som kresťan katolík, ale myslím, že Boh by sam mal chápať troška inak ako
kážu v kostole. Ale zároveň si myslím, že cirkev a chodenie do
kostola nie je zlá činnosť! Či si veriaci, alebo nie. Naopak.
Myslím si, že Ťa to môže, aj ako neveriaceho, inšpirovať byť
lepším človekom. A niekedy nie. Podľa hesla: "Nič nie je
dokonalé!" Jasné. Viem, že je veľa ľudí zameraných proti cirkvi
buď pre úchylné správanie kňazov, alebo pre križiacke výpravy
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v minulosti, či predaj odpustkov. Alebo majú názor, že Vatikán
má peňazí dosť, nech nachová chudobných a podobne. Všetky
tieto argumenty sú pravdivé. Zároveň ale platí, že cirkev aj veľa
ľuďom pomohla. Bez ohľadu, či Boh existuje alebo nie. Čisto z
hľadiska duchovného, kultúrneho a spoločenského. Niekto
nechce chodiť do kostola, pre rôzne dôvody od straty času až
po dôvody, ktoré som uviedol vyššie, ale keď už ide o svadbu,
tak zrazu každý by chcel mať sobáš v kostole. ( Každý nie, ale
myslím, že väčšina neviest. ). Alebo celý život hlásaš ako je
cirkev zbytočná, ale stačí, že príde do cesty vážna choroba,
alebo zlá životná udalosť a už by si bol najradšej, keby pri tebe
sedel kňaz, aby si ťa vypočul a pomohol ti sa vyrovnať s ťažkým
osudom! Opäť hovorím z vlastnej skúsenosti a verím, že je to
tak aj vo všeobecnosti. Takže z duchovného hľadiska kňazi
pomáhajú ľuďom stáť na strane dobra. Z kultúrneho hľadiska
cirkev prispela k rôznym tradíciám ako sú Vianoce, Veľká noc,
alebo máme prekrásne kostoly a podobne. A zo spoločenského
hľadiska je cirkev dobrá na krsty, sobáše, pohreby a iné
sviatosti. Takže naozaj majme Boha pri sebe a či v neho veríte,
alebo nie, tak cirkev aj napriek rôznym zlým veciam, je dobrá
inštitúcia. O tom som presvedčený. Ešte býva názor, že: "Ja
verím v Boha a na to cirkev nepotrebujem!" Aj ja som niekedy
mal podobný názor, ale mýlil som sa! Ak sa nad tým zamyslíš,
tak cirkev určite nie je náš nepriateľ. Naopak. Ak sú tam
zlyhania, tak ich treba napraviť, ale nie zatratiť celú inštitúciu
pre zlyhania jednotlivcov.
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Kapitola: Ako rozmýšľajú politické strany.
Inak ak si cirkev získame na svoju stranu, tak to je už aká sila?!
Teraz som kukol štatistický úrad a podľa posledného sčítania
ľudí je na Slovensku viac ako 3 000 000 ( 3 milióny )
rímskokatolíckych veriacich. Takže ak by sme sa vysrali na
živnostníkov aj na zamestnancov aj nezamestnaných a získali si
veriacich na svoju stranu, tak máme viac ako 50% podporu a
teda pomerne ľahko by sme zmenili režim! Ale toto
neurobíme. Ja som tiež živnostník a vážim si každého
pracujúceho človeka. Takže sa na nikoho nevyserieme aj keby
sme mali podporu cirkvi! Väčšina politických strán žiaľ robí tú
chybu, že ich myslenie má štýl špekulácie a kalkulácie.
Podobné, ako som ti tu predviedol. Rozmýšľajú akú budú mať
hlavnú politickú tému, akých voličov chcú osloviť a podľa toho
prispôsobujú kampaň. Teda nerozmýšľajú ako pomôcť
občanom svojimi nápadmi a vedomosťami, ale hlavne
rozmýšľajú ako si nahnať percentá od konkrétnych skupín a
akú majú konkurenciu pri týchto skupinách z iných politických
strán. Napríklad niekto ide do politiky a povie si, že chýba
ľavica a podľa toho si postaví program a ľavicové témy a potom
hľadá podporu u ľavicovo zmýšľajúcich voličov! Bol som toho
svedkom u strany Právo a Spravodlivosť na čele s Peťom
Puškárom a výsledok tam bol 0, 27% vo voľbách. Ale aj iné a
veľké strany rozmýšľajú veľmi podobne. Verím, že v radoch
každej politickej strany sú aj ľudia, ktorí sú odborníci a chcú
dobre pre národ, ale keď sa riešia voľby, tak je to tvrdý
marketing. Čudujem sa, že na Slovensku fungujú také absurdity
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ako napríklad, že keď strana získa nad 3%, tak sa jej vracia
volebná kaucia, alebo keď dosiahne nad 5%, tak za každý hlas
dostane niekoľko eur! Toto musí skončiť!
Kapitola: Nové princípy vo voľbách.
Ak podporíš revolúciu, tak navrhujem, aby strany boli
financované výsostne z členských príspevkov a volebná kaucia
sa nemusela dať, ale každá strana, ktorá by chcel sa uchádzať
vo voľbách, tak by musela buď v predchádzajúcich voľbách
mať aspoň 5%, alebo si vyzbiera petíciou 150 000 podpisov. To
predstavuje 5% volebný výsledok, pri účasti 3 000 000 voličov. (
Toľko ich zhruba chodí voliť ). Dnes som nechcel písať o
voľbách a zaujímavé, ako ma hneď napadlo takéto geniálne
riešenie. Myslím, že by s takýmto modelom mohli súhlasiť
všetky politické strany. Teda ak veria svojim programom a ide
im skutočne o dobro národa a nie osobný prospech!
Samozrejme aj pri zmene režimu budú normálne slobodné
voľby, ale treba si dať v budúcnosti veľký pozor, aby sme kvôli
vidine bohatstva nepredali svoju dušu! My, čo spravíme
revolúciu si dáme pozor na to komu dáme svoj hlas, ale ak aj
zavedieme nový rozumný a slušný režim, tak naše deti a ich
deti zabudnú na to, ako ťažko sme si ho vybudovali a určite sa
nájde niekto, kto bude chcieť zneužiť ich naivitu a pod vidinou
slobody a bohatstva bude chcieť ich nahovoriť na stranu, ktorá
opäť zmení režim na taký chorý ako je teraz. Tomu sa asi
nevyhneme, ale môžeme túto skazu oddialiť tým, že v novom
režime zakotvíme aj do Ústavy Slovenskej republiky, ale aj do

–243–

iných zákonov ako je volebný zákon, alebo trestný zákon vety a
myšlienky typu: "Nikto nemôže svojim voličom sľubovať nič, čo
nemá riadne pripravené na papieri." " Keď niektorá politická
strana niečo sľúbi, tak ak uspeje vo voľbách, tak môže ísť do
koalície len so stranami, ktoré jej umožnia splniť hlavné
volebné sľuby. Ak si je vedomá, že ich splniť nedokáže, musí sa
vzdať účasti vo vláde a ostať v opozícií. Ak ale bude v koalícií a
nesplní svoj program, tak podľa toho, koľko vládla ( maximálne
4 roky ), tak na taký istý čas pôjdu poslanci tejto strany na
nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní toľko dni, koľko
daná strana vládla. A už sa nebude môcť v ďalších voľbách
uchádzať o podporu voličov. A raz dva bude poriadok s
falošnými sľubmi a nebudú ani hádky v koalícií, lebo ešte pred
zložením koaličnej dohody, budú musieť mať tieto veci
vydiskutované. Teda môžu nesplniť sľuby, ale len do plusu.
Teda ak jedna strana sľúbi vo voľbách 5% nárast dôchodkov do
2 rokov a druhá sľúbi v kampani 10% do 3 rokov a tieto dve
strany sa dostanú do parlamentu a spolu budú chcieť uzavrieť
koaličnú zmluvu, tak ak splnia 10% navýšenie dôchodkov do 2
rokov, tak sa to berie, že volebné sľuby splnili obidve strany .
Alebo môžu do 2 rokov zvýšiť dôchodky o 5% a o ďalší rok o
ďalších 5% a teda obidve strany svoje volebné sľuby splnili. Ak
by sa stalo, že dôchodky by zvýšili po 2,5 roku o 10%, tak
strana, ktorá sľúbila 5% zvýšenie do 2 rokov by porušila svoj
sľub a teda nekompromisne do väzenia. Vlastne sa ani nebude
čakať na skončenie vládnutia, ale keď príde termín do kedy
mali niečo, čo sľúbili splniť a nestane sa tak, tak príde OO
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( Ochrana občanov (súčasná polícia)) do parlamentu, alebo
domov k príslušným poslancom, ktorí kandidovali za stranu,
ktorá nesplnila svoj sľub a šup do väzenia. Netreba ani súd.
Načo. Generálny prokurátor bude mať nestarosti, aby sa to
vykonalo okamžite. Väzenie na taký čas, koľko boli vo vláde.
Samozrejme najľahší stupeň stráženia, ale budú tam musieť
pracovať ako všetci väzni. A ako som písal, tak normálne aj
zarobia peniaze, takže ich rodiny nebudú trpieť nedostatkom
príjmov. Takže aby sme si to zhrnuli. Strany budú musieť
sľubovať voličom len konkrétne sľuby aj s časom do kedy v
prípade vládnutia sú ich schopní realizovať. Strany sa budú
predbiehať sľubovať čo najviac a splnenie čo najskôr, ale
zároveň si veľmi dobre rozmyslia, čo sľúbia, lebo budú vedieť,
že ak sľuby nesplnia, tak pôjdu poslanci danej strany do
väzenia. Takže ani za poslanca sa nebudú hrnúť kadejakí
papaláši, lebo budú vedieť, že tam budú musieť pracovať a nie
len dvíhať paprče! A zároveň si budú musieť medzi sebou
dôverovať a trocha sa poznať, aby mali pocit, že sú schopní
splniť svoje sľuby. Samozrejme, strany môžu sľubovať stovky
sľubov, ale musia ich mať riadne označené. Tieto sú: kategória
A ( Teda sľuby, ktoré budú musieť dodržať ak sa dostanú do
vlády a bez kompromisov aj s dátumami ich účinnosti. ) a
kategória B ( Teda sľuby, ktoré môžu zlepšiť život určitej
skupiny obyvateľov, ale tieto sľuby nemusia mať dátum
účinnosti a ani nemusia byť splnené! Ale sľuby, ktoré nebudú
splnené, tak ich budú musieť mať povinne uvedené na
letákoch v budúcich voľbách a aj percento koľko sľubov splnili
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a koľko nie rovnako veľkým písmom ako nové sľuby! Ak
nasľubujú hory doly a bude to kategória B, tak v budúcich
voľbách budú musieť mať na letákoch všetky nesplnené sľuby
vypísané a ak ich bude veľa, tak to budú musieť mať veľmi
malým písmom a aj nové sľuby môžu mať len také malé písmo
ako nesplnené sľuby a teda opäť si strany dajú sakra pozor na
to, čo budú sľubovať, lebo ak toho veľa nesplnia, tak budúce
voľby žiadny leták ani nebudú môcť mať. A každý leták bude
musieť začínať nesplnenými sľubmi. A nie len leták, ale aj
internetové reklamy a podobne. Aj reklamy v televízií musia
začínať nesplnenými sľubmi. A takto jednoducho, elegantne a
spravodlivo sa dá minimalizovať bezbrehé sľubovanie
nereálnych vecí voličom. Ešte sa môže stať, že niektorá
koaličná strana nedokáže splniť svoje A sľuby a keď príde na
dátum splnenia, tak dotyční poslanci idú do väzenia a strana
má zákaz v najbližších voľbách kandidovať. V takom prípade
strany, ktoré ostali vo vláde ostávajú a si prerozdelia ich
mandáty podľa percentuálneho výsledku vo voľbách, aby mali
opäť koaličnú väčšinu a nemohli sa vyhovárať, že niečo
nemôžu schváliť, lebo nemajú dosť mandátov. Takže strany
budú opatrné, čo komu nasľubujú. Môžeš si povedať, že nikto
nesľúbi kategóriu A a všetci si dajú len sľuby kategórie B. Toho
sa báť nemusíš. Strany dobre vedia, že čím viac sľúbia
občanom sľuby v kategórií A, tým budú atraktívnejšie v očiach
voličov, lebo voliči budú vedieť, že táto strana si za svojimi
sľubmi stojí slobodou ich poslancov. A aj tie dátumy budú sa
snažiť dať čo najskôr, lebo tiež budú vedieť, že čím skôr budú
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vedieť niečo splniť v prospech občanov, tak tej strane dá hlas
viac voličov. A nebude ani veľa strán sa uchádzať do
parlamentu, lebo peniaze na volebnú kauciu dokáže dať veľa
zbohatlíkov, ale vyzbierať podpisy petíciou, tak na to už
potrebujú vôľu občanov a 150 000 ľudí presvedčiť, tak na to
treba podstatne viac kapitálu alebo vedomostí ako je súčasná
volebná kaucia. Samozrejme vypadnú strany, ktoré boli v
doterajšej vláde a nesplnili A sľuby. Takto som to teraz navrhol
a myslím, že sú to férové podmienky. Samozrejme plat
poslancov vrátane diét nesmie prekročiť 3 - násobok
minimálnej mzdy! Toto je bič na poslancov, aby schvaľovali
také sociálne zákony, aby minimálna mzda bola čo najvyššie. V
súčasnosti sa to odvíja od priemernej mzdy, ale to vytvára
priestor na to, aby boli extrémne vysoké platy a extrémne
nízke. A tie extrémne vysoké dvíhajú plat aj súčasným
poslancom. Takto po novom už poslanci nebudú chcieť, aby
nejakí manažéri a programátori mali veľmi vysoké platy,
pretože to ich plat nijako neovplyvní, ale budú sa snažiť dvíhať
minimálne mzdy, lebo to ich výplatu ovplyvňuje a dokonca 3násobne! Teraz ma napadla geniálna myšlienka. Plat poslanca
Národnej rady Slovenskej republiky by mal byť súčtom:
minimálna mzda + minimálny dôchodok + materská dovolenka
+ príspevok na dieťa. Čo povieš? Ak to bude takto, tak poslanci
z prirodzeného pudu sebazáchovy sa budú snažiť dvíhať tieto
položky. A nám to v konečnom dôsledku nebude vôbec vadiť!
A bude aj koniec rečiam typu: "Poslanci si zdvihli platy a preto
sú nenažratí!" Po novom ak im stúpne plat, tak jedine ak
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zdvihnú niektorú z týchto položiek. A to nám predsa nemôže
vadiť. Môžeš si povedať, že prečo má mať tak veľa. Ja si
myslím, že poslanec NR SR si zaslúži za svoje odborné
vedomosti a zodpovednosť mať viac ako minimálnu mzdu. Ale
My im nebudeme závidieť. Na všetkých pozíciách sa bude dať
slušne žiť. A šikovní si poctivou prácou dokážu zarobiť aj oveľa
viac ako minimálna mzda a dôchodok dokopy. No a keďže sa
blíži 24:00 a zajtra práca, tak dobrú noc.
Kapitola: Ako si získať ľudí
Takže ak chceme zmeniť režim, tak musíme si získať minimálne
50% všetkých oprávnených voličov. Teda zmeniť režim sa dá aj
násilne, ale na to nemáme gule a ani prostriedky a ja osobne
nechcem zmeniť režim proti vôli občanov. Takže zamestnancov
si získame tak, že vytvoríme leták, ktorý bude univerzálny pre
všetkých. Nechcem sa zameriavať na konkrétne skupiny
obyvateľov, lebo tak to robila napríklad aj strana Právo a
Spravodlivosť ( ktorej som úprimne vďačný za skúsenosti ) a
nemalo to žiadny efekt. Ľudia nie sú hlúpy a určite by sa im
nepáčilo, keby každý mal iný typ letáku. Samozrejme letákom
bez leteckej podpory si môžeme akurát tak vytrieť riť! Tú
leteckú podporu som vymyslel zo žartu.:) Ale teraz vážne.
Takže treba urobiť jeden leták, ktorý jasne napíše čo
plánujeme a že na to potrebujeme súhlas a podporu každého!
Proste musí byť cítiť z toho letáku, že je to niečo vážne,
úprimné a dobré! Vypracovať taký leták si netrúfam. A keď nad
tým rozmýšľam, tak môže byť aj viac typov letákov. V rôznych
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veľkostiach a v rôznej farbe. Tým zmetieme nepriateľa, ktorý
nebude tušiť koľko nás je a ani ako sme financovaní. A aj ľudia
si nebudú čítať ten istý leták dookola, ale keď náhodou
dostanú duplicitný leták v inej farbe a v inom znení, tak si ho
opäť pozrú. A čo sa týka návrhu letákov, tak pevne verím, že sa
nájde dosť grafikov a psychológov, ktorí ho navrhnú tak, aby
bol čo najviac účinný. Pozor! Nie s cieľom, aby sme vyhrali, ale
s cieľom, aby ľudia pochopili, že to, čo ponúkame je lepšie ako
to, čo je tu teraz a samozrejme to aj podporili. Foriem podpory
je viacero, ale tie najdôležitejšie sú: Vo voľbách podporiť
našich kandidátov, či už na našej materskej strane, alebo
"našich" kandidátov na kandidátkach iných strán. Potom
pomoc s roznášaním letákov. Hovorenie s priateľmi o revolúcií.
Kto nemá problém môže finančne pomôcť, alebo logisticky,
alebo si kúpi túto knihu, prípadne viac aj pre známych a tým
podporí revolúciu. Niekto môžno vie pár letákov vytlačiť v práci
a dať deťom, aby roznosili po domoch. Bude určite treba sa
zúčastniť aspoň jedného mega-protestu Proste foriem pomoci
je veľa. Niekto môže všetko z toho, niekto iba časť a niekto iba
pomôcť modlitbou. Budeme potrebovať všetko z toho!
Kapitola: Ako si získať veriacich.
To by malo byť pomerne jednoduché, pretože celý tento nový
politický režim je postavený na Božích zákonoch. Preto
skutočný kresťan, by nemal mať žiadny problém nás podporiť.
Určite aj kresťania sú len ľudia a nedodržujú všetko, čo píše
Biblia. Určite veľa kresťanom, ktorí sú na dobrých pozíciách
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bude ťažké sa rozhodnúť podporiť nás. Ja ale verím, že ak sa
budeme maximálne snažiť ( nemyslím vtieraním ), tak to pôjde
podľa výroku z Biblie: "Kde sa dvaja, alebo traja stretnú v
mojom mene, tak som aj Ja (BOH) s nimi!" A platí aj: "Pomôž si
sám človeče aj Pán Boh Ti pomôže!" V každom prípade ak nám
to vyjde, tak si urobíme raj na zemi! ( Nie dokonalý, lebo sme
už poznačený touto dobou, ale určite sa k nemu výrazne
priblížime. ) Takže aj veriacich si získame letákom, ktorý "tajne"
rozdajú farári v kostoloch, alebo pri iných príležitostiach. A
teraz si nemysli, že revolúcia stojí na letáku. To určite nie. Stojí
a padá na našom úsilí a šikovnosti. Ale ako som už písal
dávnejšie: Ak úsilím a šikovnosťou prekročíme určitú hranicu,
tak sa ľudia masívne začnú pridávať a začne to ísť všetko ako
po masle. Ale pozor! Tu platí: "Nekrič hop, kým nepreskočíš!"
Hlavné prípravy spustíme okolo júna a 1.9.2022 spravíme
mega-protest. Jún som vybral preto, že v tedy by už mali byť
knihy na sklade, distribuované a už aj prečítané občanmi. ( Aj
keď ešte netuším, či ju stihnem dopísať včas a či nájdem
sponzorov, vydavateľov, koľko ich nakoniec vytlačím, kto ich
bude distribuovať a predávať a či vôbec bude dobrá. Ale
urobím preto maximum a ostatné je už v Božích rukách. )
Ako prebieha príprava revolúcie sa bude dať priebežne pozrieť
na:

www.revolucia.sk
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Zároveň na tejto stránke budú aktuálne pokyny pre všetkých,
ktorí chcú pomôcť s revolúciou.
Kapitola: Aké sú naše zbrane.
Takže našimi zbraňami bude úsilie, šikovnosť, priateľskosť,
úprimnosť. To je čo sa týka povahových čŕt. Čo sa týka
praktických zbraní na zmenu režimu, tak to bude úprimné
informovanie občanov a zároveň prosba o pomoc na zmenu
režimu. Ľudia musia cítiť, že to nie je nejaká farebná revolúcia
platená nejakým oligarchom, alebo zo zahraničia. To z toho
letáku musí byť celkom jasné. A samozrejme to musí byť aj
pravda! Takže konkrétne čo budeme robiť je informovanie
občanov o zmene režimu štýlom žiadosti o pomoc. A k tomu
budú slúžiť letáky, ktoré budú jasné a stručné, ale zároveň na
nich budú napísané najhlavnejšie výhody nového režimu.
Ďalšou silnou zbraňou proti tomuto režimu bude táto kniha,
ktorá je ako rozprávka napísaná autorom, podľa ktorej sa urobí
filmová verzia, ktorá ale nebude film, ale realita. Samozrejme
leták budeme pravidelne šíriť aj na všetkých sociálnych
sieťach. Ak sa nám podarí zohnať sponzorov, alebo vyzbierať
dostatok finančných prostriedkov z darov od bežných občanov
tak mať aj reklamu v televízií. A táto reklama musí byť urobená
fakt profesionálne. Zrejme nám ju neodvysielajú a vyhovoria sa
na niečo, ale ak sa bude dať, tak to urobíme. Ja síce
neuznávam debilizátor (televízor), ale ľudia ho masívne
pozerajú a niekedy aj ja, tak netreba zatracovať aj takúto
formu reklamy. Ďalej pôjde o šírenie zmeny režimu ústnou
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formou. Táto je veľmi dôležitá, pretože osobný kontakt je viac
ako jednostranné podsúvanie informácií.
Problém pri letákoch je ten, že ak sú distribuované príliš skoro,
tak na ne ľudia zabudnú. Ak neskoro, tak ľudia sa nestihnú
pripraviť a nestihnú spraviť nič, o čo ich slušne poprosíme.
Problém je aj ten, že ak tieto letáky napríklad na internete
pôjdu len zriedkavo, tak nikto nebude veriť, že sa niečo naozaj
ide diať. Problém je aj to, ak každý, bude každú chvíľu zdieľať
tento leták všade kde dokáže a potom budú všetky skupiny,
messengeri, nástenky zaplnené tým istým a prestane to byť
zaujímavé a stane sa to až otravným. Ďalší problém je ak
nejaký iniciatívny ( Ako sa hovorí: "Iniciatívny blbec, hotové
nešťastie!" ) začne robiť letáky s obsahom a sľubmi, ktoré nie
sú celkom pravda. Ďalší problém je, že ľudia, ktorí sa k nám
nepridajú sa ľahko stanú kritikmi nášho snaženia a dokonca
nám začnú škodiť tým, že začnú vyrábať podobné letáky, ale
niečo v ňom zmenia, aby ľudia, ktorí si ho prečítajú prestali
mať záujem! Takže ako vidíš. Napriek tomu, že ide iba o leták,
tak je v ňom toľko rizík, že ťa to normálne demotivuje. Hlavu
hore! Za prvé: Si nemusíme získať všetkých! Za druhé: My na
to pôjdeme úprimne a poctivo a ľudia zistia kto sa snaží pre
dobrú vec a kto sa snaží škodiť a takýchto ľudí zablokujú. Za
tretie: Keďže ideme zmeniť režim, tak je to taká obrovská
výzva, že nás to bude ťahať a motivovať zvládnuť ju čo
najlepšie! Dnes ma v práci napadol jeden pekný príklad a sami
uznajte, či je dobrý? Myslím, že sa zrovna sem aj hodí:
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Kapitola: Prirovnanie politického režimu k autu.
Ak je politický režim auto, tak súčasný režim je už 30 ročné
auto, ktoré sa hodí do šrotu. Ale jazdíme na ňom lebo nemáme
lepšie. To je tiež pekný príklad, ale iné som chcel. Tak znovu:
Predstav si, že auto je náš život. Jazdíme na štyroch kolesách a
jedno z tých kolies je politický režim. Ak je režim zlý a škodí
nám, tak je to ako keď toto koleso má defekt. My ak sme
normálni a šikovní, tak zastavíme a povieme si, že si koleso
vymeníme sami. A teraz na to potrebujeme zobrať správny
kľúč, dať auto na zdvihák a odkrútiť 6 šróbov, ktoré držia
koleso. A teraz ak máme dosť sily, tak aj keď s námahou, ale
odkrútime všetky šróby a koleso vymeníme a opäť zakrútime
všetky šróby. Odložíme zdvihák, odložíme kľúč, sadneme do
auta a ideme ďalej s dobrým pocitom akí sme šikovní, že sme
zvládli vymeniť si koleso sami! Je to ešte väčšia radosť, ako keď
by sa nič počas jazdy nestalo. Je to pekný príbeh, ale pointa je
v upozornení na úskalia pri výmene kolesa. A tie sú: Ak
chceme, aby táto výmena kolesa bola čo najpríjemnejšia, tak je
dobré ho vymieňať počas dobrého počasia! Preto som určil
leto. Ak chceme vymeniť koleso, tak musíme mať správny kľúč
a zdvihák a to všetko musíme mať v danom čase pri sebe.
( peniaze na náklady revolúcie, letáky, ľudí, kontakty, plány,
správne náradie ) Preto je veľmi dôležitá príprava! Samotné
rozhodnutie, či si ideme vymeniť koleso sami, alebo zavoláme
odťahovku je veľmi dôležité! To je napríklad to, či radšej dáš
pár eur, aby sme revolúciu spravili bez teba aj keď ju chceš aj
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Ty, ale bojíš sa byť v prvej línií. Alebo z nejakého
spoločenského dôvodu to nechceš riskovať. Či už kvôli
zamestnaniu, alebo rodine. Potom ideme odkrúcať šróby. Ak
nemáme dostatok sily, tak ani za stotisíc rokov nepovolíme
šróby a teda ani za stotisíc rokov nevymeníme koleso! Preto je
dôležité mať silu! Ak máme silu a začneme odkrúcať šróby, tak
musíme všetky! Stačí jeden neodkrútiť, pretože je viac
zahrdzavený a koleso nevymeníme! Preto treba mať silu na
odkrútenie všetkých šróbov a aj na prípadné komplikácie! Ak
odkrútime všetky šróby, treba dať dole staré koleso. To
nastane tým mega-protestom! Potom treba dať nové koleso na
miesto. Preto treba mať nový režim a hlavne jeho postupné
zavádzanie dopredu pripravené čo najviac do detailov! Lebo ak
by sme ho nemali, tak auto bez náhradného kolesa ďalej
nepôjde a je tu anarchia! A to nechceme! Chceme mať dobre
nafúkané náhradné koleso. A teraz keď dáme nové koleso na
miesto, tak treba poctivo zakrútiť všetky šróby! Teda nie sa
začať opíjať ako havel s budajom a kňažkom keď zapíjali ako sa
im podarilo odrbať celý národ! ( Toto mi povedal človek, ktorý
tam osobne bol. ) Nie! Aj keď všetko sa bude dariť, tak
pôjdeme presne podľa plánu a zakrútime všetky šróby tam kde
patria! Potom dáme dolu zdvihák a keď všetko náradie
odložíme na miesto, tak môžeme sadnúť do auta a pokračovať
v ceste. Teda žiť svoj život s novým kolesom. A teraz súčasný
režim aj keď nie je celkom defekt, tak je ako mäkké koleso a
buď nemôžeš isť rýchlo a žiť svoj život naplno, alebo je len
otázka času, kedy Ťa toto koleso zradí a budeš mať
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autonehodu! Takže na tomto príklade som Ti vysvetlil, prečo
nie hneď, prečo mať spojencov, prečo cvičiť, prečo získavať
zdroje, kontakty a podobne. Prečo mať pripravený nový režim,
prečo mega-protest, atď.
Kapitola: Kto vymení politický režim na Slovensku?
A teraz kto vlastne ako zmení režim? Kto bude vodca? Alebo
kto bude na čele revolúcie? Toto sú pomerne ťažké otázky.
Teda otázky sú ľahké, logické a správne, ale odpovede už také
ľahké nie sú. Ide o to, že ľudia, ktorí sa budú najviac snažiť a
dostanú sa až na tribúny, tak sa im v hlavičke rozsvieti také
svetielko a osvetlí im v hlavičke taký nápis na ktorom bude
napísané niečo ako:
"Ja som sa veľa snažil, ja som tomu dal svoje srdce, ľudia to
vidia a mi tlieskajú, určite si zaslúžim nejaké dobré miesto v
budúcej vláde, alebo aspoň niekde hodne vysoko. Nesmiem
dovoliť, aby mi túto príležitosť vyfúkol nejaký iný revolucionár,
alebo iný občan. Ja si zaslúžim.... "
No a tak ako sa týmto revolucionárom na tých tribúnach
rozsvietia v hlavičkách takéto svetielka, tak aj tým dole pod
tribúnou sa rozsvietia svetielka a tie im osvetlia v hlavičkách
takýto nápis:
"Dobre rozpráva, ale dlho!", "Kto to je ten na tej tribúne?" ,
"Ja tu stojím ako debil a tlieskam niekomu, kto aj vďaka mne
bude mať možno teplé miestečko." , "Takto rečniť by som
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dokázal aj ja." , "Nech si rozpráva čo chce, ja budem voliť
niekoho iného." , "Ideme vymeniť jedných darmožráčov za
iných." , "Podľa akého kľúča sa vlastne rozhodne, kto nás bude
zastupovať?" , "Zase len trápny protest a nič sa nezmení!" ,
"atď."
Takže, aby ľudia nemali plnú hlavu takýchto a podobných
myšlienok a aby ani revolucionárom nestúpla sláva do hlavy a
všetko sa neskončilo skôr ako začne, tak v tejto knihe budú
presné postupy ako sa budú vyberať ľudia do vedenia
revolúcie a aj do prípravných tímov. Falošného revolucionára
spoznáte veľmi ľahko podľa toho, že nedodrží pravidlá
napísané v tejto knihe. Buď ich nedodrží naschvál, lebo chce
robiť škodu, alebo ich nedodrží, lebo sa ani neunúval si pozrieť
na naše spoločné postupy a ciele a preto trepe dve na tri. Aj
keď to možno myslí dobre. Takýchto ľudí treba jednoducho
ignorovať alebo vypískať. Teraz nie preto, že by rozprávali zle,
ale preto, že ak chceme uspieť, tak musíme byť ako jedno telo,
jedna duša! Opäť zdôrazním: "Iniciatívny blbec - hotové
nešťastie!" Ak chceme zmenu režimu, tak si to vyžaduje
profesionalitu maximálneho stupňa! A čím bližšie k cieľu
budeme, tým profesionálnejší a disciplinovanejší musíme byť!
Takže na mega-proteste už žiadne táranie o osobných krivdách,
alebo o 5G sieťach ako škodia, alebo o tom ako pásy za
lietadlami je chemický postrek na to, aby nás vyhubili, alebo že
vo vakcínach sú zdraviu škodlivé látky a podobne! Aj keby
všetko toto bola pravda, tak teraz mega-protest nie je na to,
aby sme informovali verejnosť o účinkoch 5G sietí a
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podobne!!! Ani dávať tam rečníkov, len aby ľudí udržali na
proteste čo najdlhšie, alebo ich rozohnili k čo najväčšiemu
hnevu! Nie! V čase mega-protestu pôjde o jedinú vec!
Demonštrovanie jednoty!!! Súčasný politický režim sa nebojí
protestov. Hlučné a násilné protesty im iba vyhovujú! Prečo?
Lebo nás môžu vykresliť ako neprispôsobivé opice, čo trepú
dve na tri, sú vulgárni a agresívni, bez cieľa a reálnej
alternatívy. Budú nás chcieť zafarbiť a zaškatuľkovať, že sme od
Fica, že ide o Kotlebovský protest, alebo protest Republiky,
alebo protest komunistov a podobne! Proste využijú všetky
metódy ako protest zdiskreditovať v očiach ostatnej verejnosti.
A pravdu povediac sa im ani nečudujem. Tí, ktorí majú sa
dobre, tak nechcú riskovať, že vládnuť začnú opice! Nechcem
sa nikoho dotknúť, ale nalejme si čistého vína. Naozaj sme mali
premyslené čo v prípade, že by sa nejaký protest zmenil na
revolúciu? Kto by vládol? Tí z tribúny? Akým právom? Za to, že
pár krát mali 10 minútové prejavy na protestoch? Toto majú
byť ľudia na čele krajiny? Z určitého hľadiska áno, lebo mali
najviac odvahy sa postaviť tomuto chorému režimu, ale
odvaha zďaleka nestačí! Prvoradé kritérium musím byť
odborné a morálne hľadisko. Či dotyčný kandidát má čo
ponúknuť okrem pekných a pútavých rečí na tribúnach. Ja sa
naozaj nechcem nikoho dotknúť. Veď aj ja som organizoval
veľa protestov. Napríklad mne sa páčia prejavy Mazureka,
Kotlebu, Fica, Blahu a pritom ich nebudem voliť. Možno
niektorých áno. A je pravda, že hlavne za ich odvahu, ale to
mne nedáva nijakú záruku, že dotyčný obľúbený kandidát v
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prípade zvolenia bude naozaj tvoriť zákony v náš prospech.
Proste niektorí sa hodia na tribúny a úplne iní ľudia sa hodia do
vlády. Napriek tomu každý kto pomôže zmeniť režim si zaslúži
primeranú odmenu. Aj ten, čo bol na tribúne a aj ten čo bol
pod ňou! A aj ten, čo prispel finančne, ale pre vážny dôvod
musel ostať doma! Dokonca si primeranú odmenu zaslúži aj
ten, čo mohol niečo proti nám urobiť, ale neurobil! Napríklad
veliteľ zasahujúcich policajtov, alebo aj radový policajt! Alebo
aj programátor, ktorému zaplatili, aby nás zdiskreditoval, alebo
blokoval a neurobí to. Zmeniť režim je vážna vec a súčasná
garnitúra určite bude chcieť všetky náznaky, ktoré reálne začnú
ohrozovať režim zlikvidovať. Predpokladám aj mňa. Už som v
knihe písal, čo všetko môžu urobiť a to aj urobia! Ale My
budeme rozumnejší a šikovnejší a My budeme mať tak
prepracované postupy, že každý slušný človek vrátane
policajtov sa nám bude snažiť pomôcť. A ako končí svoje
vystúpenia český komik Milan Pitkin: "A o tom to je.":)
Kapitola: Policajti sú s nami?
Tu si dovolím spomenúť osobnú skúsenosť s políciou a
ťažkoodencami. Viac krát som počul priamo na protestoch od
ťažkoodencov a policajtov, hlavne keď končili a ja som tam ešte
s pár ľuďmi stál, alebo keď ma predviedli na policajnú stanicu a
dali sa policajti so mnou do reči, že bojujeme za správnu vec a
policajti s nami často krát aj súhlasia, ale je nás málo a nestačí
len protestovať a nemať nič pripravené. Žiadne reálne riešenia.
Alebo predsa neprestanú chrániť režim kvôli ľuďom na tribúne,
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kde každý rozpráva o niečom inom a takmer nikto o reálnych
riešeniach. Aj samotní policajti, ale aj niektorí demonštranti sa
obávajú, že ak by aj protesty boli masívne, tak si ich viac, či
menej privlastnia nejaké politické strany a vytlčú z nich
politický kapitál. Takže im vlastne nejde o revolúciu, len sa
poriadne zviditeľniť a hlavne potom uspieť v najbližších
voľbách. Takto to spravilo aj OĽANO, kde dokonca zneužili smrť
dvoch mladých ľudí, aby sa dostali k moci! Keby toto zneužitie
bolo na prospech národa, tak by som to ztoleroval, že aspoň
smrť týchto ľudí pomohla ostatným, ale opak je žiaľ pravdou!
Oľano ešte viac ničilo a ničí ľuďom životy ako Fico, Mečiar,
Dzurinda a ďalší, ktorí väčšinou len pomohli k rozkrádaniu
štátneho majetku a štátnych zdrojov, ale neobmedzovali ľudí
na osobných právach tak ako súčasná vláda! Toto nie je
konšpirácia, ale ľahko overiteľný fakt! Takže politické strany pri
protestoch túžia hlavne po predčasných voľbách, ale pri
najhoršom im postačia aj riadne. Ale nechcem byť len kritikom
politických strán, ktoré organizujú protesty. Je dobré, že
politické strany organizujú protesty a je veľká škoda, že boli
neúspešné. Môžeš si povedať, že čo trepem! Aké neúspešné?!
Veď niekedy nás tam bolo aj 10-tisíc!!! No a? A čo keď bolo?!
Aj ja som bol na väčšine z nich a niektoré som aj sám
organizoval. Či cieľ protestu je vysoká účasť?! Nie! Cieľ
protestu
má
byť
okamžité
splnenie
požiadaviek
protestujúcich!!! A to si ani nepamätám kedy sa niečo také
stalo! Takže ani mnou organizované protesty a ani Kotlebové,
či Ficové, alebo Mazurekové, či Marčekové nepriniesli splnenie
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požiadaviek. Môžeš povedať, že sme týmito protestami
vytvorili tlak na vládu, aby to tu nebolo ešte horšie, ale prosím
Ťa, neklam sám seba! Je pekné sa stretnúť, na protestoch je
dobrá atmosféra, vytvárajú sa priateľstvá, stúpajú preferencie
strán, ktoré organizovali protest, čo v budúcnosti môže
pomôcť, ale to zďaleka nestačí, aby sme sa mali lepšie! Ak sa
chceš mať skutočne lepšie a chceš pomôcť k dosiahnutiu
niečoho veľkého, tak pomôž aj Ty zmeniť politický režim.
Samozrejme oslovíme aj strany, aj cirkev, ak zamestnávateľov,
aj odborárov, aj revolucionárov, aj demonštrantov, aj
nezamestnaných, aj dôchodcov, aj intelektuálov, aj policajtov,
aj SIS, aj doktorov a sestričky, aj autodopravcov, aj vysoké
školy, aby všetci pomohli zmeniť režim! A aby nedošlo ku
chaosu, tak všetci sa zosynchronizujeme na základe tejto knihy
a spustíme prípravy. Začneme šírením tejto knihy, letákmi,
náborom ľudí, ktorí vedia nezištne pomôcť, zháňaním
sponzorov a darcov a ako začneme rásť a ľudia sa budú k nám
hlásiť, tak zriadime občianske združenie, zaplatíme účtovníčku,
vytvoríme krízový štáb a ten bude synchronizovať podriadené
bunky a tie budú synchronizovať prácu občanov a spolu to
dáme! Ako vraví môj šéf z práce: "Dáme to na pána!" Netreba
sa báť, že spravíme nejakú štruktúru, ktorá nebude mať
úspech, či silu. Zaručiť sa to nedá, ale verím, že keď pôjdeme
podľa tejto knihy v ktorej budú presné pravidlá, aby sme sa
nerozhádali na malichernostiach, tak máme obrovskú šancu
uspieť! Táto kniha bude silná pomôcka iba raz. A to tento rok
2022. Ak neuspejeme, tak táto kniha bude poučná pre veľa
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ľudí a pekné čítanie a možno niekoho zaujme a inšpiruje v
budúcnosti, ale už to bude len ako keď vymočený čaj dáš do
druhého pohára a znovu zaleješ horúcou vodou.
Kapitola: Kedy sme mali najväčšiu šancu?
Keď začali protesty, tak v tedy bola najväčšia šanca na zmenu.
Ale ľudia odišli domov. Každý ďalší protest bez ohľadu na počet
účastníkov, bol z pohľadu jeho sily slabší a slabší. Táto kniha je
mocný nástroj, lebo určuje pravidlá na základe ktorých sa dá
zjednotiť a zároveň je silná pomôcka ako urobiť revolúciu a čo
potom, ale ak túto pomôcku nevyužijeme, tak sme si nechali
ujsť ďalšiu šancu na zmenu. A ďalšia šanca pomocou podobnej
knihy už bude len slabšia a slabšia. Naozaj neber túto knihu
ako reklamný ťah a že chcem zarobiť na zúfalých ľuďoch. Ani to
tak nemôžeš brať, lebo tu sa jasne píše čo ňou chceme
dosiahnuť a to aj dosiahneme. A peniaze z predaja sa použijú
na ďalšiu dotlač tejto knihy a ak ich bude viac, tak na
celoslovenské oslavy za predpokladu, že uspejeme. Tak prosím
pomôž aj Ty.
Ešte taká vec. Niekomu možno vadí, prečo prosím ľudí o
pomoc, keď to má byť v každého osobnom záujme a má stačiť
zavolanie na akciu a hotovo. Takto to žiaľ naozaj nefunguje.
Používať slovo "prosím" je v civilizovanej spoločnosti normálny
prejav láskavosti a ústretovosti. Tieto vlastnosti sú kľúčové, aby
sme uspeli. Ak sa chceme mať dobre, tak sa musíme prestať
osočovať, vytýkať si veci, ale naučiť sa odpúšťať a hlavne ísť do
toho s ľudským a priateľským prístupom! Určite Si Ťa ľudia
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budú viac vážiť za priateľské chovanie ako keď na každého iba
nadávaš a všetko naokolo kritizuješ! Preto sa nám nedarí pri
protestoch nejak masívne získavať ľudí! Pretože z tých prejavov
ide veľa nenávisti a zlosti. ( Aj keď tá zlosť je objektívna a na
mieste. ) Proste negatívne veci niekoho lákajú, ale v konečnom
dôsledku to nieje dobré spojivo. My, ak chceme uspieť,
musíme to urobiť inak! Namiesto kritizovania ponúknuť
riešenia a tak si získať ľudí na svoju stranu. Teda slušne a
argumentami presvedčiť ľudí, že sme dobre pripravení a
chceme zaviesť niečo, čo bude mať veľa výhod takmer pre
každého. Aj keď niektoré opatrenia sa budú zdať ako zlé, tak v
konečnom dôsledku výsledok bude oveľa lepší ako súčasný
stav.
Takže aby som to zhrnul, tak letáky a kampaň musí byť dobre
pripravená a dostatočne masívna na to, aby ľudia pochopili, že
sa idú diať veľké veci a aby sami chceli byť toho súčasťou! A nie
preto, že to chceme My, ale preto, že budú mať silný pocit, že
spolu si mierumilovne vybojujeme lepší systém. Nie trocha
lepší, ale brutálne lepší! Najbližšie si povieme niečo o tom ako
by mali vyzerať štruktúry revolučnej organizácie a aké činnosti
budeme potrebovať vykonávať, aby sme uspeli.
Kapitola: Kto bude organizovať revolúciu.
Či sa nám to páči, alebo nie, tak revolúciu musí niekto
organizovať. Buď vodca, politická strana, združenie, aktivisti,
mimovládky, finančné skupiny a podobne. Bez organizácie je to
len tlupa ľudí, ktorí dokážu spolu stáť na námestí a kričať spolu
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rôzne heslá, alebo pochodovať, prípadne útočiť na policajtov,
alebo ničiť verejný, alebo súkromný majetok. Toto sa deje aj pri
zle pripravenom proteste. Alebo je to zámer určitých ľudí. Tých
čo sú dole, aby sa zviditeľnili, alebo tých čo sú hore, aby hnev
občanov vyventilovali obyčajným protestom. Ak chceme
zmeniť režim, tak všetko musíme spraviť veľmi precízne a
použiť srdce aj rozum. Srdce, aby sme mali chuť a rozum, aby
sme vedeli čo. A teraz to najdôležitejšie. Túto revolúciu, ktorú
tu opisujem bude organizovať obrovské množstvo ľudí. A
dúfam, že budeš jedným z nich. Budem rád, ak budeš patriť do
nášho tímu. Teraz keď píšem túto knihu, tak náš tím som len ja
( Peter Sihelský ). Mám samozrejme veľa priateľov, ale ešte v
túto chvíľu ani oni netušia, čo píšem. Niektorí vedia, že píšem
knihu a aj jej názov, ale to je tak všetko. S nikým
nekonzultujem pasáže v tejto knihe. Teda občas niečo
spomeniem šéfovi, alebo deťom a opýtam sa ich na názor. Tu
chcem každého, aj Teba, poprosiť, aby si sa nehneval na mňa
za to, že som niekoho informoval skôr a niekoho neskôr.
Každému, kto má tento pocit sa dopredu hlboko
ospravedlňujem. Niekto môže mať pocit, že ak by začal
pomáhať skôr, tak v rebríčku organizačnej štruktúry mohol byť
vyššie. Nie! Takto to naozaj nefunguje! Nepíšem knihu na
zmenu režimu, aby z toho bola nejaká pyramídová hra! Ani
preto, aby som sa stal vodcom! Už som to tu iste písal, ale
zopakujem ešte raz: "Túto knihu píšem, aby sme sa mali všetci
lepšie a bezpečnejšie, a aby zo Slovenska sa opäť stal hrdý a
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prosperujúci štát so spokojnými občanmi." No a teraz s vráťme
k praktickým a nevyhnutným záležitostiam.
Revolúcia ak má prebehnúť mierumilovne, pokojne, v radosti a
rozumne, tak musí byť dobre pripravená, dobre naplánovaná a
základné veci musia byť dopredu celkom jasné, aby počas
revolúcie nedošlo k rozhádaniu účastníkov, sabotážam, alebo
aby revolúcia nebola niekym zneužitá!
Veľa ľudí mi v časoch keď som organizoval protesty volalo a
upozorňovali ma na rôzne nebezpečenstvá. Niektorí sa mi
rôznym spôsobom vyhrážali a niektorí urobili čo mohli, aby ma
čo najviac zdiskreditovali v očiach verejnosti. Ja som na to
dobrý objekt. To uznávam. Ľudia, keď ma upozorňovali, tak mi
často krát povedali výrok: "Revolúcia požiera vlastné deti!" V
tedy som tomu nechápal, ale s odstupom času to začínam
chápať. Ten, kto sa aktívne a oduševnene ponorí do
revolucionárčenia, tak sa stáva populárnym a to človeku v
danom čase vyvoláva dobré pocity. Problém je v tom, že
revolucionárčenie je dočasné a aj popularita. Síce u ľudí
zostaneš v pamäti, ale neplynú Ti z toho žiadne výhody. A
človek poznačený popularitou sa s veľkým premáhaním vracia
do pôvodného pracovného prostredia. Nie, že by nechcel, ale
podvedomie všetko nižšie berie ako prehru, a preto aj keď už
nie je prínosom, tak si hľadá cestičky k nejakému teplému
miestečku! Takýmto príkladom je asi takmer každý politik! Keď
toto píšem, tak asi mám s tým osobnú skúsenosť? Áno aj nie.
Ja som každý protest riešil srdcom a rozumom ako som vedel,
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ale nemal som dostatočné skúsenosti, aby som vyhodnotil, či
majú šancu na úspech. A ďalší problém bol ten, že keď som sa
veľmi angažoval, tak som nepracoval a tým pádom minul
poslednú výplatu a zostal na 0. A štart z 0 aspoň na prežívanie
je pomerne ťažké. Mojou motiváciou, počas mnou
organizovaných protestov, bolo nájsť dostatočný počet ľudí na
revolúciu a následne predčasné voľby. V čase keď som začal
protestovať v roku 2012 ako klasický demonštrant na Gorila
protestoch, som nemal ambíciu byť poslancom, ale chcel som,
aby sa do vlády dostali ľudia, ktorých som bližšie nepoznal, ale
dúfal som, že keď im napíšem moje krivdy, ktoré štát na mne
urobil, tak sa to prešetrí a spravodlivo vyrieši. A zároveň som
dúfal, že budú schvaľovať lepšie zákony, dvíhať platy, znižovať
dane a odvody a podobne. Takú som mal predstavu a taký som
bol v tom čase naivný. Tak z tohto som už fakt vyrástol. Teraz
keď píšem túto knihu a je v nej kopec nádeje, že naozaj sa nám
podarí revolúcia, tak to neplynie už z naivity, ale využívam
princíp: "Sto krát opakovaná lož sa stane pravdou!" Ďalší
princíp, ktorý tu uplatňujem je pozitívne myslenie. ( Aj keď by
sme mali byť skeptický, tak napriek tomu píšem pozitívne. )
Ďalší dôvod je ten, že táto kniha rieši veľa problémov
spojených s revolúciou, a ak sa táto kniha dostane do
povedomia ľudí, tak pomocou tejto knihy môžeme fakt
sústrediť obrovské množstvo sily na reálnu zmenu režimu. Ale
opäť som ďaleko odbočil a poďme na tie štruktúry.:)
Takže ak chceme, aby revolúcia dopadla úspešne musí byť
dobre pripravená a zorganizovaná. Treba mať v tíme
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rozumných a odvážnych ľudí. Na to, aby sme mohli ľudí
správne použiť a nezneužiť, tak musíme mať jasné štruktúry a
každá musí vedieť, že robí správnu vec. Každý musí vedieť, že
keď si každý splní svoju časť, tak výsledok bude, že sa v krátkej
budúcnosti bude mať dobre! A musí to byť aj pravda. Krátkou
budúcnosťou sa myslí 1 rok. Niečo bude aj skôr a niečo ako
napríklad potravinová sebestačnosť bude neskôr. Predsa len to
nie je také jednoduché. Sľúbiť a chcieť áno, ale splniť nie! A My
celú revolúciu postavíme na tom, že čo sľúbime, to splníme!
Kto My? No My! Ty, Ja, Ostatní spolurevolucionári, Ostatní
spoluobčania, ktorí sa k Nám pridajú.
Ľudia sú rôzni a niektorí chcú zmenu režimu a niektorí chcú byť
pri zmene režimu. To je v poriadku. Preto ten, kto bude chcieť
zmenu režimu bez organizovania, tak dostane len pár
jednoduchých úloh a Tí čo budú chcieť a mať čas na
organizovanie, tak sa im pridelí viac a náročnejších úloh. Ale
každému len toľko, koľko zvládne! Môže sa stať, že niekto
precení svoje sily a jednoducho to vzdá. To sa stáva a netreba
sa na takéhoto človeka hnevať. Psychika človeka je niekedy
zradná. Myslíš si, že si neviem aký silný a stačí jeden alebo pár
negatívnych zážitkov a je z teba troska. Žiaľ opačne to ide
veľmi, ale veľmi ťažko! Keď si troska, tak treba do Teba liať
toľko nádeje a povzbudenia, že je to ako liať vodu do suchej
studne, kde sa voda nie a nie uchovať! Ale pri dostatočnej
trpezlivosti sa dá aj to! Treba k tomu veľa sebazapretia, ale dá
sa to! A to je ďalší problém. Slováci sú zotročení a psychicky
zlomení! Nie všetci. Zbohatlíkom, ktorí žijú z rúk pracujúceho
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ľudu je dobre, ale drvivej väčšine Slovákom sa nežije ľahko!
Len si zvykli na to ako to je a myslia si, že to nedokážu zmeniť a
tak sa aspoň prispôsobujú tejto chorej dobe ako vedia! Môžeš
si povedať, že Ty nie si, ale skutočné šťastie je o niečom inom
ako chodiť do roboty za plácu, ktorá ledva pokryje náklady na
život. Alebo chodiť demonštrovať a nič nedosiahnuť! Ja som
bol pár krát dokonale šťastný a veľa krát spokojný. Dnes som
na okraji priepasti a buď mi pomôžete túto priepasť zasypať
kamením a ja nebudem mať kam spadnúť a ani Vy, alebo ju
môžeme zasypať, potom vybetónovať a potom spraviť schody
do "neba".( Do krajšej budúcnosti. ) Ak budeme sami na
svojich útesoch, tak skôr, či neskôr sa pošmykneme a do našich
priepastí spadneme, ale ak sa spojíme lanom, tak nespadne
nikto! Takže revolúciu nerobíme štýlom obetovať pár ľudí, aby
väčšine bolo lepšie, ale neobetovať nikoho!!! Ešte raz a toto je
najdôležitejšie pravidlo Našej revolúcie!: Neobetujeme a
nevydáme zo svojich radov nepriateľovi nikoho! Urobíme
všetko preto, aby sme nikoho z nás nevystavili zbytočnému
nebezpečenstvu! Počas revolúcie nastanú rôzne praktiky a
taktiky nepriateľa, ale My musíme byť na to pripravení a proti
nim zaočkovaní! Od zosmiešňovania našich snáh a činov až po
násilné zatýkania či už na protestoch, alebo v tichosti v našich
domovoch! Každý revolucionár prihlásený do našej organizácie
musí vedieť, že sme na neho nezabudli a že mu pomôžeme
najviac ako dokážeme!!! Tu platí výrok môjho šéfa: "Keď by sa
každý postaral sám o seba, tak o všetkých je postarané!" Z
toho vyplýva, že nebudeme sa spoliehať jeden na druhého, ale
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každý si pomôže ako vie sám, ale ak máš problém s ktorým si
nevieš poradiť sám, tak musíš si byť istý, že revolučná
organizácia Ti pomôže! Zároveň upozorňujem všetkých, že
revolučná organizácia tu nie je na to, aby sa správala ako
charita, ale na to, aby nám pomohla urobiť revolúciu a nastoliť
nový a slušný politický režim. Prípadne ho pomáhala
vylepšovať. Fakt nechcem ísť štýlom zbierania politických
bodov tým, že budeme sa prezentovať, že pomáhame
chudobným ako to robí ĽSNS ( Ľudová strana naše Slovensko ),
alebo SHO ( Slovenské hnutie obrody ), alebo Vilo rozboril ( V
siedmom nebi ) a ďalší. To, že pomáhajú chudobným je pekné
gesto. Vždy lepšie ako nepomáhať! Problém ale je, že
jednorázové formy pomoci úzkej skupine obyvateľstva nič
celospoločensky nerieši! Dokonca ubližuje obdarovaným tým,
že pri obdarovaní začnú mať veľký pocit šťastia ( bez zásluh ) a
dotyční tieto dary spotrebujú, alebo si na ne zvyknú a neskôr,
keď už žiadna pomoc alebo dar nepríde, tak budú ešte viac
nešťastní ako boli na začiatku. Ale zase platia aj výnimky a
niekedy sa stáva, že dary posunú človeka vpred, alebo
naštartujú v ňom chuť sa postarať sám o seba, alebo pred
smrťou zažije obdarovaný niečo krásne. Takže pre tieto dôvody
je pekné, keď niekto niekomu niečo daruje nezištne. Alebo aj
keď zištne. A zase som utiekol od štruktúr. Prepáč. Nie je to
naschvál.:) Poďme teda na to:
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Kapitola: Štruktúry revolučnej organizácie.
Revolučná organizácia ak chce byť úspešná, tak musí robiť veci
v súlade so zákonom najdlhšie ako to pôjde. Prečo nie stále?
Pretože súčasný režim má už zákony postavené tak, že sa nedá
celkom zákonne spraviť revolúcia. Môžeš si povedať že dá,
napríklad voľbami alebo referendom. Naozaj? Referendum
odignorované, protesty zakázané, stretnutia zakázané, dotyky
zakázané, revolučné strany diskriminované a diskreditované a
dokonca padali aj návrhy na ich zrušenie zo zákona. Strašenie
ľudí pandémiou, vyhrážanie sa ľuďom stratou zamestnania,
alebo skomplikovaniu života ak sa nedajú zaočkovať niečím, čo
je platné 3 mesiace. Najnovšie vyhrážanie sa, že tí, čo sú na
strane Ruska v konflikte s Ukrajinou, tak budú stíhaní, atď.!
Takže fakt zabudni na to, že sa revolúcia bude dať urobiť
celkom bezpečne a zákonne. Na druhej strane kým nemáme
silu, tak musíme robiť veci v súlade so zákonom, aby nás
nezavreli a nerozpustili skôr ako sa o čokoľvek pokúsime.
Zároveň sa netreba báť toho, ak tú silu budeme mať. Prečo?
Pretože v tejto knihe sa celkom jasne píše, čo chceme a ako to
chceme dosiahnuť a nič viac! Viac bude len práce so
zavádzaním týchto pravidiel do praxe. Predsa len ide o
obrovské zmeny. Ale zmeny k lepšiemu.
Takže, keďže chceme dodržať zákony po kadiaľ to pôjde, tak
založíme občianske združenie a zriadime transparentný účet.
Na začiatku spustíme reklamu na túto knihu. Následne, ako sa
začnú k nám pridávať ľudia, tak začneme s výrobou a
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distribúciou letákov, ktoré budú informovať občanov a prosiť o
pomoc a podporu. Zároveň budeme šíriť reklamu na knihu, na
leták, na občianske združenie a na akcie revolučnej
organizácie. Občianske združenie bude prijímať členov na
základe prísahy. Ročné členské bude v sume 20€, ktoré sa bude
platiť pri vstupe do občianskeho združenia a následne každý
rok v priebehu roka. Na kontrolu nad finančnými tokmi
zamestnáme účtovníčku. Občianske združenie v súlade so
zákonom bude mať svojho predsedu, zástupcu, kontrolnú radu,
členov. V momente, keď budeme mať mať už väčší počet
členov, tak vytvoríme sekcie. Právne oddelenie, Sekcia pomoci,
Sekcia kontroly, Marketingové oddelenie, Revolučný výbor.
Musíme mať na pamäti, že nejdeme sa hrať na vojačikov, ale
urobiť obrovskú zmenu na Slovensku. Preto všetko musí byť na
najvyššej možnej úrovni. Zároveň nemôžeme ľuďom dávať
príkazy, lebo by sa na nás vysrali! Toto bude náročné. Spraviť
organizáciu aj super profesionálnu a zároveň postavenú na
priateľských medziľudských vzťahoch. Toto si bude vyžadovať
mať stanovené pravidlá, ktoré pri vstupe do nášho
občianskeho združenia musí každý člen rešpektovať,
nespochybňovať ich a zložiť Slávnostný sľub v nasledovnom
znení:
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Kapitola: Slávnostný sľub člena revolučnej organizácie.
"Ja, ( meno a priezvisko ), slávnostne prisahám občanom
Slovenskej republiky a členom našej revolučnej organizácie, že
pomôžem ako sa dá, aby sme priviedli Slovensko k prosperite.
Budem v sebe podporovať vznešené hodnoty ako je česť,
odvaha, pracovitosť a budem rešpektovať pravidlá, ktoré sú
zakotvené v zakladajúcej listine našej revolučnej organizácie."
Na prvý pohľad je takýto sľub banalita, ale človek, ktorý to
myslí so Slovenskom naozaj dobre, tak nemá žiadny problém
zložiť takúto prísahu. Naopak, človek, ktorý sa chce nasáčkovať
do našej revolučnej organizácií s cieľom ju rozložiť, škodiť jej,
alebo nad ňou prevziať kontrolu, tak s touto prísahou bude
mať problém. Sú aj kriváci bez chrbtovej kosti, ktorí ju zložia, aj
keď vedia, že chcú škodiť, ale to sa prejaví a takíto ľudia budú
vylúčení skôr ako napáchajú väčšie škody.
Túto prísahu musia zložiť všetci členovia. Nemusia ju zložiť
sympatizanti a bežní občania. Samozrejme, že na revolučnom
výbore môžu sa zúčastniť len ľudia, ktorí zložia slávnostnú
prísahu. Nejde teraz o nejaké politikárčenie, alebo zatajovanie
vecí pred občanmi. Treba si ale uvedomiť, že zmenou režimu
stúpime na otlak veľa významným ľuďom, ktorým skrížime
plány a títo ľudia majú veľké zdroje a nasadia rôznych
provokatérov. Na sociálnych sieťach, na demonštráciách a
určite sa pokúsia dostať aj do revolučnej organizácie. To sa im
zrejme aj podarí, ale buď pochopia, že nie sme zlí a pridajú sa k
nám, alebo budú vylúčení. Na revolučnom výbore sa bude
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preberať stratégia, prerozdeľovanie zdrojov, plánovanie akcií,
dolaďovanie plánov, určovanie kto, čo bude robiť a podobne. A
keďže "Nepřítel naslouchá!" tak iste chápeš, že nemôžeme
všetko robiť verejne. Zmena režimu je v podstate vojna a vo
vojne ide morálka bokom. Zároveň sa rodia hrdinovia. Ale ako
som písal, že nechceme nikoho obetovať, tak všetko musíme
fakt premakať!!! Čo sa týka toho, kto bude financovať rôzne
činnosti a potreby revolučnej organizácií, tak to fakt netuším,
ale môže ktokoľvek a koľkokoľvek chce. Nebudem sa tu hrať na
svätuškára, že to utiahneme z členských príspevkov a podobne.
Možno utiahneme ak nás bude dosť, ale ak bude chcieť
prispieť nejaká politická strana alebo podnikateľ, tak môže. A
bez akejkoľvek diskriminácie! Je tam jediná podmienka!
Nesmie za to nič iné chcieť okrem oficiálnych cieľov revolučnej
organizácie! Toto bude striktne napísané aj zakladajúcej listine
revolučnej organizácie. A ešte taká poznámka. Revolučná
organizácie = občianske združenie. Ale aby zrušením
občianskeho združenia nás nemohli paralyzovať, tak revolučná
organizácia je niečo, čo je mimo systém. Občianske združenie
je zase niečo, čo je len systém. ( Vyžadované súčasným
režimom. )
Názov tohto občianskeho združenia bude
"REVOLÚCIA" Ak nám to neschvália, tak názov bude nejaký
podobný a dostatočne výstižný.
Aby ľudia nemali pocit, že revolučná organizácia má nejaké
divné pravidlá, alebo sa v nej robia rôzne machinácie s
peniazmi, či intrigy, tak zakladajúca listina, podľa ktorej bude
revolučná organizácia fungovať bude napísaná v tejto knihe a
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túto knihu si bude môcť kúpiť každý, alebo si ju bude vedieť
pozrieť v elektronickej forme na internete, prípadne USB kľúči,
ktoré budeme na požiadanie distribuovať. Skôr ako začnem
písať túto zakladajúcu listinu, tak chcem povedať, že revolučná
organizácia na základe rozhodnutia revolučného výboru môže
rozhodnúť, že založíme politickú stranu ak usúdime, že je to
správne riešenie. Možno nejakú stranu odkúpime a
premenujeme. Možno sa začleníme pod inú stranu. A možno
bude postačovať ak sa strany zaviažu splniť naše požiadavky
úplne alebo z časti. Ja teraz fakt neviem povedať, čo bude
najlepšie. Teda myslím si, že najlepšie by bolo mať vlastnú
stranu, ale zase ak chceme podporu revolúcií od iných strán,
tak im nemôžeme robiť konkurenciu. A sami bez podpory iných
strán revolúciu len ťažko spravíme. Minimálne preto, že tieto
strany majú veľmi veľa členov a nemyslím si, že zrazu zahodia
členské preukazy a pridajú sa k nám. Niektorí možno áno, ale
všetci určite nie. Takže toto bude všetko predmetom ťažkých
rokovaní, kde egá zohrajú svoje role. Dúfam, že ich potlačíme
natoľko, že sa nám podarí naplniť ciele revolučnej organizácie!
Ešte raz! Revolučná organizácia má slúžiť ako prostriedok na
zvládnutie revolúcie a nastolenia nového politického režimu.
Teda nie na to, aby mala stranu! Ak si situácia bude vyžadovať
stranu, tak založíme stranu, ak spoluprácu, tak budeme
spolupracovať. Ale za žiadnych okolností nepripustíme oslabiť
jej dôveryhodnosť a preto všetko píšem tu dopredu. A čo sa
týka toho, kto rozhodne o tom, čo budeme robiť, tak na to
bude slúžiť revolučný výbor. Hlasovať sa bude 3/5 väčšinou
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všetkých členov revolučného výboru. Hlasovanie bude môcť
byť aj cez skype, alebo telefón, aby sme zbytočne nezaťažovali
členov revolučného výboru a ani iných skupín. Do revolučného
výboru budú prijatí ľudia, ktorí splnia nasledovné podmienky:
1. Je občanom Slovenskej republiky.
2. Je členom občianskeho združenia ( REVOLÚCIA ).
3. Požiadal revolučnú
revolučného výboru.

organizáciu

o

prijatie

do

4. Zaplatil príspevok do revolučnej kasy 100€.
5. Jeho vstup do revolučného výboru bol schválený 3/5
všetkých členov revolučného výboru.
Na zrušenie členstva v revolučnom výbore musí byť splnená
niektorá z nasledujúcich podmienok a zároveň piata:
1. Ak tento člen zomrel.
2. Ak sa správa konfliktne a nerešpektuje pravidlá
napísané v zakladajúcej listine revolučnej organizácie.
3. Ak opakovane a dlhodobo ignoruje zasadnutia a
nespolupracuje pri hlasovaniach cez telefón, alebo
internet napriek viacerým upozorneniam.
4. Ak spáchal nejaký skutok, ktorý výrazne poškodzuje
dobré meno revolučnej organizácie.
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5. Zrušenie členstva v revolučnom výbore musí byť
schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých členov
revolučného výboru.
Teraz trošku vysvetlím prečo som dal takéto podmienky.
Niektoré sú Vám jasné, ale pri niektorých máte istú
pochybnosť. Takže keď zomrie, tak tam to je jasné. Ale prečo
má dať 100€? Tak to je z viacerých dôvodov. Ak chce niekto byť
pri riadení tak významnej organizácií ako je "Revolučná
organizácia", tak musí byť taký šikovný, že 100€ nemá žiadny
problém dať a zároveň taký štedrý, že s tým nemá žiadny
problém. Zároveň už pri tomto príspevku sa preverí, či dotyčný
to myslí s členstvom v revolučnom výbore naozaj vážne, alebo
tam chce byť, len aby aby bol informovaný o všetkom. Zároveň
sa tým preverí aj to, akú má povahu. Ak hneď začne hovoriť
vety typu: "Načo dávať tak veľa a prečo?" a podobne, tak to už
svedčí o tom, že asi nemá ani prečítanú túto knihu, má
problém si na seba zarobiť a celkovo je viac "brzda" ako "plyn".
Teraz naozaj nechcem povedať, že ľudia, čo nemajú navyše
100€ sú menejcenný! Tento systém z veľa šikovných ľudí spravil
žobrákov! Takže netreba to brať ako urážku. Ide o to, že títo
ľudia nemusia byť v revolučnom výbore a môžu pomáhať aj
bez toho. Ja sám cez revolučné obdobia som nemal ani na
jedlo a nie to dať niekomu 100€! Ale tak som aj v tedy
dopadol. Ak chceme vyhrať, tak v revolučnom výbore musia
byť kapacity a tieto kapacity keď budú chcieť, tak nebudú mať
problém dať 100€. Zároveň chcem, aby revolučný výbor bola
určitá prestíž a táto prestíž nemôže byť zadarmo. Ak by bola,
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tak nemá cenu. 100€ je v podstate smiešna suma. Ďalej
členom revolučného výboru môže byť ktokoľvek kto splní
podmienky prijatia. Ďalší problém je, že revolučný výbor by
nemal mať nejak veľa členov, aby rozhodovacie procesy išli
dostatočne rýchlo. Ja navrhujem medzi 10 a 20-timi ľuďmi. Ak
by sa za člena revolučného výboru hlásilo viac kandidátov, tak
by sa museli upraviť podmienky prijatia a hlavne prekopať
štruktúra revolučnej organizácie. Potom si viem predstaviť, že
by bol ústredný výbor revolučnej organizácie a revolučný
výbor. V ústrednom výbore by bolo tých 10 až 20 ľudí a v
revolučnom výbore by mohlo byť aj 100 a aj viac. Ale
kompetencie a podmienky hlasovania by sa museli prerozdeliť,
hlavne s cieľom, aby sme boli pružní a efektívni.
Ale pripomínam. Revolučný výbor je na úspešné zvládnutie
revolúcie a nie na kávičkovanie pri nejakých besedách. Čo sa
týka využitia týchto finančných prostriedkov, tak z nich by sa
hradili výdavky na občerstvenie, aby sa nemuselo brať z
prostriedkov z členských príspevkov radových členov. To je
celé. Ja dúfam, že sa za radového člena, alebo aj do
revolučného výboru prihlási čo najviac členov. Prvý som tam ja
a teda na potvrdenie ďalšieho stačí môj súhlas, lebo ak som
jediný členom revolučného výboru, tak ak som za prijatie, tak
je teda za prijatie 100% členov revolučnej organizácie. Keď
budeme dvaja, tak ďalšieho priberieme len ak budeme súhlasiť
obaja. Ďalšieho ak budú súhlasiť dvaja z troch. Ďalšieho 3 zo 4,
ďalšieho 3 z 5, ďalšieho 4 zo 6, atď..
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Netreba sa obávať, že členovia revolučného výboru budú mať
isté nejaké fleky v budúcom režime. Nie! Všetko sa bude diať
transparentne a na každé miesto sa budú dosadzovať tí
najšikovnejší, najusilovnejší a s najlepšími nápadmi. Nie Tí, čo
boli na tribúnach, nie kamaráti, nie sponzori! Teda možno aj tí,
ale musia zároveň spĺňať prvé podmienky. Druhá vec je, že
politické strany sa nevzdajú svojich pozícií, lebo ego im to
nedovolí a preto revolučná organizácia nebude mať
neobmedzenú právomoc. Teda mala by, ak by sme išli do
volieb ako samostatná strana a získali nad 50 % voličov, ale
treba byť realisti. Nedá sa všetko dopredu naplánovať a už
vôbec nie počítať s nejakým výsledkom! Jediné, čo môžeme je
chytiť sa tejto šance a maximalizovať možnosti pre úspech! Ak
budeme poctiví, pracovití a rozumní, tak máme veľké šance
uspieť. Zajtra sa pokúsim napísať zakladajúcu listinu revolučnej
organizácie. Je 0:18 tak idem spať. Dobrú noc.:)
Kapitola: Zakladajúca listina revolučnej organizácie.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ZAKLADAJÚCA LISTINA REVOLUČNEJ ORGANIZÁCIE
Preambula
My, roduverní, občania Slovenskej republiky sme sa slobodne
rozhodli, že chceme také spoločenské zriadenie, ktoré všetkým
svojim občanom poskytne priaznivé podmienky na spokojný
život.
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Článok 1: Cieľ revolučnej organizácie.
Cieľom Revolučnej organizácie je zorganizovať mierumilovnú
revolúciu, vypracovať nové pravidlá pre politické strany a
dohliadať na ich dodržiavaní, dohliadať na priebeh volieb a
dohliadať na zavádzanie nových princípov fungovania, ktoré sú
obsiahnuté v knihe: "Ako spraviť revolúciu a čo potom.." od
autora Petra Sihelského, ktorá bola vydaná v roku 2022. Teda
cieľ Revolučnej organizácie je zaviesť taký politický režim, aby
všetci občania Slovenskej republiky mali priaznivé a zdravé
podmienky pre život a aby sa občania vo svoje krajine cítili
dobre. Zároveň, aby Slovenská republika sa stala
prosperujúcou a bezpečnou krajinou.
Článok 2: Orgány revolučnej organizácie.
Revolučná organizácia sa skladá z členov, revolučného výboru,
ekonomického oddelenia, kontrolného výboru, právneho
oddelenia a z prípravného výboru.
Článok 3: Členovia.
Revolučná organizácia
organizácie.

sa

skladá

z

členov

revolučnej

Členom môže byť len občan Slovenskej republiky. Kandidát sa
stáva členom po nahlásení pravdivých údajov. Každý člen môže
pri nahlásení požiadať, aby niektoré údaje o ňom neboli
verejné a revolučná organizácia to bude rešpektovať.
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Vznik členstva:
Členom môže byť občan Slovenskej republiky, ktorý o členstvo
požiada, nemá udelený zákaz členstva revolučným výborom,
poskytne o sebe základné pravdivé údaje: meno, priezvisko,
fotografia, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, miesto
obvyklého pobytu, zamestnanie, telefónny kontakt, email, či
má vlastné auto, prednosti, zápory a zloží slávnostný sľub. Kvôli
zrýchleniu procesov, môže každý člen požiadať akou formou
chce zložiť sľub. Buď osobne na valnom zhromaždení, alebo
prostredníctvom telefónu, alebo internetu. Tento sľub bude
zaznamenaný a následne bude uchádzač zaradený do zoznamu
členov. Ak niekto uvedie úmyselne nepravdivé údaje, tak bude
z členstva vylúčený a bude zapísaný do čiernej listiny. Do
čiernej listiny sa zapisuje alebo vymazáva na základe
rozhodnutia revolučného výboru 3/5 hlasovaním.
Povinnosti člena:
1. Správať sa v súlade so slávnostným sľubom člena
revolučnej organizácie.
2. Podľa svojich možností plniť pokyny revolučného
výboru.
3. Robiť dobré meno Revolučnej organizácií.
4. Upozorňovať iných členov revolučnej organizácie na
nedostatky.
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5. Zaplatiť členské pri prijímaní za člena 20€. Toto nemusí
urobiť osoba, ktorá vyhlási, že má vážne finančné
ťažkosti.
6. Raz ročne zaplatiť členské vo výške 20 € ( v budúcnosti
20 Sk )
Výhody člena:
1. Každý člen je plnohodnotnou a rovnocennou súčasťou
Revolučnej organizácie.
2. Každý člen má právo žiadať a dostať odpovede na veci
týkajúce sa chodu a aktivít Revolučnej organizácie.
3. Každý člen má právo sa zúčastňovať valného
zhromaždenia Revolučnej organizácie a dávať návrhy,
ktoré prispievajú k splneniu cieľov Revolučnej
organizácie.
4. Každý člen má právo sa zúčastňovať akcií, ktoré bude
Revolučná organizácia organizovať pre svojich členov.
5. Každý člen, ktorý sa chce viac angažovať, môže požiadať
o prijatie do niektorej zložky Revolučnej organizácie.
6. Každý člen Revolučnej organizácie získa štatút
chránenej osoby. To znamená doslovne: "Jeden za
všetkých - všetci za jedného!" Revolučná organizácia sa
bude snažiť v rámci svojich možností čo najviac pomôcť
svojim členom.
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7. Člen revolučnej organizácie nemusí plniť žiadny pokyn
revolučného výboru. Všetko je na báze dobrovoľnosti a
priateľstva. Jedinou podmienkou je neklamať. Ak
niektorý člen dostane pokyn, ktorý daný člen nechce
alebo nemôže splniť, tak o tom ihneď informuje
revolučný výbor, aby revolučný výbor vedel poveriť
niekoho iného danou úlohou.
8. Člen Revolučnej organizácie má právo požiadať o
postavenie na kandidátku v prípade, ak by sme
potrebovali ísť do volieb ako samostatný subjekt. O
tom, kto bude na kandidátke a na akej pozícií
rozhoduje revolučný výbor na základe odporúčaní
členskej základne.
Slávnostný sľub:
"Ja, ( meno a priezvisko ), slávnostne prisahám občanom
Slovenskej republiky a členom revolučnej organizácií, že podľa
svojich možností pomôžem k splneniu cieľov revolučnej
organizácie. Budem v sebe podporovať vznešené hodnoty ako
je česť, odvaha, pracovitosť a budem rešpektovať pravidlá,
ktoré sú zakotvené v zakladajúcej listine Revolučnej
organizácie."
Zánik členstva:
Úmrtie alebo vylúčenie z členstva. Vylúčenie člena je možné za
hrubé porušenie slávnostného sľubu. Hrubým porušením
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slávnostného sľubu sa berie aj úmyselné poskytnutie
nepravdivých údajov o sebe, alebo nesplnenie pokynu s
ktorým dobrovoľne súhlasil.
Článok 4: Revolučný výbor.
Revolučný výbor je najvyšší riadiaci orgán revolučnej
organizácie. Revolučný výbor vydáva pokyny pre všetky
ostatné sekcie a všetkých členov revolučnej organizácie.
Revolučný výbor preberá na seba plnú zodpovednosť za svoje
rozhodnutia. Všetky pokyny a hlasovania musia byť
zaznamenané a pokiaľ tomu nebránia veľmi vážne dôvody, tak
musia byť zverejnené
Členom revolučného výboru môže byť každý kto:
1. Je občanom Slovenskej republiky.
2. Je členom občianskeho združenia ( REVOLÚCIA ).
3. Požiadal revolučnú
revolučného výboru.

organizáciu

o

prijatie

do

4. Zaplatil príspevok do revolučnej kasy 100€.
5. Jeho vstup do revolučného výboru bol schválený 3/5
všetkých členov revolučného výboru.
6. Zloží slávnostný sľub člena revolučného výboru
7.
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Slávnostný sľub člena revolučného výboru:
"Ja, ( meno a priezvisko ), slávnostne prisahám občanom
Slovenskej republiky a členom našej revolučnej organizácie, že
podľa svojich možností pomôžem k splneniu cieľov revolučnej
organizácie. Budem v sebe podporovať vznešené hodnoty ako
je česť, odvaha, pracovitosť a budem rešpektovať pravidlá,
ktoré sú zakotvené v zakladajúcej listine našej revolučnej
organizácie."
Na zrušenie členstva v revolučnom výbore musí byť splnená
niektorá z nasledujúcich podmienok a zároveň piata:
1. Ak tento člen zomrel.
2. Ak sa správa konfliktne a nerešpektuje pravidlá
napísané v zakladajúcej listine Revolučnej organizácie.
3. Ak opakovane a dlhodobo ignoruje zasadnutia a
nespolupracuje pri hlasovaniach cez telefón, alebo
internet napriek viacerým upozorneniam.
4. Ak spáchal nejaký skutok, ktorý výrazne poškodzuje
dobré meno Revolučnej organizácie.
5. Zrušenie členstva v revolučnom výbore musí byť
schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých členov
revolučného výboru.
Článok 5: Ekonomické oddelenie.
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Každá organizácia musí mať na splnenie svojich úloh aj
finančné zdroje. Aby bolo všetko transparentné a v súlade so
zákonom bude mať Revolučná organizácia svoje občianske
združenie a toto združenie bude mať transparentný účet. O
výdavkoch bude rozhodovať revolučný výbor na základe
hlasovania. Za zverené prostriedky zodpovedá revolučný výbor
Revolučnej organizácie v spojitosti s účtovníčkou, ktorú
revolučný výbor poverí spravovaním finančných prostriedkov.
Článok 6: Kontrolný výbor.
Kontrolný výbor má jedinú povinnosť a to dohliadať na
efektívne vynakladanie finančných prostriedkov Revolučnej
organizácie. Člen kontrolného výboru má právo sa pýtať a
dostať odpovede na všetko súvisiace s financiami Revolučnej
organizácie. Zároveň robí pravidelné aj námatkové kontroly na
všetkých stupňoch finančných tokov. Členmi kontrolného
výboru môže byť každý člen Revolučnej organizácie, ktorý o to
požiada, alebo príjme túto ponuku. Schválenie člena do
kontrolného výboru môže urobiť revolučný výbor
nadpolovičnou väčšinou hlasov, alebo členská základňa
nadpolovičnou väčšinou hlasov.
Článok 7: Právne oddelenie
Členom právneho oddelenia môže byť člen revolučnej
organizácie s právnym vzdelaním. Teda advokáti, obhájcovia,
právnici, sudcovia, prokurátori, policajti, vzdelaní a odborne
zdatní ľudia.
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Členmi právneho oddelenia môže byť každý člen Revolučnej
organizácie, ktorý o to požiada, alebo príjme túto ponuku.
Schválenie člena do právneho oddelenia môže urobiť
revolučný výbor nadpolovičnou väčšinou hlasov, alebo členská
základňa nadpolovičnou väčšinou hlasov. Právne oddelenie
slúži na prípravu zákonov na prospech občanov, podávanie
trestných oznámení pri podozreniach zo spáchania trestnej
činnosti na občanoch, namietanie navrhovaných zákonov inými
stranami a poukazovanie na nedostatky, poskytovanie
odborných stanovísk, pomoc členom Revolučnej organizácie,
ak to potrebujú.
Článok 8: Prípravný výbor.
Prípravný výbor slúži na riadenie a realizáciu pokynov
revolučného výboru Revolučnej organizácie. Tento výbor
nerieši, či sa niečo má urobiť, alebo nemá urobiť, ale striktne
najlepšie ako vie daný pokyn splní. Prípravný výbor môže dávať
návrhy na zmeny a vylepšenia, ale nesmie ich vykonať bez
schválenia revolučným výborom. Zároveň platí, že každý člen
prípravného výboru môže odmietnuť úlohu splniť, ale musí o
tom hneď informovať toho, kto mu tento pokyn z revolučného
výboru dal.
Hlavné úlohy prípravného výboru sú: Striktne plniť všetky
pokyny revolučného výboru. Ide najmä o:
1. Výroba propagačných materiálov.
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2. Distribúcia propagačných materiálov.
3. Riešenie a distribúcia reklamných predmetov.
4. Oslovovanie členov, ale aj širokej verejnosti o tom, čo
potrebujeme realizovať.
5. Riešenie reklám na sociálnych sieťach a iných médiách.
6. Evidencie členov.
7. Záznamy z porád a zasadnutí.
8. Archív sľubov členov, záznamov z porád a rokovaní,
záznamy z hlasovaní.
9. Zverejňovanie niektorých informácií na sociálnych
sieťach, YouTube a pod..
10. Získavanie kontaktov.
11. Logistické zabezpečenie akcii Revolučnej organizácie.
12. Administratívne činnosti
Revolučnej organizácie.

spojené

s

fungovaním

Pre dobré fungovanie prípravného výboru, môže mať
prípravný výbor hierarchiu a to vedúceho a podriadených.
Základná štruktúra prípravného výboru bude: Centrálny
prípravný výbor a regionálne prípravné výbory. Každý
prípravný výbor musí mať minimálne jedného člena. O členoch
do prípravných výborov rozhoduje revolučný výbor hlasovaním
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nadpolovičnou väčšinou. Členmi prípravného výboru môže byť
každý člen Revolučnej organizácie, ktorý o to požiada, alebo
príjme túto ponuku.
Rozdiel medzi členom prípravného výboru a členom je hlavne
ten, že takýto člen, ktorý je vedený ako člen prípravného tímu
je skôr informovaný ako ostatní a zároveň v prípade úspechu
bude za svoju snahu pomôcť odmenený. Zároveň byť vedený
ako člen prípravného tímu je dôležité z hľadiska
akcieschopnosti a koordinácie krokov.
Článok 9: Princíp navrhovania a hlasovania.
Revolučná organizácia má jasné ciele. Ak chceme uspieť, tak
žiadne hádky, žiadne intrigy, žiadne špekulácie, žiadne osobné
ambície, žiadne urážanie sa, žiadne osočovanie, žiadne
demagogické reči, žiadna utópia, žiadne strašenie, žiadne
podkopávanie dôveryhodnosti a správnosti. Žiadne
zosmiešňovanie, žiadne urážky a vyťahovanie krívd z minulosti.
Žiadne podplácanie a žiadne vyhrážanie sa. Žiadne reči typu:
"Prečo on a ja nie?" Alebo vety typu: "Prečo ste tak a tak
rozhodli?" Vyznieva to dosť tvrdo a nedemokraticky, ale ak
chceme uspieť, tak sa musíme vyvarovať takýchto foriem
správania sa. Niektoré vyslovenie škodia a niektoré len zdržujú.
Napriek tomu, že sa ti to zdá ako diktátorstvo a slepá
poslušnosť, tak teraz uvediem pravidlá, ktoré Ťa dúfam
presvedčia, že takto to byť musí, aby sme mali reálnu šancu
uspieť.
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Za to ako dopadne revolúcia a aký režim s akými pravidlami
zavedieme zodpovedá v prvom rade revolučný výbor
Revolučnej organizácie, ale zároveň prípravný výbor
Revolučnej organizácie, každý člen Revolučnej organizácie a
každý občan Slovenskej republiky.
Keďže sme ľudia a nie sme dokonalé bytosti, tak tu spisujem
jasné pravidlá, podľa ktorých keď sa budeme držať, tak máme
reálnu veľkú šancu uspieť. Občas sa neovládneme, ale ak
chceme, aby nás národ chcel mať vo vedení, tak národ musí
cítiť, že to robíme fakt dobre a čestne.
Takže v súlade s vyššie uvedeným navrhujem a zavádzam tieto
pravidlá:
Článok 10: Pravidlá fungovania Revolučnej organizácie.
1. Každý člen Revolučnej organizácie má právo dať svoj
vlastný návrh na čokoľvek čo sa týka Revolučnej
organizácie. Či už ide o samotný chod, alebo o jej
aktivity.
2. O každom návrhu sa bude čo najskôr hlasovať.
3. Pri každom rokovaní, kde hrozí, že rokovanie nie je
konštruktívne, tak sa vyberie jeden z členov a ten sa
označí ako "moderátor". Navrhnúť moderátora môže
ktorýkoľvek zúčastnený člen a môže navrhnúť za
moderátora aj sám seba. O návrhu sa ihneď hlasuje.
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Moderátor musí získať
zúčastnených členov.

podporu

3/5

všetkých

4. Ak v priebehu diskusie moderátor nezvláda
moderovanie, tak môže sa sám vzdať tohto postu,
alebo hocikto môže dať návrh na odvolanie moderátora
a o tomto návrhu sa ihneď hlasuje. Ak pôvodný
moderátor získa naďalej 3/5 väčšinu hlasov, tak už
ostane moderátorom až do konca daného rokovania.
5. Moderátor musí dávať rovnocenný priestor každému
členovi. Ak hrozí konflikt, alebo je časová tieseň, tak
môže moderátor dávať slovo na vymedzený čas. Ak
treba prijať neodkladné nejaké rozhodnutie do určitého
času a je veľa pozmeňujúcich návrhov a pripomienok,
tak moderátor pred záverečným hlasovaním musí dať
priestor na záverečné slovo každému v rovnakej dĺžke.
Ak to situácia dovoľuje, môže moderátor dať ešte
ďalšie kolo záverečných rečí. Na základe záverečných
rečí sa ešte môže daný návrh upraviť. Po každej úprave
musí moderátor dať každému ešte priestor na
záverečnú reč. Každý člen má právo sa vzdať svojho
záverečného slova.
6. O každom návrhu sa hlasuje samostatne a toto
hlasovanie je zaznamenané na video, alebo audio
záznam, prípadne v papierovej forme. Pri veľmi
dôležitých veciach môže moderátor nariadiť písomný
záznam a žiadať každého účastníka o podpis.
–289–

7. Záznamy z rokovaní a hlasovaní sa archivujú a za tieto
záznamy zodpovedá poverená osoba. Tieto záznamy
nie sú verejné. ( Dôvod je čisto prirodzený. Keďže
Revolučná organizácia je tvorená pre veľmi dôležité
ciele a členovia by mali byť priateľskí, tak je celkom
prirodzené, že nikto nemá rád, keď niekto niekoho
priateľské rozhovory niekde zverejní alebo zneužije na
vydieranie, alebo ich niekto zostrihá, tak, aby čo najviac
ublížili konkrétnej osobe, alebo celej Revolučnej
organizácií. ) Napriek tomu môže každý člen dať návrh
na zverejnenie nejakého rokovania, alebo len
zverejnenie rokovania o nejakom konkrétnom návrhu.
Na základe tohto návrhu sa môže, ak 3/5 väčšina
všetkých členov revolučného výboru bude súhlasiť,
takýto záznam zverejniť. V každom prípade sa výsledok
hlasovania zverejní aj s konkrétnymi menami kto ako
hlasoval. Ak niekto napriek odhlasovaniu zverejnenia
trvá na tom, aby nahrávka nebola zverejnená, tak
nahrávka nebude zverejnená, ale takýto člen je
vylúčený z revolučného výboru. ( Ide o to, že chcem,
aby všetko bolo morálne v poriadku. Na jednej strane
nechcem nič tajiť, na druhej, ľudia, ktorí boli na
zasadnutí musia mať pocit, že nikto nezneužije ich
spontánne vystupovanie. Preto som navrhol taký
postup, aby to bolo možné, ale zároveň aby sa nebáli
ľudia hovoriť otvorene. V každom prípade verím, že
budeme robiť dobré rozhodnutia a len nepriateľ bude
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chcieť tie nahrávky, aby ich mohol zneužiť a to mu
nedovolíme.
8. V revolučnej organizácií budú minimálne dvaja ľudia
poverený centrálne zbierať a archivovať záznamy z
rokovaní a hlasovaní a zodpovedajú za to, že sa tieto
záznamy nezverejnia a nezneužijú. Jeden z nich je
hlavný archivár a druhý raz za čas urobí zálohu všetkých
archívnych materiálov.
9. Na každej akcii Revolučnej organizácie, alebo z
rokovaní, prípadne počas riešenia úloh si každý môže
robiť fotografie a videá na pamiatku, ale nesmie ich
zneužiť alebo zverejniť bez súhlasu všetkých osôb na
tomto zázname.
10. Revolučný výbor Revolučnej organizácie zodpovedá za
celú Revolučnú organizáciu, preto, keď sa príjmu nejaké
pokyny a závery 3/5 väčšinou všetkých členov
Revolučného výboru, tak sú záväzné pre všetkých
členov Revolučného výboru a prezentujeme ich
jednotne, bez rečí typu: "Súhlasil som, ale mal som
lepší návrh." ( Ak tvoj lepší návrh neprešiel 3/5
hlasovaním, tak asi nebol lepší, len tvoje ego si myslí, že
bol. )
11. O návrhoch sa bude rozhodovať podľa poradia
dôležitosti. Ak vznikne konflikt o poradí návrhov, tak
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"moderátor" dá okamžite hlasovať o tom, ktorý návrh
sa má prejednávať skôr.
12. Moderátora musí každý člen rešpektovať a riadiť sa
jeho pokynmi.
13. Moderátor musí dať každému členovi dostatočný
priestor na prezentáciu svojho návrhu a ak pre krátkosť
času to nie je možné, tak dať každému rovnaký čas na
prezentáciu.
14. Moderátor po odprezentovaní nejakého návrhu môže
otvoriť spontánnu diskusiu. Ak počas diskusie si ľudia
skáču do reči, alebo sa niekto nevie dostať k slovu, tak
upozorní toho, kto veľa rozpráva, nech to skráti a dá
priestor tomu, kto sa hlási.
15. Keď sa o slovo hlásia viacerí účastníci, tak sa slovo
priraďuje podľa toho kto sa hlásil skôr.
16. Pri moderovanej diskusii sa neberie žiadny ohľad na to,
že niekto je významná postava a niekto menej. Slovo sa
priraďuje podľa toho, kto sa prihlási skôr.
17. Ak niekomu sa zdá, že niekto rozpráva neprimerane
dlho, tak môže dotyčného slušne upozorniť, alebo
povedať moderátorovi, nech ho upozorní. Ak
moderátorovi sa zdá, že nerozpráva dlho, tak
navrhovateľ môže žiadať, aby sa hlasovalo o tom, že
rozprávať má kratšie. Moderátor dá o tom ihneď
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hlasovať a ak nadpolovičná väčšina je za to, že reč nie je
dlhá, tak sa nechá dohovoriť. Ak hlasovaním sa
preukáže, že je príliš dlhá, tak moderátor je povinný
upozorniť dotyčného, aby svoju reč skrátil. Ak daná reč
aj po upozornení je dlhá, tak moderátor ho preruší a dá
priestor ďalšiemu v poradí v akom sa hlásili o slovo. Ak
dochádza k pravidelnému javu neprirodzene dlhých
prejavov, tak moderátor môže nariadiť systém, že každý
bude mať rovnaký vymedzený čas na diskusiu.
18. Ak sa prejednáva nejaký návrh, moderátor dohliada na
to, aby sa neodbočovalo od prejednávanej témy.
19. Za vyhotovenie záznamu z hlasovania zodpovedá
moderátor.
20. Moderátor na základe prerokovaných a odhlasovaných
návrhov poverí prípravný výbor s ich realizáciou.
Prípadne poverí iné sekcie Revolučnej organizácie s
úlohami, ktoré boli odhlasované.
21. Prípravný výbor na základe pokynov revolučného
výboru má právo poveriť plnením úloh ktoréhokoľvek
člena. Každý člen ak sa necíti na splnenie úlohy, tak
môže splnenie úlohy odmietnuť. Je potrebné, že ak
nejaký člen odmietne splniť úlohu, tak okamžite to
nahlási tomu, kto mu zverenú úlohu zadal.
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22. Všetky pokyny revolučného výboru, alebo prípravného
výboru, ktorý plní úlohy zadané revolučným výborom
musia byť jasné, splniteľné, logické alebo strategické a
člena nesmú príliš zaťažovať, alebo preťažovať.
23. Ak niektoré pokyny sú protichodné, tak sa plnia pokyny
s neskorším dátumom.
24. Revolučný výbor je zároveň vedenie občianskeho
združenia "REVOLÚCIA".
25. Členovia revolučnej organizácie sú zároveň členmi
občianskeho združenia "REVOLÚCIA".
26. Ak je niekto členom revolučného výboru, alebo iného
výboru, môže byť zároveň členom aj inej zložky
revolučnej organizácie.
27. Člen revolučnej organizácie môže byť aj členom inej
organizácie, alebo politickej strany.
28. Ak niekto nerešpektuje moderátora, tak ho moderátor
môže vylúčiť z rokovania. V daný deň nemôže byť
rokovanie o zbavení členstva daného člena. ( Tu ide o
to, že občas každý má extrémne zlý deň a za to
nebudeme nikoho trestať. ) Vylúčenie z rokovania slúži
len na upokojenie situácie. Ak dotyčný odmieta odísť,
moderátor môže rokovanie zrušiť, alebo preložiť na iný
dátum, čas alebo miesto. O tomto návrhu sa hlasuje
nadpolovičnou väčšinou.
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29. Každý nech si uvedomí, že nič nie je dokonalé a vždy
môže byť lepší návrh. Nie je rozumné veci meniť každú
chvíľku, alebo bez uváženia, či bez vážneho dôvodu.
Predsa len chceme zriadiť niečo dobré a stabilné a
preto aj naše návrhy musia byť tým príkladom. A aj
naše rokovania a štýl rokovania a rozhodovania musí
byť vzorom pre budúce vlády.
30. Z každého rokovania niekto urobí záznam a poskytne
ho archivárovi.
31. V súčasnej dobe nie je možné úniku informácií zabrániť.
Tajná služba, ale aj obyčajný človek ak chce, tak dokáže
odpočúvať kohokoľvek a kdekoľvek. Preto sa musíme
správať tak, aby nikto nemohol získať nič, čo by nám
uškodilo. A pokiaľ veci budeme robiť dobre, tak nám
ani nikto škodiť nebude.
32. Rokovania budeme viesť štýlom, že najskôr priateľské
rozhovory a následne oficiálny začiatok a spustenie
nahrávania a po skončení dôležitých bodov oficiálne
skončenie a vypnutie nahrávania.
33. Moderátor nedá hlasovať o návrhu, ktorý nie je v
súlade s cieľmi Revolučnej organizácie.
34. Ak Moderátor odmietol dať hlasovať o nejakom
návrhu, tak o tom musí urobiť záznam aj s
odôvodnením prečo tak urobil.
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35. Ak moderátor odmietne dať hlasovať o nejakom
návrhu, alebo návrh nebol schválený, tak navrhovateľ
má právo zverejniť svoj návrh aj s komentovaním, prečo
si myslí, že návrh nebol schválený, alebo prečo mal byť
schválený. Navrhovateľ zároveň musí umožniť
protistrane sa vyjadriť. ( Tento bod je dobrý na to, aby
psychologicky vplýval na členov Revolučného výboru,
aby schvaľovali rozumné návrhy. Zároveň dotyčný
navrhovateľ má spätnú väzbu od občanov, či jeho návrh
považujú za dobrý. )
36. Moderátor pripustí aj hlasnú argumentáciu, ale ak sa
niekto z prítomných ozve, že mu to vadí, tak upozorní
toho, kto používa neprimerane vysoký hlas, aby
rozprával slušne.
37. Moderátor upozorní každého kto niekoho z prítomných
začne urážať. Po treťom upozornení bude tento človek
požiadaný, aby odišiel z rokovania a musí to urobiť. Ak
dotyčný bol na rokovaní prostredníctvom internetu, tak
sa s ním preruší spojenie. Ak sa jedná o dôležité
hlasovanie, tak toto hlasovanie sa mu umožní a pred
hlasovaním sa mu poskytne priestor na prečítanie si
finálneho návrhu.
38. Ak sa rokuje o odmenách, tak návrh o odmenách, jeho
predkladateľ a výsledok hlasovania s konkrétnymi
menami musí byť zverejnený. O odmenách sa hlasuje
3/5 väčšinou členov revolučného výboru.
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39. Valné zhromaždenie, teda stretnutie všetkých členov
osobne, alebo prostredníctvom internetu sa uskutoční
minimálne raz ročne.
40. Stretnutie revolučného výboru sa uskutočňuje podľa
potreby. Spravidla raz do mesiaca. Keď sa robia
prípravy revolúcie, tak aj raz za týždeň a ak si to
vyžadujú okolnosti, tak aj každý deň.
41. Revolučná organizácia nie je charita, ale nástroj na
zmenu politického režimu. Preto revolučná organizácia
nemôže svoje zverené finančné prostriedky darovať ani
požičať nikomu. Všetky finančné prostriedky musia byť
čo najefektívnejšie použité na dosiahnutie cieľa
Revolučnej organizácie. ( Ak sa nám podaria ciele
revolučnej organizácie, tak nikto nebude odkázaný na
charitu a ani na pôžičky. )
42. Každý dar, členský príspevok, alebo iná forma pomoci
musí byť zo srdca, nesmie existenčne ohroziť darcu, ani
jemu blízke a zverené osoby. Darca nebude nikdy žiadať
späť svoj dar, nikdy za to nebude nič chcieť okrem
plnenia cieľov revolučnej organizácie a rešpektuje, že s
jeho darom bude naložené podľa rozhodnutia
revolučného výboru.
43. Zdroje Revolučnej organizácie sa môžu použiť na:
Propagačné
materiály,
reklamné
materiály,
prevádzkové
náklady,
materiálno-technické
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zabezpečenie, občerstvenie pre členov Revolučnej
organizácie, občerstvenie pre významné osobnosti s
ktorými bude revolučná organizácia spolupracovať,
odmeny za plnenie úloh revolučnej organizácie. ( Tu
musíme dodať, že zdrojov, hlavne v začiatkoch, nebude
veľa a niektoré činnosti budeme musieť robiť zadarmo.
Ak sa aj stane, že zdrojov bude dosť, až prebytok, tak
naďalej budeme tieto zdroje využívať efektívne a v
súlade s morálkou. Dohľad nad efektívnym
vynakladaním finančných zdrojov bude mať kontrolný
výbor. Presný systém financovania bude upravovať
samostatný predpis, ktorý bude verejne prístupný.
Zároveň sa bude raz ročne na valnom zhromaždení
zverejňovať a obhajovať celý rozpočet revolučným
výborom. )
44. Všetko, čo môže byť verejné bude zverejňované
priebežne na stránke www.revolucia.sk ( Túto doménu
som kúpil z vlastných prostriedkov za 1000€ v roku
2021 a dávam ju ako dar do Revolučnej organizácii. )
45. Každý pokyn revolučného výboru Revolučnej
organizácie bude mať svoje presné náležitosti: Stupeň
dôležitosti, pre koho je určený, s konkrétnou úlohou a s
konkrétnym dátumom alebo časovým rozsahom, keby
má byť daná úloha splnená. V pokyne musia byť
uvedené konkrétne mená členov revolučného výboru,
ktorí zodpovedajú za splnenie danej úlohy a musia s
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touto úlohou súhlasiť. Každý pokyn sa stáva platným v
momente keď členovia revolučného výboru so svojou
úlohou súhlasia a pokyn je odhlasovaný 3/5 väčšinou
všetkých členov revolučného výboru Revolučnej
organizácie. Až potom sa začnú veci riešiť v súlade s
týmto pokynom. ( Pokyny revolučného výboru sú veľmi
dôležité, lebo od nich závisí, či budeme úspešní, preto
je potrebné mať pri najvážnejších riadiacich procesoch
poriadok, profesionalitu a disciplínu. )
46. Pokyny Prípravného výboru, podriadených štruktúr,
pokyny pre radových členov a sympatizantov nemusia
mať až takýto byrokratický prístup. Pokyny sa môžu
dávať aj ústne ale treba pri delegovaní úloh povedať
jasne úlohu, primerane ju vysvetliť, určiť konkrétneho
človeka, alebo ľudí, ktorí úlohu budú plniť a aj sa s nimi
dohodnúť na dátume a čase do kedy bude úloha
splnená. Je dobré to mať na nejakom tlačive, alebo v
počítači zaznamenané, ale niekedy postačí aj ústna
dohoda. Prípadne, zadanie pokynov sa nahrá na mobil
a uchová pre spätnú kontrolu. Vždy zadávateľ úlohy
oboznámi dotyčného s úlohou a následne sa ho opýta
či danú úlohu chce a vie splniť. Ak áno, tak dotyčný je
povinný ju splniť presne podľa dohody. Ak nie, tak sa
danou úlohou poverí niekto iný. ( Tu ide o to, že celá
Revolučná organizácia je postavená na priateľskom a
slušnom princípe a nie na diktatúre. Zároveň ale si
treba uvedomiť, že ak chceme byť úspešní a aby sa
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naplnili ciele Revolučnej organizácie, tak si to bude
vyžadovať veľa ochoty, síl, ústretového prístupu,
odhodlania a sebazapretia. Ak to dokážeme, tak
dosiahneme veľmi dobré výsledky, na ktoré budeme
neskôr právom hrdí. )
47. Ak sa majú prejednávať dôležité veci, tak každý člen
daného výboru, alebo úseku musí byť o tom
informovaný s dostatočným časovým predstihom. Ak to
nie je možné urobiť, tak sa o rokovaní informuje pred
začatím rokovania. Nikto z členov príslušného výboru
alebo úseku nesmie byť úmyselne neinformovaný,
alebo diskriminovaný. Ak je veľa vecí na rozhodovanie a
niektorý z členov nemajú čas, alebo im nevadí, že sa
dané rokovanie uskutoční bez nich, tak sa uskutoční
bez nich. Pri hlasovaní o finálnom návrhu sa
chýbajúcim členom príslušného výboru zatelefonuje a
v krátkosti opíše o čom sa hlasuje a dotyčný člen môže
hlasovať aj cez telefón, alebo internet. ( Hlasovanie na
diaľku je dôležité preto, pretože v súčasnej dobe sme
všetci vyťažení a z rôznych kútov Slovenska a neustále
osobné stretávanie by bolo neefektívne a
vyčerpávajúce. Zároveň je potrebné urobiť hlasovanie
na diaľku aj z toho dôvodu, aby nedochádzalo k tomu,
že určitá skupinka členov príslušného výboru by využila
to, že drvivá väčšina členov nie je prítomná a mohli by
presadiť návrh, ktorý by za normálnych okolností
nepresadili. )
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48. Hlasovanie o čomkoľvek sa považuje za platné, ak sa ho
zúčastnilo aspoň 2/3 členov príslušného výboru buď
osobne alebo cez internet. Hlasovanie o nejakom
návrhu môže prebiehať aj bez toho, aby sa zavolalo
všetkým členom daného výboru, ak dajú na to súhlas,
ale princíp hlasovania je taký, že vždy na schválenie
treba 2/3 všetkých členov príslušného výboru a s tými,
ktorí nehlasovali sa počíta, že boli proti. Do záznamu sa
uvedie dôvod, prečo chýbajúci členovia nehlasovali
napr. zaneprázdnený, odmietol hlasovať, nezastihnutý a
pod.
49. Tí, ktorí hlasujú na diaľku, alebo cez telefón, tak niekto
z osobne prítomných členov daného výboru musí
potvrdiť, že sa jedná skutočne o dotyčnú osobu. Ak
nikto z prítomných sa nevie zaručiť, že sa jedná o
dotyčnú osobu, tak dotyčná osoba poskytne k
nahliadnutiu svoj občiansky preukaz, alebo poskytne
nejaké overovacie znaky, ktoré moderátor rokovania
skontroluje s databázou členov. ( Tu ide o to, aby niekto
sa nevydával za niekoho iného. Zároveň nechceme
urobiť hlasovanie príliš byrokratické, alebo otravné. )
50. Každý člen by si mal aspoň raz prečítať knihu: "Ako
urobiť revolúciu a čo potom...", aby mal prehľad o
našej Revolučnej organizácií, našich cieľoch a
postupoch a bol oboznámený s pravidlami na základe
ktorých fungujeme. Nie je zlé si ju čítať opakovane.
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( Dôvodom, prečo je dobré si ju prečítať a prečítať aj
viac krát je ten, že myšlienky v nej obsiahnuté nás
počas čítania nalaďujú na rovné myšlienkové pochody a
to je základ na úspešnú spoluprácu. Zároveň táto kniha
rešpektuje jedinečnosť každého jednotlivca a iste
nechce, aby sme mysleli rovnako. )
Článok 11: Záverečné ustanovenia.
Táto Zakladajúca listina Revolučnej organizácie je najvyšší
dokument Revolučnej organizácie. Zmeny v nej sú neprípustné.
Ak bude drvivá väčšina členov chcieť urobiť zmeny v
Zakladajúcej listine Revolučnej organizácie, tak to bude môcť
urobiť raz ročne na valnom zhromaždení všetkých členov.
Zmeny sa budú robiť tak, že niekto upraví pôvodnú
Zakladajúcu listinu Revolučnej organizácie a 4/5 všetkých
členov s touto zmenou musia súhlasiť. Ak zmeny budú
odhlasované, tak v momente odhlasovania sa ruší stará
Zakladajúca listina Revolučnej organizácie a do platnosti
vstupuje nová Zakladajúca listina Revolučnej organizácie.
( Dôvod prečo, sa to môže robiť len raz do roka a treba na to
súhlas 4/5 všetkých členov je ten, že Revolučná organizácia
musí dávať pocit istoty, že nezmení svoj charakter a nemení
pravidla jej fungovania na základe nepodstatných vylepšení. )
Článok 12: Dátum revolúcie
1. september 2022
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Článok 13: Miesto konania revolúcie
Všetky námestia všetkých miest a dedín v Slovenskej
Republike.
Článok 14: Podpisová a legitimizačná doložka
Navrhol: Peter
revolucionár )

Sihelský

(3.6.1980)

(

elektromontér,

Súčasný počet členov Revolučnej organizácie: 1
Počet prítomných členov pri hlasovaní o Zakladajúcej listine
Revolučnej organizácie: 1
Za schválenie Zakladajúcej listiny revolučnej organizácie
hlasovalo členov: 1
Percentuálny podiel hlasovania: 100% členov podporilo tuto
Zakladajúcu listinu Revolučnej organizácie.
Mená prítomných členov Revolučného výboru Revolučnej
organizácie, ktorí dohliadali na legitimitu hlasovania o
Zakladajúcej listine Revolučnej organizácie: Peter Sihelský
(1980) podpis:

Dátum schválenia: 17.3.2022
Miesto schválenia: Kokava nad Rimavicou
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Článok 15: KONIEC
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kapitola: Prečo som napísal zakladajúcu listinu tak ako
napísal?
Tak a teraz je asi dobré trošku bližšie opísať prečo som
Zakladajúcu listinu Revolučnej organizácie napísal tak ako som
napísal a prečo v nej píšem to, čo v nej píšem. To bude asi na
dlho.:) Na úvod Vám chcem povedať, že za posledných 10
rokov, čo sa venujem revolučným aktivitám som sa zúčastnil
veľa rôznych stretnutí a protestov a komunikoval som s veľa
zaujímavými, ale aj divnými ľuďmi. Ja som do tej Zakladajúcej
listiny Revolučnej organizácie, ale aj do celej tejto knihy "Ako
urobiť revolúciu a čo potom..." vložil moje celoživotné
skúsenosti a verte mi, že nič tu nie je napísané zo srandy,
alebo, že ma baví komplikovať veci a podobne. Sú aj humorné
pasáže, ale v Zakladajúcej listine Revolučnej organizácie som
napísal len to, čo si myslím, že pomôže eliminovať konflikty a
maximalizuje šance na to, aby sme boli úspešní. Takmer ku
každej vete by sa hodil výkričník ako veľmi dôležité a niekedy aj
3 výkričníky, ale Zakladajúca listina nemá byť niečo, čo
rozkazuje, ale len niečo poučné a dobré. Hlavne čo sa týka
pravidiel, tak tam sa Ti môže zdať, že preháňam, alebo niečo
zbytočne komplikujem. A niekto si môže myslieť, že tých
pravidiel by malo byť oveľa viac, alebo, že tam nie sú všetky
možnosti a teda majú trhliny, ktoré sa dajú zneužiť. Nech si
myslíš čokoľvek určite máš pravdu. Ale tieto pravidlá nie sú
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preto, aby zabránili špekuláciám, ale aby pomohli predchádzať
konfliktom, alebo pasivite. Na zabránenie špekuláciám má
slúžiť jediný nástroj v tejto knihe a to slávnostný sľub člena
Revolučnej organizácie. Najbližšie týždne ukážu, či táto kniha je
napísaná dobre a či strhne davy, ktoré pomôžu zmeniť politický
režim. Ja môžem len dúfať, že som ju napísal dobre. Na
začiatku som chcel, aby táto kniha mala 100 strán. Teraz
dosiahla okolo 500 strán. Niečo som mohol vynechať a niečo
som mal viac upresniť. Nič nie je dokonalé a ani táto kniha nie
je výnimkou. Zvyšok bude na členoch Revolučnej organizácie a
revolučnom výbore Revolučnej organizácie, aby tieto
myšlienky pomohli pretaviť do praxe.
Kapitola: Veľká múdrosť.
Zasaď myšlienku, zožneš čin.
Zasaď čin, zožneš zvyk.
Zasaď zvyk, zožneš osud!
Aj keď sa snažím vyvarovať výrokom, tak tento je extrémne
dôležitý a pravdivý! Môžeš mať akékoľvek krásne a múdre
myšlienky, ale ak nebudeš na základe nich konať, tak boli
celkom zbytočné. Ak sa Ti bude táto kniha páčiť a neurobíš nič,
čo tu navrhujem, tak nedosiahneme žiadne zlepšenie! Ja
verím, že si znechutený z politiky, si znechutený z toho ako
všetci dookola len klamú, intrigujú, prekrúcajú pravdu. Si
znechutený z toho, že všetko ide dolu vodou! Si znechutený z
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toho ako veľmi sa musíš snažiť, aby si vôbec prežil! Som
presvedčený, že už drvivá väčšina pochopila, že tento svet,
ktorý nám pripravili revolucionári v roku 1989 nie je taký
ružový ako nám rozprávali na tribúnach. Ja som bol v tom čase
malý chlapec a tešil som sa na zmenu k lepšiemu, ale čoskoro
prišlo vytriezvenie. Zrazu boli úrady páce, zrazu boli sociálky,
zrazu vznikli bezdomovci, zrazu boli feťáci, zrazu prišli
preplnené cesty, zrazu sa zatvárala jedna fabrika za druhou,
zrazu prestali byť podnikové zájazdy, zrazu sa začali predávať
strategické podniky zahraničným investorom, zrazu v televízií
samá reklama, zrazu nechcú zobrať deti do škôlky, lebo nie je
miesto, zrazu sú obchody preplnené tovarom, ale nemáš si
pomaly začo kúpiť ani základné potraviny, zrazu musíš ťahať
nadčasy, alebo mať dve zamestnania, aby si uživil svoju rodinu,
zrazu na byt, alebo dom sa musíš zadĺžiť na 30 rokov, zrazu
namiesto prebytkového rozpočtu si štát každý rok berie
pôžičky neviem odkiaľ, zrazu v parlamente politici po sebe
škriekajú a obhadzujú sa striekačkami, zrazu nie si pánom vo
svojej krajine, zrazu sa ľudia boja chodiť večer po ulici, zrazu
žiadne istoty! A žiaľ keby to bolo zrazu, tak ľudia by sa rýchlo
vrátili späť na námestia a žiadali všetko vrátiť späť. Ale také
veci ako funkčný politický systém má určitú zotrvačnosť a ono
chvíľu ( pár rokov ) trvá, kým sa zabehnuté veci zastavia.
Samozrejme, že socializmus mal aj nedostatky, ale toto čo som
tu opísal do roku 1989 nebolo. No vrátiť to už nedokážeme.
Hlavne preto, že súčasný mocipáni veľmi nenápadne ale
dôkladne vymyli mozog mladým ľuďom a keďže od roku 1989
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prešlo viac ako 30 rokov, tak mladí ľudia nemôžu vedieť aký
socialistický režim v skutočnosti bol a ako sa žilo! Nezažili
atmosféru prvomájových sprievodov, alebo októbrový
sprievod s lampiónmi. Súčasný režim ich permanentne drží na
drogách ako sú alkohol, cigarety, klasické drogy, televízia, PC
hry, pohodlie, dáva im falošnú nádej a permanentne
demotivuje a zastrašuje! To vlastne robí s každým občanom
Slovenskej republiky. A nie je to len u nás, ale takmer na celom
svete. Preto mladí nemajú odkiaľ čerpať inšpiráciu. A ani
netušia, že to tu môže vyzerať celkom inak a lepšie. Dokonca si
myslia, že tak ako to je, je niečo normálne a treba sa biť o svoje
miesto na svete. Každý motivátor, alebo psychológ Ti na
prednáške alebo sedení povie vety ako napríklad: "Musíš byť
silný! Musíš prekonať svoje limity! Musíš sa prispôsobiť! Treba
načerpať harmóniu! Choď do lesa a objímaj stromy. Vyhýbaj sa
konfliktom. Musíš sa naučiť s tým žiť. Svet sa nezmení, musíš
sa zmeniť ty. Musíš byť asertívny! Musíš súpera poraziť! Choď
si za svojimi cieľmi! Neobzeraj sa späť! Investuj do svojej
budúcnosti! Vstávaj skôr, aby si všetko stihol! Kúp si lieky na
spanie! Kúp si lieky na uvoľnenie napätia. A podobne!" Vieš čo
majú tieto výroky spoločné? Tak za prvé je v nich aj kus pravdy,
ale hlavne všetky riešia následky tohto chorého režimu!
Zároveň motivátor a psychológ sú dobre platení ľudia, ktorí sú
veľmi radi, že Ty máš problém! Lebo ak by si ho nemal, tak
majú problém oni sa uživiť! Všimol si si, že zrazu koľko je
motivátorov? Koľko je psychológov a psychiatrov? Každá škola
má svojho psychológa, podniky majú svojich psychológov,

–307–

alebo si najímajú motivátorov. Podľa teba je všetko v
poriadku?
Alebo si zober psychiatrov. Ja sám som bol dokonca
hospitalizovaný na psychiatrii 3 týždne. Dôvodom bolo
preťaženie z práce, nepríjemný šéf, šetrenie na strave a zrejme
vnútorné konflikty ma vyčerpali natoľko, že mi odišla pamäť a
sústredenie a z toho som bol veľmi zúfalý. Proste na pár
mesiacov ma to odrovnalo a bál som sa opäť nastúpiť do
práce. Ale nakoniec som šiel, že lepšie umrieť v práci ako
zbabelo na posteli ležať a pozerať filmy až kým by ma za
neplatenie nevypli od elektriny. Ale iné som chcel povedať.
Počas návštev u psychiatričky, tak psychiatrička sa nesnažila mi
pomôcť nejakou psychologickou metódou či radou, ale len si
ma vypočula ako sa tam sťažujem na všetko možné a naťukala
do počítača, už neviem presne, ale niečo ako obsedantnokompulzívna porucha, reč spontánna, niečo nestabilné atď.
Potom mi vypísala recept a kontrola o mesiac. A takto to
prebiehalo asi pol roka. Proste žiadne rady, žiadne cvičenia, len
lieky a kontrola o mesiac! Potom mi navrhla, že nie je
zlepšenie, tak či si nechcem poležať na otvorené oddelenie
Psychiatrickej liečebne na 3 týždne. Súhlasil som, lebo som
chcel byť opäť fit. A na ňom zase boli ľudia, ktorí tam ani
nepatrili, ale mali na to nárok z poisťovne, alebo ľudia, ktorí to
museli absolvovať, aby im nezobrali invalidný dôchodok a
podobne! Takže 3 týždne som musel jesť nejaké lieky a učiť sa
básničky, robiť scénky so spolupacientmi, terapia tichom a to
bolo asi tak všetko. Proste pioniersky tábor. Ale spoznal som
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tam jedno krásne dievča. Ale nie o tom som chcel.:) Potom
som prišiel domov a žiadna zmena. Cítil som sa v pohode, ale
akonáhle mi niekto zavolal, že má pre mňa prácu, tak stres a
panika. Až taká, že som ani nevedel na čo sa vyhovoriť, aby
som nemusel ísť do práce! Proste som bol totálne
paralyzovaný z toho, že som si myslel, že prácu nezvládnem. Zo
začiatku som aj tie lieky bral poctivo, lebo fakt som sa nevedel
sústrediť a krátkodobá pamäť bola na bode mrazu, ale neskôr
som si uvedomil, že tie lieky ma nepostavia na nohy a ani
žiadne ležanie na psychiatrii. Jednoducho musím nastúpiť do
práce, zdravo sa stravovať, cvičiť a neriešiť rôzne dilemy. Takže
som nastúpil a postupne sa opäť vypracoval z pomocníka
elektrikára na šéf-montéra, ktorý dokázal aj sám nakáblovať
malú bytovku.
Kapitola: Zneužitie právomoci policajtom zo Zvolena!
S odstupom času, keď som šiel na protest, ktorý som sám
organizoval a mal riadne nahlásený ( v roku 2012 ), tak mi za
prekročenie rýchlosti o 24 km/h. vo Zvolene, namiesto pokuty
zobral policajt ( Dominik Baťo ) vodičský preukaz a dal
okamžitý zákaz ďalšej jazdy. Bolo to odvysielané aj v relácií
Lampáreň a dokonca aj s autentickým videom, ktorý dokazuje,
že policajt sa zachoval neprimerane, neľudsky a proste zneužil
svoju právomoc! Za to, že som mal 74km/h. na ceste, ktorá je v
podstate obchvat Zvolena, kde nechodia žiadni chodci, mi
zobral vodičák a zakázal ďalšiu jazdu, napriek tomu, že som
som si chybu priznal, bol slušný a chcel zaplatiť pokutu.
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Policajtovi sa nepáčilo, že si ho nahrávam. A nahrával som si ho
len preto, že v minulosti mi dali policajti pokutu celkom
neoprávnene, tak som chcel mať ďalší zásah polície
zdokumentovaný. Urobil som tak aj na základe rady, ktorú mi
dal právnik v televízií, keď odvysielali prvú reportáž so mnou v
relácií Lampáreň, kde som dostal pokutu za niečo, čo som mal
v poriadku. Takže ma tam nechal s autom, ktoré som nemal
právo ani preparkovať, aby nebolo na ceste! Ja som okamžite
šiel peši na policajnú stanicu podať na neho trestné oznámenie
a potom sadol do auta a šiel do Bratislavy to riešiť aj na
ministerstvo vnútra. Ale bol večer, tak som nič nevybavil. Iba
cez domáci telefón mi povedali, aby som šiel v pondelok to
nahlásiť na inšpekciu MV. To som urobil, ale všetko
zamietnuté. Vraj som sa mu psychicky nezdal. To, čo je podľa
tohto policajta psychicky divné správanie si viete pozrieť na
YouTube, kde je celý záznam z tejto kontroly! Podľa tohto
policajta a aj podľa inšpekcie MV je slušné správanie k
policajtovi veľmi podozrivé a je to až taký prehrešok, že
dotyčnému treba zobrať vodičský preukaz a zakázať ďalšiu
jazdu Či bolo toto jeho motívom, alebo mi zakázať ísť do
Bratislavy bolo v niekoho záujme je dodnes pre mňa záhadou.
Kapitola: Ako po mne a Janke strieľali policajti!
Teda jazdil som naďalej, lebo som sa cítil nevinný. Potom ma
7 krát zastavili a na siedmy raz po mne a bývalej manželke
strieľali a následne ma policajt, keď som zastavil, že sa idem
dobrovoľne vzdať, vyhodil z auta, hodil na zem a začal mlátiť
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hlava nehlava! Opäť som to mal natočené, opäť inšpekcia to
zamietla s tým, že záznam je nekvalitný a policajt si na to
nepamätá! Potom ma sudca odsúdil za marenie úradného
rozhodnutia a nariadil psychiatrický dohľad, pretože podľa
súčasného režimu musí mať človek, ktorý ignoruje zákaz
šoférovať a bol 7 krát zastavený policajnou hliadkou, zrejme
nejakú psychiatrickú poruchu. Ten dohľad bol pri inej
psychiatričke a tá bola v pohode ale opäť to prebiehalo asi
takto: "Dobrý deň Pán Sihelský, ako sa cítite?
Pracujete?"Odpovedal som, že áno, alebo nie a už len prídete
o mesiac a takto som musel chodiť asi rok. Na začiatku mi dala
3 balenia liekov, ktoré celé mám dodnes v šuflíku. Keď prešla
polovica trestu, tak som požiadal o odpustenie zvyšku trestu, a
na základe odporúčania psychiatričky mi sudca zvyšok trestu
odpustil. Následne som požiadal o vrátenie vodičského a bolo
treba urobiť znovu testy a psychologické vyšetrenie, keďže
mám vodičský aj na nákladné autá. Test som spravil na plný
počet ( 55 bodov ) a psychologické vyšetrenie tiež nad priemer.
Ešte si pamätám ako polícia robila rôzne obštrukcie, aby mi ho
nemuseli vrátiť. Do teraz nechápem, či to robili z vlastného
presvedčenia, alebo niekto ťahal za nitky. K policajtom som sa
správal vždy slušne pokiaľ nepáchali hrubú neprávosť, preto
som nerozumel prečo mi takto komplikujú život. Nakoniec keď
som sa šiel sťažovať na prokuratúru, tak sa pohli ľady a zrazu sa
všetko dalo do pohybu a vodičský mi vrátili. Takže čo tým
chcem povedať? Určite to nepíšem preto, aby ste ma ľutovali!
Alebo, aby ste ma brali ako vzor! Jedine ako odstrašujúci
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príklad.:) Jediné pozitívum v týchto mojich skúsenostiach
vidím v tom, že keby som nemal tieto skúsenosti, tak by som
ani netušil ako funguje táto strana systému. Treba sa fakt
zamyslieť, či chcete platiť psychológov a psychiatrov za
nezmysly, alebo chcete režim, ktorý nebude potrebovať toľko
takýchto ľudí. Či naozaj schvaľujete policajnú brutalitu, alebo
chcete slušné a prosperujúce Slovensko so zdravými
občanmi?! Ako som už písal. Na Slovensku trpí viac ako milión
ľudí na psychické poruchy a ročne sa na Slovensku spotrebuje
okolo 17 miliónov liekov na psychiatrické problémy. Takže fakt
som iba ja ten blázon, ktorý sa nechce prispôsobiť tomuto
trendu? To chcem tak veľa, aby Slovensko patrilo Slovákom? To
chcem tak veľa, aby ľudia mali skutočné istoty? To chcem tak
veľa, aby ľudia sa nemuseli zadlžovať? To chcem tak veľa, aby
polícia mala primerané zásahy? To chcem tak veľa, keď
nechcem na uliciach vidieť bezdomovcov a žobrákov? To
chcem tak veľa, keď chcem, aby súdy súdili rýchlo a
spravodlivo a nie len alibisticky? Ja viem, že viacerí chcú to čo
ja, ale nemajú silu, aby niečo zmenili. Možno aj Ty by si chcel,
aby to tu vyzeralo inak. Lepšie. A teraz jedna pravda, ktorá sa
nedá spochybniť!:
Kapitola: Spojenie je cesta k úspechu.

"Nikto nemá silu zmeniť systém, ale všetci
máme silu pomôcť zmeniť tento systém!!!"
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Takže na základe rôznych skúseností som dospel do štádia, že
buď to tu spolu zmeníme, aby sa žilo dobre, alebo každý sa
bude snažiť prežiť ako sa dá. A teraz si úprimne odpovedz. Čo
Ti dáva lepší pocit? Časť vety, že: ideme to spolu zmeniť, alebo
časť vety:...budeš sa snažiť prežiť ako sa dá. Teraz neber do
úvahy, že sme nejednotní, alebo rozhádaní a podobne. Len si
odpovedz bez týchto analýz. Ja si myslím, že troška lepší pocit
máš zo spojenia: Ideme to spolu zmeniť. Áno, ideme!!!
Nezáleží na tom, že nám to doteraz nevyšlo. Nezáleží na tom,
že ľudia sú rozhádaní. Nezáleží na tom, že každý podporuje inú
stranu a inú očierňuje. Záleží len na jednej veci. Že mi pomôžeš
tento režim zmeniť! Nedajú sa zrušiť proti-pandemické
opatrenia, keď médiá zasiali taký strach do ľudí, že už sami
schvaľujú tieto príkazy. Ale čo sa dá, tak namotivovať ľudí na
oveľa zásadnejšie zmeny k lepšiemu! V tejto knihe je
koncepcia, ktorá v podstate každému uľahčí život a opäť
prinavráti pokojný život bez tých stresov, ktoré sú dnes! Táto
kniha je nástroj na zjednotenie ľudí bez ohľadu na politické
presvedčenie, sociálny status, alebo stranícke tričko. Táto kniha
je univerzálna redukcia, ktorá spojí malého s veľkým, chudého
s tučným, bohatého s chudobným, bieleho s čiernym, ženu s
mužom, dieťa so starcom, šikovného s jednoduchým,
zakomplexovaného s otvoreným, tuláka s domasedom,
pesimistu s optimistom, aktivistu s lemrákom, vojaka s
pacifistom, veriaceho s ateistom, introverta s extrovertom.
Chápeš? Nie? Nevadí. Tak inak. Táto kniha je zrkadlo do duše.
Do mojej, do tvojej, do každého. Každý sa niekde v tejto knihe
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nájde. A ak si sa v nej našiel a ja som to, čo si našiel napísal, tak
to znamená, že kúsok z Teba je vo mne. Inak by ma to nikdy
nenapadlo napísať. Inak by ma nenapadlo, že chcem aj Tebe
pomôcť. Ja viem, že teraz táto pasáž sa zdá byť dosť divná, ale
niektorí ľudia, a možno aj Ty, vedia ako to myslím. Vieš čo
minimálne spája týchto ľudí? Táto kniha.
Takže ak chceme vyhrať, tak žiadne reči s tým áno a s tým nie!
Zlým treba pomôcť, aby neboli zlí. Podrazákom treba pomôcť,
aby neboli podrazákmi. Silných treba usmerniť, aby pomáhali
slabým. Lakomým treba pomôcť, aby už nechceli byť lakomí.
Nedôverčivým naliať toľko dôvery a nádeje, že začnú až svietiť!
Chorým pomôcť sa vyliečiť! Lenivým treba pomôcť, aby dostali
chuť pracovať. O tom je táto kniha.
"Ak chceš pomôcť len sám sebe, tak si sebec. Ak chceš pomôcť
ostatným, tak si svätec!"
( To ma teraz spontánne napadlo. )
Ak máš pocit, že mi môžeš dôverovať, tak mi nie len dôveruj,
ale aj urob niečo pre mňa. Urob všetko čo môžeš z pokynov v
tejto knihe a stačí to robiť len tento rok 2022. Začni malými
úlohami a postupne si ich pridávaj. Nie do vyčerpania, ale
udržuj sa v takom stave, že by si tú činnosť dokázal robiť aj
dlhodobo. Ale ja nechcem od Teba nič dlhodobo. Len tento rok
zaber. Zaber kvôli tomu, že mi dôveruješ, alebo zaber kvôli
tomu, že sa ti páči nový režim, ktorý ponúkam. Zaber kvôli
tomu, že chceš skoncovať so súčasným štýlom vládnutia. Zaber
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kvôli svojim blízkym. Zaber, kvôli tomu, že sa chceš mať naozaj
dobre a nie len na chvíľku, ale do konca života! A vieš čo?
Nebudeš na to sám. Aj ja zaberiem! Tento rok 2022 urobím
všetko čo môžem a na čo budem mať silu, aby sa ukončil tento
chorý režim. Od Nového roka píšem túto knihu, popri tom
pracujem 11 hodín denne na stavbe. Neskôr ju vydám a
pôjdem presne podľa pokynov a myšlienok v nej uvedených.
Takže ak už bude fáza, že treba rozdávať letáky, tak ver, že aj ja
som v teréne a rozdávam. Ak bude treba rokovať s politickými
stranami, tak ver, že už majú maily s pozvánkou na stretnutie.
Ak bude treba zháňať peniaze, tak ver, že zháňam aj ja. Ak
bude treba byť niekde na demonštrácií, tak ver, že niekde tam
som! Nebude to tak, že ja napíšem a ty vykonaj! Bude to, že ja
napíšem a spolu ako bratia a sestry začneme na tom pracovať.
Každý podľa svojich možností. Proste ak sme sa naozaj
rozhodli, že chceme zmenu, tak ju musíme zariadiť! Musíme ísť
poctivým príkladom. Ako pri všetkom začiatky sú ťažké, ale
zvykneme si a zistíme, že zvládneme ešte oveľa viac, keď
budeme cítiť, že to má zmysel. A tento pocit príde s
narastajúcim počtom sympatizantov a členov. A títo
sympatizanti a členovia budú ďalšie svetielka, ktoré postupne
rozsvietia celé Slovensko! Aby všetky krivdy boli spláchnuté do
kanála a začali sme budovať systém, ktorý bude naše spoločné
dielo. Nezáleží na tom, kto to odštartuje, či to budem ja touto
knihou, alebo Ty, tým, že roznesieš prvé letáky. Záleží len na
tom, že urobíme na čo nám budú sily stačiť a o ostatné sa
postará Boh! Nevadí, že máš pochybnosti, alebo sa cítiš trápne,
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keď nesieš leták susedovi, alebo keď niekomu rozprávaš o tom,
čo pripravujeme. Nevadí, keď Ťa ľudia začnú odhovárať, že si a
sme bez šance. Nevadí, keď Ťa budú zosmiešňovať za to, že si
sa pridal k Sihelskému, alebo niekomu inému, koho
zaškatuľkujú do skupiny extrémistov, fašistov, dezolátov,
psychopatov, kriminálnikov, anarchistov, snílkov, socialistov,
komunistov a podobne. Jeden rok vydržíme a ver mi, že keď sa
to v lete naplno rozbehne, tak budeš hrdý/hrdá na to, že si bol
na začiatku týchto zmien v čase, keď všetko z toho čo tu
opisujem sa zdalo byť nemožné! Ver mi, že keď sa začne
zreálnievať niektorá nemožná vec v tejto knihe, tak sa začnú
zreálnievať aj ostatné až nakoniec výsledok bude ešte krajší
ako som v tejto knihe navrhol! A nezáleží na tom, kto preberie
štafetu a zabehne o kúsok ďalej. Nezáleží na tom, kto donesie
Slovenskú vlajku a zapichne ju o čosi vyššie! Všetko, čo som tu
navrhol a ešte navrhnem je také, že nech budeme kdekoľvek v
systéme, tak sa budeme mať dobre. Každý z Nás!
A teraz keď sme si pohladkali dušu a naplnili sa nádejou a
odhodlaním, tak sa musíme vrátiť na zem, vyhrnúť si rukávy a
začať na tom poctivo pracovať. Tešiť sa budeme až keď si
splníme úlohy. Nie skôr! Dôveruj mi. Tak ako sa vraví: "Najskôr
práca, potom pláca!", tak aj My najskôr budeme fakt makať a
plniť všetko čo môžeme a na čo nám budú sily stačiť a potom
budeme oslavovať. Tieto oslavy budú až v roku 2023 na prvé
výročie revolúcie. A osobne budem dohliadať na to, aby tieto
oslavy boli krásne a nezabudnuteľné. Budú to celoslovenské
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oslavy aké ešte nikdy na Slovensku neboli. Ale opakujem. Až
potom.
Kapitola: Čo sa mi zdalo ako nemožné a stalo sa!
Teraz Ti chcem povedať jednu moju skúsenosť. Keď som chodil
na základnú školu, tak som nevedel odbehnúť 12 - minútovku
(beh). Vždy po pár sto metroch som musel začať ísť krokom.
Jednoducho som nevládal s dychom. Na strednej sme myslím
veľmi nebehali. Keď sa končila stredná, tak som si dal prihlášky
na vysoké školy a jedna z nich bola Vojenská akadémia v
Liptovskom Mikuláši. A tam samozrejme aj test fyzickej
zdatnosti. Toho som sa bál najviac. Kliky som vedel robiť, aj
šprint, dokonca aj zdvihy, ale behu som sa bál. A teraz postavili
nás na štart na ich ihrisko a mali sme robiť kolečka. Skúšajúci
nás odštartoval a začali sme bežať. Ja som bežal ako som vládal
a hlavne, aby mi na ten beh stačil dych. Keď skúšajúci zahlásil
posledná minúta, tak som sa snažil troška zvýšiť tempo. A keď
bolo asi 30 sekúnd do konca, tak som si povedal, že zaberiem.
A tak som začal zrýchľovať, že som dosiahol šprint a niektorých
aj predbehol. Keď som dobehol do cieľa, tak som ľutoval prečo
som ten šprint nezačal skôr, lebo keď som dobehol, tak ani
nohy ma neboleli a ani zadýchanie nebolo oveľa väčšie ako
počas behu pomalým tempom. Čo Ti tým chcem povedať?
Chcem Ti povedať, že naozaj najviac zo všetkého funguje tvoje
osobné rozhodnutie! Ani nie tak motivácia, ako samotné
rozhodnutie. Mňa pri tom behu nemotivovalo, že chcem byť
prijatý. Teda motivovalo, ale táto motivácia bola od začiatku a
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aj tak nevyužila naplno môj potenciál. To čo zrýchlilo môj beh,
nebola motivácia, ale rozhodnutie! A rozhodnutie som
neurobil na základe motivácie, ale na základe blízkosti cieľa.
Kapitola: Dôležité je sa rozhodnúť
Takže ak chceme vyhrať, tak sa musíme v prvom rade
rozhodnúť že chceme vyhrať, že chceme zaviesť nový politický
režim! Nie, že chceme zrušiť starý! Niečo rušiť je niečo
negatívne. Niečo zriadiť, je niečo tvorivé a pozitívne. Preto aj
keď veľa krát som v tejto knihe použil slová , že chcem zrušiť
tento chorý režim a podobne, tak pri motivácií si treba dávať
len pozitívne ciele. A hlavne sa rozhodnúť, že proste ideš do
toho! Akonáhle sa skutočne rozhodneš a nebude to len
skúsim, uvidím, môžem, ale bude to idem do toho, tak ak to
bude naozaj úprimné a pravdivé, tak Ťa toto rozhodnutie
naplní pocitom radosti, že ideš sa podieľať na niečom
veľkolepom. Dokonca ak sa pridáš na začiatku, kedy ešte
takmer nikto nebude s nami, tak budeš mať pocit, že si hrdý na
to, že stojíš pri zrode veľkej premeny. A zrazu začneš mať pocit,
že chceš už niečo robiť, čo pomôže. Budeš chcieť pokyny,
budeš chcieť letáky, budeš chcieť o tejto zmene, ktorú ideme
urobiť niekomu povedať a nahovoriť ďalšieho kamaráta,
priateľa, rodinu, kolegu, suseda. Toto nadšenie je pekný cit, ale
treba si ho šetriť. Nikomu nepomôže ak začneš ako zmyslov
zbavený prehovárať niekoho, nech sa pridá k nám. Čo ale
pomôže, je sa tešiť a začať postupne malými krokmi rozširovať
túto myšlienku. V tejto knihe bude presný plán a
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harmonogram, aby si sa mohol inšpirovať a ak chceš skutočne
pomôcť, tak vždy maj na pamäti, že len dobre zorganizované
niečo má dobrý výsledok. Niekedy je krása aj v chaose, ale ten
si teraz nemôžeme dovoliť. Na začiatku musíme byť odhodlaní
a rozumní, ale zároveň disciplinovaní.
Kapitola: Disciplína a tvoje návrhy.
Disciplína je niečo, čo nám zaručí jednotu. Ja aj keď viem, že
moje návrhy nie sú dokonalé a možno máš lepšie, tak prosím
chvíľu vydrž. Ak pôjde všetko podľa plánu, tak táto kniha sa
dostane veľmi veľa ľuďom do rúk a v tejto knihe je napísané čo
chceme a ako to chceme urobiť. Veľmi veľa ľudí bude mať
lepšie návrhy, alebo super vylepšenia, ale každý z nich chce
niečo troška inak. A to je dôvod, prečo sme sa doteraz
nezjednotili. Preto prosím vydrž jeden rok a za ten jeden rok
zrealizujeme všetko, čo je v tejto knihe, pokiaľ možno, bez
zmien. Keď všetko zrealizujeme, tak potom sa vytvoria nové
rozumné pravidlá fungovania a ak budeš mať dobrý návrh, tak
určite si nájde svoje miesto. Lebo už to nebude o predbiehaní
sa politickými stranami, ale o riadení štátu pomocou
odborníkov.
Teraz iná téma. Si predstav, že začneme šíriť tieto myšlienky,
túto knihu, rozdávať letáky, robiť tomu celému reklamu a zrazu
nastane situácia, že veľmi veľa ľudí bude chcieť túto knihu.
Nedovolím si tvrdiť, že to tak bude, ale verím, že to tak bude.
A teraz zrazu čoraz viac a pomerne rýchlym tempom sa táto
iniciatíva rozšíri. Zrazu zistíš, že výsledky idú presne podľa
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plánu, ktorý bude v tejto knihe. To Ti naleje ešte viac dôvery,
že to má šancu na úspech. A teraz si predstav, že Ja ( Peter
Sihelský ) alebo Ty (
), alebo členovia revolučného
výboru začnú byť slávni a mediálne známy. V určitom
momente sa môže stať, že si nás všimnú rôzni podnikatelia,
alebo dokonca podsvetie. Prípadne zahraničie. Každý bude
chcieť mať dobré kontakty s vrcholnými predstaviteľmi
Revolučnej organizácie, alebo byť jedným z nich. Zrazu sa
začnú hlásiť za členov tisícky ľudí a možno tisícky sa budú hlásiť
aj do revolučného výboru. Predstav si to. Skús si to živo
predstaviť. A v tedy nastúpi náš najväčší nepriateľ a to je
vlastné egá. Každý bude chcieť mať čo najvyššie postavenie a o
veciach čo najviac rozhodovať. Každý bude chcieť mať pravdu.
Každý bude chcieť, aby sa veci vyvíjali podľa jeho predstáv. Aby
sa toto nestalo, tak som spísal pravidlá a tie sa budú striktne
dodržiavať! Aj keď budeme nikto a aj keď budeme každý!!! Ja
naozaj nechcem zneužiť nikoho dôveru s cieľom sa obohatiť na
predaji tejto knihy, alebo si zaistiť teplé miestečko, alebo byť
slávny. Už som Ti opísal na začiatku tejto knihy, že je to
dočasné a ja chcem niečo trvalé. Nie trvalo vládnuť, ale mať
umožnené žiť bez strachu z polície, alebo či budem mať z čoho
žiť v budúcnosti a či sa budem vedieť postarať o svoje deti,
alebo či sa moje deti budú vedieť postarať sami o seba a či
budú mať dobré životy. Ak by sme veci nechali tak a nič
nespravili pre zmenu, tak budúcnosť by bola stále horšia a
horšia! Ale My to nenecháme len tak, spravíme čo sa bude dať
a budúcnosť bude stále krajšia a krajšia!
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Kapitola: S kým pôjdem na obed.
Ďalšia vec, na ktorú chcem upozorniť je, že ak Revolučná
organizácia začne mať veľkú popularitu, tak ľudia z rôznych
kruhov sa budú chcieť nakontaktovať na vrcholných
predstaviteľov našej organizácie. A teraz čo? Čo keď ma na
obed pozve nejaký pán a ja budem vedieť, že je to mafián,
alebo Ty budeš vedieť, že je to mafián? Alebo dokonca ma
pozve na obed Soroš? Alebo Čaputová, alebo Fico, alebo
Pelegrini? Alebo Matovič, Kolár, Sulík, Remišová? Alebo
Kotleba? Čo teraz? Aj takéto situácie radšej opíšem, aby si
dopredu vedel, ako sa zachovám. Jednoducho, pokiaľ budem
môcť, tak príjmem toto pozvanie. Dokonca pozvanie budem
sám iniciovať. Prečo? Iste nie preto, že by to boli moji obľúbení
politici! Bude to preto, že urobím všetko preto, aby sme mali
čo najviac spojencov a čo najmenej nepriateľov!!! Problém je
skôr to, že asi nikto z nich nepodporí moje myšlienky. A ja sa s
nimi nestretnem, aby som uzatváral kompromisy. Jediný
dôvod, prečo sa s nimi stretnem je, že sú tiež občania
Slovenskej republiky a teda majú právo sa pridať k nám. A
zároveň majú právo ostať tam kde sú. A samozrejme budem
chcieť, aby sa pridali. Chcem spojiť všetkých ľudí dobrej vôle a
aj tých, ktorí sa dobrými chcú stať! Tí, čo sa nepridajú, tak
majú tiež na to právo. Proste viac stavajú na sebe ako blahu
celej spoločnosti. Ďalej budem chcieť, aby nás financovali, aby
nás podporili a aby neboli nepriatelia. Ja mám ťažké srdce na
tento režim a aj na vrcholných predstaviteľov, či už súčasných,
alebo minulých, ale ako som písal vyššie. Buď urobíme všetko
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preto, aby sme zmenili režim, alebo si ideme našimi egami
pokaziť ďalšiu šancu na zmenu k lepšiemu. Veď si predstav, že
ĽSNS má asi viac ako 100 000 priaznivcov. Alebo aj OĽANO.
Alebo Fico. A teraz keď si povieš, že s Kotlebom nie, alebo s
Ficom nie, alebo s OĽANO nie, tak to nie je len skratka strany.
To sú stovky tisíc ľudí, ktorí sa hlásajú k tejto značke. To si fakt
myslíš, že si dobrý človek, keď si pomyslíš, že s fašistami sa
nemám o čom baviť! Alebo keď si povieš, kto volil OĽANO, tak
musel byť jebnutý! Fakt si myslíš, že si dobrým človekom? Fakt
si myslíš, že tvoj postoj zjednocuje všetkých Slovákov?! Prosím
Ťa aspoň tento rok 2022 mi dôveruj a prehodnoť svoj postoj.
Táto kniha a pravidlá v nej zakomponované Ti zaistia, že ani
žiadni fašisti a ani jebnutí, nebudú viac riadiť naše krásne
Slovensko! Ak ma podporíš a podporíš hlavne Revolučnú
organizáciu, tak postupnými krokmi zmeníme politický režim.
Pripravíme a zrealizujeme to, aby opäť vo vláde boli len
odborníci. Budeme pracovať na tom, aby ľuďom sa začalo žiť
oveľa lepšie a oveľa bezpečnejšie. Ten, kto podporí Revolučnú
organizáciu, tak sa musí s ňou stotožniť a podporiť ju bez
zmien a podmienok. Takže ktokoľvek má akýkoľvek svoj
program a svoje myšlienky, tak ak podporil našu Revolučnú
organizáciu, tak to znamená, že potlačil svoje ego a v záujme
zjednotenia a šance na krajšiu budúcnosť je s nami. Nedá sa
byť s nami pre nejaké výhody, pretože všetko bude
transparentné. Práca pre každého, žiadne eurofondy, žiadne
daňové úniky, žiadna korupcia. Nebude ju treba. Všetci
budeme pracovať a všetci začneme znovu žiť! Ľudia sa
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prestanú škatuľkovať, lebo nebude na to dôvod. Prestaneme
sa báť jeden druhého, lebo budeme mať plnú hlavu nápadov a
myšlienok, ktoré budeme zavádzať do praxe. Nebude treba
rozmýšľať čo chceme a ako chceme, lebo to som tu spísal a ak
sa ti to páči, tak som veľmi rád. Všetku energiu vložíme do
realizácií všetkého čo tu píšem, postupom aký tu píšem.
Postup sa bude mierne líšiť, ale výsledok je jasne tu v tejto
knihe napísaný. Nikto čestný a rozumný nezačne vymýšľať
niečo iné, lebo vie, že ak chceme niečo dosiahnuť, musíme byť
jednotní a mať spoločné pozitívne ciele.
Určite, ako som už písal viac krát, nič nie je dokonalé, ale
priblížime sa k dokonalosti najviac ako sa bude dať! Bude to na
každom z nás, či zaberieme poctivo, alebo budeme hľadať
výhovorky. Bude to na nás, či si začneme hovoriť pravdu a
dôverovať si, alebo sa ideme naďalej podozrievať a klamať.
Súčasný režim nás donútil klamať vo veľa veciach. Naučil nás
sa báť vecí a ľudí, ktorých by sme sa za normálnych okolností
nebáli. Dohnal nás do stavu, že podozrievame každého a
neveríme nikomu. Ale uvedom si jednu vec! Proste o toto mu
ide!!! Podľa hesla: "Rozdeľuj a panuj!!!" Už som to raz písal,
ale musím zas! Nedovoľme, aby nás systém držal v
permanentnom strachu, v strese, v napätí a v beznádeji!!!
Teraz máme najväčšiu šancu od roku 1989. Prečo? Pretože táto
kniha je univerzálny nástroj na zjednotenie a obsahuje všetko,
čo potrebujeme na úspešné zvládnutie revolúcie a následných
krokov. Obsahuje jasné ciele aj postupy. Obsahuje množstvo
vysvetlení, prečo niektoré veci musia byť tak ako som napísal!
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Kapitola: Ako Ti môže pomôcť táto kniha.
Obsahuje veľa myšlienok, ktoré Ti môžu pomôcť v osobnom aj
pracovnom živote! Obsahuje časť mojich zážitkov, aby si ma
vedel lepšie pochopiť. Obsahuje veci, ktoré v tebe podporia
odvahu, vieru, nádej. Táto kniha je tvoj priateľ, ktorý Ti môže
pomôcť v rôznych oblastiach. Ak ak chceš, tak aj ja Peter
Sihelský som tvoj priateľ. Aj s Tebou, ktorý si mi nejako ublížil.
Som Tvoj priateľ, a ak som Ti nejako ublížil v minulosti, tak sa Ti
za to úprimne ospravedlňujem: "Prepáč priateľ". Tiež nie som
bez viny a mladická nerozvážnosť, alebo hlúposť ma dohnala k
tomu, že sme mali konflikt. Teraz nie je čas na vyťahovanie
krívd minulosti! Teraz je čas sa podieľať na niečom
veľkolepom! Máme šancu začať znovu. Začnime znovu!
Začnime všetci znovu byť priateľmi. Bez zmeny režimu to
nebude možné, pretože tento režim umožnil také legálne
nespravodlivosti, že nemáme šancu napraviť krivdy minulosti,
alebo slobodne a bezpečne žiť! Nijako nám nepomôže
pretriasanie minulosti. Jediné, čo pomôže je ísť dopredu.
Kapitola: Aké tričko si zobrať na protest.
Takže ak táto kniha zavelí ísť na nejaký protest, tak ak máš
chuť, tam ísť v tričku svojej obľúbenej politickej strany a držať
zástavu svojej obľúbenej strany, tak to urob. Na proteste, ktorý
zorganizuje Revolučná organizácia je vítaný každý občan
Slovenskej republiky bez ohľadu na politické tričko. Skôr naň
nepatria ľudia, ktorí budú vytýkať tieto prejavy! Táto kniha je o
spájaní a nie prikazovaní v akom tričku máš kam prísť!!!
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Kapitola: S kým sa nesmieme stretávať!
Ak by sa stalo, že budeme mať úspech a uvidíte mňa, alebo
niekoho iného z Revolučnej organizácie sedieť na kávičke s
niekym, kto sa Ti nepáči, tak skôr ako stratíš vo mňa alebo
iných dôveru sa zamysli nad tým, že všetko sa deje z nejakého
dôvodu. V každom prípade nie je dôvod na nedôveru, lebo
nejaké sedenie s kýmkoľvek nemôže ovplyvniť naše kroky!
Teda ovplyvniť môže, ale na tom nezáleží, lebo všetko ideme
robiť v súlade s myšlienkami v tejto knihe. A knihu vlastní
možno tisíce a viac občanov. Každý si bude vedieť overiť, či
realita sa vyvíja podľa plánov v tejto knihe a či výsledky sú
totožné s návrhmi v tejto knihe. Ako som písal. Žiadne
stretnutie s hocikým nemôžu pribrzdiť naše aktivity. Jediné, čo
môžu je ich urýchliť. Ja nechcem zmenu režimu, aby som sa
niekomu pomstil a nechci to ani Ty! Pomsta je síce sladká, ale
veľmi nákazlivá!!! Skôr ako niekomu praješ niečo zlé si
uvedom: "Čo zaseješ, to zožneš!" Preto ak sa chceme mať
dobre, tak budeme siať len pozitívne činnosti. Ak chce niekto
siať intrigy, zlo, nenávisť, pochybnosti, trestať, ignorovať, tak
nech si to robí na svojom políčku a neotravuje s tým nás!
V každom prípade nechcem rozdeliť ľudí na dobrých a zlých,
ale pomôcť zlým, aby sa stali dobrými a dať šancu každému na
spokojné žitie.
Teda, aby som uzavrel túto tému: Nech sa každý stretáva s kým
chce.
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Kapitola: Ako rozoznáš dobrého revolucionára od zlého.
Teraz veľmi jednoduchá pomôcka ako rozpoznáš dobrého
revolucionára od zlého. Už som opisoval vyššie, že človek je zlý,
alebo dobrý z nejakého dôvodu a ten väčšinou nepoznáme, tak
ak niekto rozpráva negatívne možno nie je agresor, ale obeť.
Ani jedno, ani druhé však nie je dobré. Nejdem napísať čo robí
zlý revolucionár a čo dobrý, lebo veľa priateľov revolucionárov,
ale aj revolucionárov, ktorých nemôžem nazvať priateľmi,
ktorých poznám, potrebujeme si získať na svoju stranu. Ako sa
hovorí: "Každá ruka dobrá!" Alebo: "Viac hláv - viac rozumu!"
Alebo ako zvykol hovoriť Lehotský na Marčekových protestoch:
"Nepriateľ môjho nepriateľa je môj priateľ!" Mne sa toto heslo
osobne nepáči, ale je v ňom určitá stratégia zakomponovaná.
Ja osobne som tiež robil veľa chýb a stále nie som dokonalý,
takže by som tiež spadal do kategórie zlí revolucionári. Preto
namiesto rozdelenia na dobrí a zlí revolucionári radšej urobím
rozdelenie na konštruktívne a deštruktívne správanie
revolucionárov. Určite vieš, čo tieto slová znamenajú, ale pre
istotu napíšem. Konštruktívni revolucionári sú tí, ktorí
pomáhajú a navrhujú riešenia. Deštruktívni tí, ktorí nadávajú
na tých hore a robia všetko preto, aby oni sami vynikli. Niekedy
to robia celkom úmyselne a niekedy si ani neuvedomujú ako
svojim správaním škodia nie len sebe, ale hlavne celému
Slovensku! Potom je dosť ťažké z tých deštruktívnych urobiť
konštruktívnych, lebo ich egá sú tak obrovské, že nechcú
kompromisy, nechcú spoluprácu, nechcú pomoc, nechcú radu.
Jediné čo chcú je sa angažovať a dostať sa na čelo štátu. Alebo
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aspoň na dobre platené miesto! Ja budem dúfať, že si kúpia
túto knihu a pochopia, kde robili chybu a pridajú sa k nám. Už
nie ku mne, ale k nám. V tomto štádiu prestávam byť dôležitý a
musím sa zmieriť s tým, že zrejme budem odsunutý na druhú
koľaj. Ak táto kniha bude základom pre budúci režim, nech ho
zavedie ktokoľvek, tak ma bude hriať pri srdci, že som trošku
pomohol Slovensku a zároveň keď začnú platiť pravidlá
napísané v tejto knihe, tak sa budem mať dobre, nech budem
mať akúkoľvek prácu na ktorú sa hodím.
A nejde len o revolucionárov, ale aj o aktivistov, aj o radových
protestujúcich a aj o lídrov politických strán. Všetci by sme sa
mali zamyslieť, či naše správanie a škatuľkovanie naozaj nás
posúva dopredu?!
Je pravda, že ak dáte ku zdravým jablkám jedno zhnité, tak sa
od neho nakazia aj ostatné. Žiaľ opačne to nefunguje. Darmo
dáte ku 5 zhnitým jablkám zdravé! Ostatné na neuzdravia!
Človek našťastie nie je jablko a má rozum, ktorý sa za
priaznivých okolností dokáže preprogramovať z negatívneho
myslenia na pozitívne. Na toto však treba veľa úsilia, veľa lásky,
veľa obety. Máme ju? Máme čas, byť trpezlivý s egoistami? Žiaľ
nemáme. Na zmenu máme tento rok 2022. Za tak krátky čas
nezmeníme myslenie ľudí! Za tak krátky čas nezmeníme
niektorých aktivistov, ktorí by boli prínos do revolúcie. A
nemôžeme čakať dlhšie. Čím dlhší čas na prípravy by sme si
dali, tým by to pre občanov bolo menej zaujímavé. Niektorí aj
rok vidia ako strašne neskoro! Dokonca nemáme ani rok, ale
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prípravy musia byť skončené do leta a v lete začíname naplno!
Takže zrazu z dlhého času je tak krátky čas, že nevieme čo skôr!
Ja sám pri písaní tejto knihy mám obavy, či túto knihu stihnem
načas dokončiť, potom upraviť, vydať, distribuovať a či budem
mať dosť síl na všetko, čo bude treba robiť. V tomto sa
spolieham na Boha, alebo nejakú vyššiu silu, ktorá mi bude
pomáhať. Presne podľa hesiel: "Pomôž si sám človeče aj Pán
Boh Ti pomôže!" Alebo ateistické: "Ak niečo skutočne veľmi
chceš a túžiš po tom, tak sa spojí celý vesmír, aby sa to
uskutočnilo!" A teraz si uvedom jednu vec a ja si ju tiež
uvedomujem. Aj ja ( Peter Sihelský ) budem veľmi chcieť
revolúciu a budem sa spoliehať na vyššiu silu, tak čo myslíš?
Akú šancu mám, že sa revolúcia uskutoční??? Odpoviem Ti.
NULOVÚ! Ale ak sa mi podarí urobiť túto knihu dobre a bude
dostatočne zaujímavá a pútavá, a aj Ty začneš mať pocit, že by
si mi mohol trošku pomôcť a aspoň niečo urobiť z tejto knihy,
tak je veľmi pravdepodobné, že podobný pocit budú mať aj
ostatní čitatelia a jeden z pokynov je urobiť pozitívnu reklamu
tejto knihe, čo radikálne zvyšuje počet čitateľov, ktorí opäť
budú mať pocit, ako máš Ty, že by mi chceli trošku pomôcť a
jednoducho sa vytvorí akceleračná krivka, ktorá bude ako
zázrak. Tomu sa hovorí kolektívne vedomie a dá sa povedať, že
ten pocit, ktorý dostaneš, že by si mi chcel pomôcť, tak to je tá
vyššia sila, ktorá ti dáva vnuknutie "z ducha Svätého!" V
podstate z kresťanského hľadiska to znamená, že si osvietený,
alebo vyvolený pomôcť. A za to buď vďačný. Možno si zažil
situácie, že proste Ťa nič nebavilo, cítil si sa zbytočný a vôbec si
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nevedel čo máš robiť. Tento pocit poznám a viac krát som ho
zažil. A veľa krát som si za to mohol sám. Proste ako sa hovorí:
"Karma je zdarma!" Ale Boh miluje hriešnikov a Boh nechce,
aby si sa trápil minulosťou, ale aby si sa napravil, pokiaľ možno
napravil hriechy minulosti, a ak sa to už nedá, tak konaj dobro.
Len tak, nezištne. Kľudne môžeš začať tým, že pomôžeš
revolúcií. Táto revolúcia nie je o tom, aby jedných mocipánov
vystriedali druhí mocipáni, ale o tom, aby sme zmenili režim
tak, že strašne veľa ľuďom sa začne žiť oveľa lepšie! Len tí, čo
žili z práce iných, tak tí to budú mať zo začiatku ťažké, ale
nebude dlho trvať a aj oni pochopia, že to bolo vlastne pre
nich dobré, že začali poctivo pracovať. Ak budeme pracovať
všetci a poctivo, tak nebudeme musieť zďaleka toľko pracovať
ako pracujeme teraz. Teraz živíme aj darmožráčov hore, aj
nezamestnaných dole, aj zlodejov, aj chorých, ktorí by v inom
režime chorí neboli. Aj rôzne celkom zbytočné úrady, aj políciu,
ktorá nás musí zastrašovať, aby sme sa nebúrili a dokonca aj
zahraničných investorov! Uvedomuješ si aký aparát leží na
pleciach súčasného pracujúceho ľudu?! Dúfam, že ak si si to
doteraz neuvedomoval, tak teraz už áno. Keď prebehne
revolúcia, tak pracujúci ľud, bude každý. A teda nikto nebude
na nikoho robiť! Všetci budeme pracovať pre blaho nás
všetkých! Bude hierarchia v rôznych oblastiach, ale za prácu a
zodpovednosť bude adekvátna odmena. Čím ťažšia práca, tým
lepšie zaplatená. Nie čím vyššia pozícia, tým väčšie odmeny!!!
Preto sa ľudia nebudú hrabať na teplé miestečká, lebo tie
nebudú zďaleka tak dobre platené ako poctivá robota, ktorá
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vytvára reálne hodnoty. A stabilná práca bude všade. Nebude
sa treba báť, že nebudeš mať robotu, alebo, že na nejakom
mieste musíš byť celý život! Nie! Budeš si môcť vyberať prácu a
striedať ju, aby si žil zaujímavý život, alebo kľudný. To bude len
a len na Tebe! A bez zbytočných byrokratických komplikácií!
Tento režim nemá žiadnu totalitu v sebe zakomponovanú
okrem jednej povinnosti, ktorá sa bude vyžadovať a to
odpracovať mesačne 160 hodín a zvyšovaním modernizácie to
bude plošne menej. A samozrejme správať sa slušne. To stačí.
Ak toto splníš, čo je podľa mňa normálna požiadavka, tak
budeš žiť spokojný život. Niekoľko násobne lepší ako ten
súčasný! Život nebude o neustálom rozmýšľaní ako zarobiť
dostatok peňazí, aby si vyžil z mesiaca na mesiac, ale proste
odrobíš si osmičku niekde v práci, potom prídeš do vlastného a
robíš si čo chceš. Bez problémov budeš mať na chodenie na
výlety hoci aj každý mesiac a nebudeš zaťažený žiadnymi
pôžičkami. Skočíš si na pivko, pokecať s kamarátmi, alebo baby
na kávičku do reštaurácie a víkendy voľné. Alebo ak pracuješ
cez víkend, tak si spravíš víkend v strede týždňa. Proste budeš
mať normálny kľudný život bez stresu. A nemusíš sa báť, že
nezvládneš pracovať, alebo nebudeš vedieť pracovať. Naučíš
sa. Zvykneš si. Niekto Ťa to naučí. Z toho netreba mať žiadne
obavy. Našťastie máme ešte odborníkov na rôzne oblasti a je
načase deťom vypnúť počítačové hry a naučiť ich všetko, čo
nám bude treba na budovanie republiky! Žiadna počítačová
hra, žiadne pozeranie debilizátora (televízie), žiadne
obchodovanie na burze, alebo s bitcoin-ami nezabezpečilo
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prosperitu štátu!!! Starí rodičia, rodičia konajte! Deti, študenti,
tínedžeri konajte! Starí rodičia a rodičia, pomôžte zmeniť tento
režim, aby sa vaše deti a vnuci mali dobre. Nie len ako úspešní
jednotlivci, ale aby žili v dobrej dobe. Deti, študenti, tínedžeri
skúste sa odpojiť od matrixu! Máte na viac, ako si myslíte! Aj
vy pomôžte revolúcií. Je veľa spôsobov ako môžete pomôcť a
určite budete raz na to hrdí, že ste vystúpili zo "zóny komfortu"
a začali skutočne žiť. Verte mi, že skutočné žitie nie je o
námahe. Je o radosti, že to, čo robíte má zmysel a tešíte sa z
výsledkov svojej práce! Nie z nazbieraných virtuálnych bodov,
za ktoré si nekúpite ani suchý rožok! Teraz ešte máte všetko,
pretože vaši rodičia, prípadne starí rodičia ešte pracujú! Ale
často krát pracujú na hranici svojich možností bez
dostatočného relaxu a pohody. A ja verím, ti to nie je jedno! Že
by si bol rád, ak by nemuseli toľko pracovať a toľko sa
stresovať! A ak by si bol tomu rád, tak tomu trošku pomôž. V
tejto knihe nájdeš veľa inšpirácie ako pomôcť.
A keďže ako vždy som ďaleko odbočil od pôvodnej témy, tak sa
vraciam k téme a to je rozdelenie na konštruktívnych a
deštruktívnych revolucionárov. A nie len revolucionárov, ale aj
lídrov politických strán, a aj samotných aktivistov a
demonštrantov. Ešte skôr ako začnem, tak sa prosím neuraz ak
sa nájdeš v zozname deštruktívnych. Nebudeš tam sám.
Budem tam aj ja a takmer každý. Tento zoznam nepíšem preto,
aby sme sa urazili, alebo aby som niekoho nenápadne
vyčiarkol zo spolupráce. Naozaj nie! Tento zoznam Ti má
nastaviť zrkadlo, aby si si uvedomil čo robíš aj Ty zle a zároveň
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Ťa má varovať pred ľuďmi, ktorí nepomáhajú, ale škodia. A nie
preto, že by boli zlí, ale preto, že možno ani si neuvedomujú, že
ich správanie nijako nepomáha Slovensku. A teraz už poďme
na to rozdelenie a charakteristické vlastnosti.
Deštruktívne správanie revolucionára sa prejavuje takto:
1. Jeho prejavy sú hlavne o tom, kto je zlý a čo je zlé. ( Bez
jeho vlastných konkrétnych návrhov. )
2. Rozpráva dlho o nepodstatných veciach.
3. Má prejavy o konšpiračných teóriách.
4. Vyťahuje rôzne štatistiky, ktoré sa mu najviac hodia k
danej téme.
5. Burcuje demonštrantov k agresivite.
6. Pozýva na rôzne protesty, pričom vie, že dané protesty
nič nezmenia.
7. Je arogantný.
8. Selektuje a sám si vyberá, koho pustí k mikrofónu a
koho nie.
9. Keď zorganizuje protest, tak keď sa mu vymyká spod
kontroly, tak ho alibisticky ukončí a odíde domov.
10. Na protestoch dáva všeobecné sľuby.
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11. Ponúka nereálne riešenia.
12. Protest organizuje sám a nepozýva ostatných k širokej
spolupráci.
13. Podieľa sa na tvorbe letákov na protest, ktoré majú
určité akčné posolstvo, ale protest vôbec
nekorešponduje s myšlienkami v letáku.
14. Obsadzuje si viacero námestí na ten istý čas. Teda chce
zabrániť tomu, aby iní tiež mohli protestovať bez neho!
15. Robí dlhé prednášky na internete pre svojich
priaznivcov.
16. Nedrží si slovo!
17. Vyhovára sa.
18. Má ambíciu vládnuť! ( Toto sa dá pochopiť, ale
väčšinou to úprimne neprizná. )
19. Odmieta pomoc iných revolucionárov a vždy si nájde
nejakú zámienku, prečo s tým a tým nie!
20. Osočuje
iných
revolucionárov,
demonštrantov, členov politických strán.

aktivistov,

21. Šíri nepravdy o iných.
22. Šíri neoverené informácie, ale prezentuje ich ako
pravdivé a overené.
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23. Dáva si podmienky, že treba prísť bez politického trička.
( Alebo s konkrétnym tričkom. )
24. Ak niečo zorganizuje, tak to má určitý čas a bez
reálnych výsledkov akciu ukončí. ( Jediný výsledok je
jeho reklama. )
25. Mení názory podľa toho ako cíti, že by mu to prinieslo
popularitu a politické body. ( Bez ohľadu na to, čo je
dobré pre Slovensko. )
26. Namiesto pracovania na reálnych riešeniach a
postupoch, tak úsilie venuje na vyhodnocovanie
stratégií s kým by sa mal dať dokopy a proti komu byť
zameraný, aby sa čo najviac páčil určitým skupinám
obyvateľov.
Tak drahí spoluobčania, ani sám som netušil, koľko bodov ma
napadne. Na začiatku som myslel, že nejakých 6 a bolo z toho
26 a určite by sa ešte nejaké našli. Napríklad ak ho platí nejaký
oligarcha, alebo ľudia z iného štátu. Ale toto samo o sebe nie
je zlé. Môže sa stať, že aj nejaký veľkopodnikateľ chce pomôcť
Slovensku a keď vidí šikovného revolucionára, tak ho podporí.
Myslím, že tak nejak sa do politiky odrazil aj Kotleba a asi aj
Fico a iní. A niektorí rovno oligarchami sú a jednoducho si
miesto vo vláde kúpili. Typickými príkladmi sú Matovič, Kollár,
Kiska a ďalší. Tým ale nechcem povedať, že za to niekoho
odsudzujem. Mňa osobne tiež pár krát financovalo niekoľko
bežných občanov, ktorí vo mne videli nejakú nádej. Za tých 10
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rokov to spolu bolo možno 5000€. Ja ako elektromontér si
viem zarobiť poctivou prácou za mesiac okolo 2000€, tak
myslím, že byť revolucionárom, nie je vôbec výhodné. Ale
určite mi tieto dary pomohli, lebo v danom čase keď vrcholili
rôzne demonštrácie, tak som sa tomu naplno venoval a v tedy
som nepracoval, tak mi to pomohlo prežiť a neťahať akcie sám.
A za to aj touto cestou všetkým podporovateľom úprimne
ďakujem a "Pán Boh zaplať".
Teraz ma napadlo, že to ako som opisoval, že si vyvolený a máš
vnuknutie z ducha Svätého a podobne, tak ma nejaká sila
viedla to napísať tak ako som napísal, ale zároveň Ťa
ubezpečujem, že nie som členom žiadnej sekty a som klasický
kresťan katolík s tým, že do kostola nechodím, lebo kvôli práci
nemám čas a ani všetkému neverím, čo tam kážu, ale zároveň
si myslím, že nie je zlé chodiť do kostola. Tak len toľko k tomu.
Nič tu nepíšem preto, že sa chcem zapáčiť veriacim, alebo
ateistom. Píšem to tak ako to cítim v danom čase keď to píšem
a viac k tomu nemám čo dodať. Snáď len toľko, že treba čítať s
porozumením.:)
A teraz už poďme na zoznam ako sa prejavuje konštruktívne
správanie revolucionára ( Teda podľa mňa, aký by mal byť, aby
sa nám revolúcia podarila a aj páčila ):
1. Záleží mu na Slovensku a na tom, aby sa všetkým
občanom na Slovensku dobre žilo.
2. Je za zvrchované samostatné prosperujúce Slovensko.
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3. Je priateľský.
4. Je pravdovravný.
5. Je otvorený.
6. Je pozitívny.
7. Je trpezlivý.
8. Vie si priznať chybu a snaží sa ju napraviť.
9. Keď môže, pomôže.
10. Pracuje na sebe.
11. Pracuje na tvorbe vecí, ktoré pomôžu niečo pozitívne
zlepšiť.
12. Na svoje akcie pozýva všetkých ľudí dobrej vôle.
13. Nedáva podmienky na účasť.
14. Neselektuje rečníkov a neprízvukuje, že je to jeho
protest alebo protest jeho strany.
15. Nemíňa revolučnú atmosféru na neužitočné akcie.
16. Neohovára iných.
17. Nevyťahuje krivdy minulosti.
18. Ponúka reálne riešenia.
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19. Je zamestnaný.
20. Vypočuje si aj oponentov.
21. Nezneužíva dôveru ľudí.
22. Je proti vojne s kýmkoľvek.
23. Nevylučuje spoluprácu s kýmkoľvek.
24. Nestarie sa do politík iných štátov.
25. Nerieši nepodstatné veci.
26. Venuje sa podstatným a dôležitým veciam.
Tak tu ma napadlo toľkoto bodov. Dalo by sa aj tu napísať
napríklad, že neprezlieka kabát, alebo, že by mal byť niekto
nový, kto ešte v politike nebol, ale ja si to nemyslím. Ono to
znie pekne, ale realita nie je taká čierno-biela. Ono bolo by
pekné tam mať nových nepoškvrnených mladých šikovných
ľudí, ale to nám nič nezaručuje! Ani odbornosť ani snaživosť,
ani dobré myšlienky a ani to, že ich neopije moc a nezačnú si
hrabať ako po nebohom! Ďalšia vec je, že niektorí politici majú
dobré názory, ale nemajú alebo nemali silu ich presadiť. Ani to
nie je nič strašné, ak chodil z jednej strany do druhej. Predsa
ľudia niekedy zmenia veľa zamestnaní, kým nájdu svoje
miesto, kde sa im páči a sú spokojní. Pokiaľ nevieme skutočné
dôvody, prečo striedali strany, tak nemáme žiadne právo ich za
to kritizovať alebo trestať. Ďalšia vec je, že zriadiť politickú
stranu a vytvoriť štruktúry a všetko okolo toho, tiež si vyžaduje
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množstvo mravenčej práce, trpezlivosti, odhodlania, peňazí,
úsilia a teraz zrazu si povieme a dáme podmienku, že títo ľudia
nie, lebo len nový! A teraz si predstav, že nejakú, hoci aj
opozičnú stranu, majú v obľube stovky tisíc ľudí a má tisícky
členov. A teraz My sa rozhodneme, že ich predstaviteľov
nechceme. Kto sme My, že si ideme diktovať podmienky? O čo
sme lepší ako tí, čo dlhé roky sa snažili niečo vybudovať? Ako
vieš, či ich volebný program nie je dobrý? Ako vieš, akí sú títo
ľudia v skutočnosti? Pokiaľ nie si priamo medzi nimi, tak to
nevieš. Myslíš si niečo a väčšinou si ich poriadne zaškatuľkuješ
a ani Ťa nezaujíma, či to, čo si o nich myslíš, je pravda. Vystačíš
si s tým, že svojej pravde a svojmu názoru jednoducho veríš a
bodka! A práve pre takéto zmýšľanie ide celé Slovensko dolu
vodou!!! Jediné, čo Ťa ospravedlňuje je to, že to robí takmer
každý človek. Mozog má sklony škatuľkovať. Ale zase by si sa
na to nemusel vyhovárať, ale len pripustiť možnosť, že tí,
ktorých označuješ za zlých v skutočnosti zlí nemusia byť! A tí,
ktorých podporuješ a považuješ za jediné správne riešenie, Ťa
môžu veľmi sklamať! Koľko ľudí verilo matovičovi, alebo
kollárovi a akí znechutení po pár mesiacoch sú? ( Úmyselne
ľudí, ktorých si nevážim dávam s malým písmenom. Robím to
nerád, ale oni tak ublížili miliónom ľudí, že si nezaslúžia ani
napísať s veľkým začiatočným písmenom! Ale aj
predchádzajúce vlády boli podobné, len s tým rozdielom, že
nezastrašovali národ tak intenzívne ako to robí súčasná vláda! )
Takže keď sme si prebrali filozofickú otázku škatuľkovania, tak
môj názor je jasný. Chceme zmeniť režim, aby žiadna politická
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strana nevládla preto, že má peniaze, alebo dobrých rečníkov!
Každá strana sa môže uchádzať o priazeň voličov, ale musí
ponúkať reálne riešenia v prospech všetkých občanov a ak ich
nesplní, tak niesť za to následky. O následkoch som už písal.
Mne by sa páčilo, keby som touto knihou získal viac ako 50%
všetkých občanov Slovenska, ale čo by som ja sám dokázal?
Maximálne sa zblázniť z toľkej zodpovednosti! Nový režim
našťastie nepripúšťa vládu jedného muža, ale riadenie štátu
skutočnými odborníkmi, ktorí okrem odborného hľadiska,
musia brať do úvahy to, že riešenia musia byť na prospech
všetkých občanov Slovenska. A to, že to tak bude, bude na
základe kariérneho rastu poctivou prácou! Revolučná
organizácia bude dohliadať na to, aby tento prechod bol čo
najrozumnejší. Na to, aby to revolučná organizácia mohla
robiť, tak musí mať vašu / tvoju dôveru. Dôveru u väčšiny
Slovákov. To bude ťažké si získať a ešte ťažšie si udržať. Všetko,
čo píšem v tejto knihe má pomôcť si túto dôveru vybudovať a
nestratiť. Problematické bude aj dokazovanie, že máme
mandát na zmenu režimu, lebo ten sa bude diať cez revolúciu
a teda nie cez klasické voľby. Voľby sú až záložný plán, pretože
musíme sa pripraviť na všetko čo nás napadne. Samozrejme ak
zmeníme režim pomocou revolúcie, tak samozrejme, že voľby
budú, ale už podľa iných pravidiel. Niektoré som v tejto knihe
už spomínal. Veľa rozumných aktivistov už má prepracované,
ako by skutočne spravodlivé a rozumné voľby mali prebiehať a
verím, že títo ľudia sa na nás nakontaktujú a ich riešenia budú
dobré. Predsa nebudeme vymýšľať vymyslené. Len ich bude
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treba pretaviť do nejakého oficiálneho dokumentu. Počas
revolúcie, kým nestabilizujeme situáciu a neprebehnú voľby,
tak štát budeme spravovať pomocou dekrétov. Všetko bude
závisieť od toho ako sa posnažíme a akú podporu budeme
mať. Čím väčšiu budeme mať podporu spoluobčanov, tým
ľahšie všetko v súlade s myšlienkami v tejto knihe zavedieme.
Kapitola: Čo ak veci nepôjdu podľa plánu?
Čo ak veci nepôjdu podľa plánu?
Nevadí, že všetko nejde podľa plánu. Stačí, keď podľa plánu
pôjdeme My. Ty a ja. Ak si to tak povedia všetci, ktorí si
prečítajú túto knihu a túto vetu, tak všetci ideme podľa plánu.
A stačí dokonca keď si to povie viac ako polovica ľudí, ktorí si
prečítajú túto knihu. Matematika nepustí.
Dokonca by stačilo, keby podľa plánu išlo 5 % všetkých voličov
a to by znamenalo, že by sme začali ako opozičná strana. Z
toho plynú viaceré výhody. Mali by sme v parlamente 7 našich
poslancov, mohli by sme mať 14 asistentov, ak by každý
poslanec mal dvoch. Dostali by sme príspevok od štátu na
chod strany, dostali by sme mediálny priestor a dostali by sme
sa bližšie k nepriateľovi. Ale toto nie je cieľ knihy. Toto je skôr
taký katastrofický scenár. Prečo? Lebo táto kniha nie je o tom
ako sa dostať do parlamentu, ale má oveľa väčšie ciele a to
zmeniť politický režim! Nejaká opozičná strana nemá
absolútne žiadnu šancu to urobiť! Dokonca nemá šancu zmeniť
ani jeden jediný zákon, ak im to nedovolí koalícia! Na druhej
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strane pesimisti a realisti, by videli skôr nádej začať ako
opozičná strana a postupne sa svojim snažením vypracovať a
keď by raz mala takú podporu, že sa stane koaličnou stranou,
tak by postupne mohla začať meniť zákony tak, aby začali byť v
súlade s myšlienkami v tejto knihe. A keďže táto kniha má
spájať všetkých ľudí, tak na to, aby sme si získali pesimistov a
realistov na našu stranu, tak nebudeme si dávať len
ambiciózne ciele, ktoré hraničia so svetom rozprávok, ale
budeme pripravení aj na možnosť, že budeme mať podporu,
ktorá bude stačiť len na dostatie sa do parlamentu. Dokonca
budeme pripravení aj na to, že sa nikde nedostaneme. Ako sa
hovorí: "Nič neočakávaj, nebudeš sklamaný!" Alebo: "Rátaj s
horším, dúfaj v lepšie!" Jedna vec je na 100 istá! Dostaneme sa
tam, kde je to najdôležitejšie! Čo myslíš kde? ........ Predsa do
hláv spoluobčanov! Či sa ti to páči, alebo nie, tak už si týmito
myšlienkami infikovaný. Ale táto infekcia napáda len tvoje
choré myšlienky a ak bude dosť silná, aby ich zožrala, alebo
aspoň odsunula niekam do kúta, tak bez ohľadu na výsledok
revolúcie ostaneš pozitívnym a dobrým človekom. Aj keby si
mal zlý pohľad na svet, alebo seba, tak si z toho nič nerob!
Naša revolučná organizácia tu nie je len pre dobrých a
správnych ľudí, ale je pre všetkých, ktorí chcú byť lepšími a mať
sa dobre! Toto si zapamätaj! Súčasný režim poznačil každého a
už nikto nie je celkom dobrý a celkom správny. Ani po revolúcií
nebude. Ale pevne verím, že každý bude o trošku lepší a keď
zistí, ako zrazu všetko začína byť dobré, tak ešte viac sa bude
snažiť byť dobrým. Až nakoniec sa po tejto špirále vyšvihneme
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na vrchol! Na vrchol osobného potenciálu a aj na vrchol
ekonomického rastu celej krajiny! Myšlienky v tejto knihe sú
ako semiačka a ak im dovolíš rásť, tak z nich vyrastú nové veľké
myšlienky a Ty si uvedomíš, že máš na oveľa viac ako teraz, keď
si spútaný strachom a naplnený beznádejou!!!
Kapitola: Chceš sa mať lepšie?
Tak preto niečo urob!!! To je všetko, čo musíš urobiť! Ja viem,
že sa mi to ľahko hovorí! Ale myslíš, že ja mám na ružiach
ustlané? Moje zážitky Ti radšej ani nejdem hovoriť. A moje
vnútorné pocity a trápenia už vôbec nie! Načo by to bolo
dobré? Možno by si ma poľutoval, alebo sa mi vysmial. Oboje
mi nijako nepomôže. A ani tebe nie! Ak sa chceme mať
skutočne lepšie, tak musíme robiť veci najlepšie ako
dokážeme! Musíme veci začať robiť inak, lebo keď budeme
robiť veci tak ako doteraz, tak sa budeme mať tak ako doteraz!
Ak sa teraz pýtaš, čo máš robiť, aby si sam mal lepšie, tak si
najskôr poriadne ešte raz prečítaj čo chcem a chceme touto
revolúciou dosiahnuť a ak sa Ti to páči a súhlasíš s tým, tak
urob všetko, na čo máš silu a schopnosti, čo je napísané v tejto
knihe. Bude to mať pre teba viac benefitov ako nevýhod.
Benefity sú:
1. Začneš robiť niečo, čo si doteraz nerobil. ( A to bude
pre teba zaujímavá skúsenosť. )
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2. Začneš byť lepším človekom a to Ti do života pritiahne
pozitívne okolnosti.
3. Získaš kopec priateľov.
4. Začneš mať pocit, že táto Tvoja pomoc má zmysel a že
si dôležitá súčasť našej spoločnej Revolučnej
organizácie.
5. Získaš pocit bezpečia už aj z toho, že si v našej
Revolučnej organizácií, ktorá bude stáť a pomáhať
svojim členom.
6. Keď začne rásť naša podpora u obyvateľov, tak bude
rásť aj tvoja osobná hrdosť, že si toho súčasťou.
7. Ako bude Revolučná organizácia naberať na sile, tak
postupne začneš mať, čím ďalej, tým väčšiu vieru, že sa
nám to podarí.
8. Niektoré činnosti si budú vyžadovať plnenie úloh v
teréne a to ti prispeje k zdravému životnému štýlu.
9. Navzájom sa budeme povzbudzovať! A to nám hlavne v
začiatkoch bude pomáhať prekonať tú hanblivosť, ktorú
budeme mať, keď začneme rozdávať prvé letáky a šíriť
tieto myšlienky u kolegov v práci, v rodine, na zástavke,
v autobuse, či vo vlaku. ( Bez ohľadu na to ako dopadne
revolúcia ver mi, že tento rok, čo ju budeme
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propagovať a spolu riešiť zažijeme kopec zaujímavých
zážitkov a spoznáme kopec zaujímavých ľudí.
10. A veľmi dôležitá vec, ktorá bude pre teba prínosom je,
že prestaneš užívať niektoré silné drogy, ktoré z teba
vysávajú život! A to sú hlavne debilizátor ( televízor ) a
pohodlie!!!
Kapitola: Aké budu začiatky s revolúciou.
Začiatky budú také nemastné-neslané. Nebudeš si istý, či robíš
dobre, že nám pomáhaš! Nebudeš si istý, či sa nám to podarí!
Budeš mať obavy z toho, že nám to nevyjde a ľudia sa ti budú
potom smiať! Alebo budeš mať obavy z toho, či Ťa ja, alebo
samotná Revolučná organizácia nechce zneužiť a využiť a
potom odkopne. Poviem ti, že začiatky a tieto obavy budem
mať na 100% aj ja! A asi aj takmer každý, kto sa k nám pridá!
No jedno je isté. Ak nič nespravíme, nič sa nezmení! Osobne
urobím všetko preto, aby nikto nebol zneužitý!!! A snažím sa aj
eliminovať tieto obavy tým, že v tejto knihe presne píšem čo
chceme zaviesť a ako to chceme urobiť, aby si sa nebál, že celé
je to jedna veľká neznáma! V každom prípade Revolučná
organizácia nebude od teba chcieť nič protizákonné, alebo
niečo negatívne. To je zárukou toho, že nemáš čo stratiť ak by
nám to nevyšlo. No nie je dobré rozmýšľať štýlom: "Čo ak....?"
Alebo: "Pokúsim sa niečo urobiť." Na začiatku tieto myšlienky
sa nebudú dať ľahko rozptýliť, ale keď sa zabehneš do príprav
revolúcie, tak sa ti to dostane do krvi a zrazu začneš mať z toho
celého snaženia dobrý pocit! Ako sa hovorí a to je svätá
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pravda: "Zo všetkého najťažšie je začať!" Alebo: "Začiatky sú
ťažké!" Ale platí aj: "Koniec dobrý - všetko dobré!" Alebo:
"Účel svätí prostriedky!" A preto nič si z toho nerob, že na
začiatku budeš vo svojej dedine, alebo vo svojom okolí za
snílka, alebo čudáka! Iste si Ťa budú viac vážiť ako keby si trčal
doma pred telkou! Ale si predstav, že ak začneš a všetci sa
budú iba čudovať, prečo to robíš a čo vlastne robíš a o čom
vlastne točíš, tak časom, keď zrazu o nás bude vedieť takmer
každý a keď veľa ľuďom sa bude páčiť to čo chceme a keď
zrazu začneme mať silu na zmenu a túto zmenu začneme robiť
a ľuďom sa začne žiť lepšie, tak potom si spomenú na teba
niekde pri pive, alebo pri kávičke, že: "Pamätáš si toho Joža,
ktorý tu začal pre rokom rozdávať tie zelené letáky? Tak ten bol
jeden z tých, čo sa najviac pričinili k tomu, že mame lepšiu
dobu ako pred rokom."
Kapitola: Motivácia.
Vieš prečo sa v tejto knihe venujem hlavne motivácií a nie
samotným postupom? Pretože motivácia je to, čo nás uvedie
do pohybu! Ako som už viac krát písal a ešte raz napíšem: Sme
paralyzovaní strachom a demotivovaní klamstvom! To nás
dostáva do stavu nulovej akcieschopnosti! Ísť na protest si
pokričať nie je prejav odvahy! Je to prejav zúfalstva! Tiež som
to robil. Začal som s tým keď som zistil, že v mojich prípadoch,
kedy rôzne inštitúcie konali protizákonne, alebo nenormálne,
právne prostriedky na moju ochranu zlyhali. Začal protestovať,
lebo som veril, že to spolu zmeníme! Nie len v mojich
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prípadoch, ale aby sa nikomu nemuseli diať veci, ako sa diali
mne. Od roku 2012 kedy som začal protestovať do dnes, kedy
je rok 2022, prešlo 10 rokov! A čo som dosiahol? Jediné
pozitívum, ktoré som dosiahol za tých 10 rokov je, že som
prežil, že som sa dokázal postarať o svoju rodinu a že som
vďaka protestom spoznal kopec priateľov. Prepáč, ale toto mi
naozaj nestačí! Za ten teror na občanoch Slovenska musí tento
režim padnúť! Nie matovič, alebo heger, ale celý režim! Stačilo!
A už nebudeme kričať odstúpte, ale zariadime odstúpenie!
Budeme aj kričať, ale už nie, len preto, aby sme uvoľnili zo
seba napätie, ale premyslene tak, aby sme dosiahli pozitívne
výsledky! Už sa blížim ku koncu knihy, tak sa pokúsim
konkretizovať čo musíme robiť, ak chceme uspieť!
Kapitola: Morálna podpora.
Morálna podpora je dôležitá, aby sme sa cítili lepšie, ale
nebude to stačiť na to, aby sme žili lepšie! Skutočná podpora
je, keď Ti niekto pomôže vyriešiť tvoj problém. Nie keď ti
poradí, ale keď ti pomôže ho vyriešiť. Zrada je keď konáš inak,
ako si sľúbil. Si čestný keď robíš veci správne bez ohľadu na
následky. Tieto zdanlivo nesúvisiace myšlienky a definície sú
presne tie myšlienky, ktoré si musíme uvedomiť. Revolučná
organizácia bude silná, len ak budeme v sebe pestovať
pozitívne vlastnosti a budeme eliminovať negatívne.
Pozitívne vlastnosti potrebné na úspešné zvládnutie revolúcie
sú:
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pravdovravnosť, čestnosť, dobrosrdečnosť, pracovitosť,
zdržanlivosť, triezvosť, ústretovosť, prajnosť, vďačnosť,
priateľskosť, odbornosť
Negatívne vlastnosti, ktoré musíme v sebe eliminovať sú:
sebeckosť, ľahkovážnosť, lenivosť, hanblivosť, bojazlivosť,
zákernosť, pohodlnosť
Čím viac si osvojíme pozitívne vlastnosti a čím menej sa u nás
prejavia tie negatívne, tým máme väčšiu šancu uskutočniť
revolúciu! A keď píšem osvojíme, tak tým myslím aj seba.
Zároveň je to najlacnejší spôsob reklamy!
Kapitola: Čo s ľuďmi na zbytočných pozíciách?
Teraz sa chcem ešte raz vyjadriť ohľadom toho, že čo sa stane s
tými ľuďmi, ktorí pracujú na pozíciách, ktoré v budúcnosti
nebude treba. Ľudia na rôznych pozíciách sa nemusia báť o
svoje miesto. Ani starostovia a primátori ani úradníci, ani
policajti, ani žiadni podnikatelia. Tí, čo prídu o prácu, tak budú
dostávať slušný príspevok od štátu a to okamžite bez výpadku,
až kým sa nevytvorí pre nich nové miesto. Počas revolúcie to
bude dosť pestrý život. Už sa na to teším! Teš sa aj Ty! Bude to
ako povedal Forest Gump: "Moja mama hovorievala: "Pre
hlupáka každý hlúpy!"" Alebo mu mama hovorievala, že: "Život
je ako bonboniéra. Nikdy nevieš čo ochutnáš." ( Mimochodom
film Forest Gump som videl prvý krát v kine pri hotely Lux v
Banskej Bystrici, keď sme tam museli ísť povinne zo strednej
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školy, keď sa končil školský rok. Bol s titulkami. Titulky som
neznášal, lebo som nestíhal ich čítať, ale ten film ma veľmi
dojal. Neskôr som ho už videl viac krát s dabingom. ) A keď
sme už pri filmoch, tak veľmi inšpirujúce a podľa mňa pekné
filmy sú: Zelená míľa, Skala, Gladiátor, Statočné srdce, Železné
srdce, Vinetou, Jánošík, Perinbaba, Mrázik, Matrix, Deň
nezávislosti, Ctihodný občan, Posledná pevnosť, Elysium, Pokoj
v duši. V týchto filmoch sú ukryté pekné myšlienky a poučné
situácie. Kto niektorý z nich nevidel, tak odporúčam pozrieť.
Ale dosť bolo drístov a poďme na pokyny pre tých, ktorým sa
režim, ktorý tu navrhujem páči. Skôr ako si ich začneš čítať a
osvojovať, tak si ešte raz pozri aké výhody nový režim bude
mať a aké nevýhody. Naozaj si to dobre pozri a nechaj si
kľudne deň voľna na rozmyslenie. Ak si ich nevieš zapamätať,
tak maj túto knihu vždy pri sebe a kedykoľvek sa na výhody a
nevýhody nového režimu pozri a porozmýšľaj slobodne, či by
sa ti to páčilo, alebo či súčasný režim Ti vyhovuje viac. Žiadne
také, že si povieš, že súčasný režim Ti nevyhovuje, ale ani to čo
navrhujem, ale chceš niečo iné! Teraz sa Ťa nepýtam, čo chceš,
lebo každý čitateľ chce niečo iné! Ja sa Ťa slušne pýtam, či to,
čo navrhujem sa Ti páči viac ako to, čo tu máme teraz? Ak sa Ti
môj návrh páči viac, ale neveríš, že sa nám to podarí
zrealizovať, tak je to vždy lepšie ako keď by si povedal, že to, čo
máme teraz je lepšie. Lebo to by znamenalo, že si v sebe zabil
ľudskosť a predstavivosť a je z teba poslušný otrok systému,
alebo len jednoducho sebec. Ale ak máš ešte vnútorný hlas a
ten Ti hovorí, že systém, ktorý navrhujem by bol lepší, tak to
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znamená, že si dobrý kandidát na to, aby si nám ho pomohol
zaviesť. Prečo? Pretože len ten, kto niečomu verí, dokáže
urobiť veľké veci. Pretože snáď to nechceš nechať na iných!?
Pretože Slovensko teraz potrebuje každého! Nemusíš tomu,
celkom veriť, lebo to sa nedá urobiť na príkaz, ale čo sa dá
urobiť je niečo preto urobiť. Proste aj svojim kúskom osobnosti
dokážeš pomôcť veľkej veci. Kľudne si vyber ako pomôžeš sám
a slobodne. Nikto sa na teba nebude hnevať, keď odmietneš
pomôcť. Aj to je prejav slobody.
A teraz je to už len pre tých, ktorí sa rozhodli pomôcť sebe,
svojim blízkym a svojej krajine:
Kapitola: Realizačný plán.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
REALIZAČNÝ PLÁN
Revolučnej organizácie
od 1.1.2022 do 20.3.2022: Napísanie knihy "Ako urobiť
revolúciu a čo potom."
Zabezpečí: Peter Sihelský
od 1.3.2022 do 31.3.2022: Vydanie knihy, zohnanie sponzorov,
zabezpečenie distribúcie.
Zabezpečí: Peter Sihelský
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od 1.3.2022 do 31.3.2022: Rozbehnutie prvých reklám na
knihu a na revolúciu.
Zabezpečí: Peter Sihelský
Samotný úkon vykoná: Peter Sihelský
od 1.4.2022 do 30.4.2022: Rozbehnutie náboru prvých
revolucionárov.
Zabezpečí: Peter Sihelský
Samotný úkon vykoná: Peter Sihelský
od 1.5.2022 do 31.5.2022: Prvé zasadnutie revolučnej
organizácie, vytvorenie základých štruktúr a rozdelenie úloh
pre členov
Zabezpečí: Peter Sihelský a členovia
Samotný úkon vykoná: Peter Sihelský a noví členovia
revolučnej organizácie
1.4.2022 do 31.5.2022: Založenie občianskeho združenia s
názvom "Revolúcia"
Zabezpečí: Prípravný výbor na pokyn Revolučného výboru.
Samotný úkon vykonajú: Členovia revolučného výboru
Revolučnej organizácie
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1.5.2022 do 31.5.2022: Zasadnutie revolučného výboru a
vyriešenie základných úloh ako nábor nových členov,
financovanie, propagácia, štruktúry
Zabezpečí: Poverení členovia revolučného výboru Revolučnej
organizácie
Samotný úkon vykonajú: Členovia revolučného výboru
Revolučnej organizácie
1.5.2022 do 31.7.2022: Zasadnutie revolučného výboru a
oslovovanie známych osobností, veľkých organizácií, firiem,
televízií, politických strán
Zabezpečí: Poverení členovia revolučného výboru Revolučnej
organizácie
Samotný úkon vykonajú: Členovia revolučného výboru
Revolučnej organizácie
1.8.2022 do 31.8.2022: Zasadnutia revolučného výboru a
riešenie úloh na deň "D"
Zabezpečí: Poverení členovia revolučného výboru Revolučnej
organizácie
Samotný úkon vykonajú: Členovia revolučného výboru
Revolučnej organizácie a členovia Revolučnej organizácie.
1.8.2022 do 31.8.2022: Zabezpečenie masívnej distribúcie
letákov po celom Slovensku.
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Zabezpečí: Prípravný výbor na základe pokynov revolučného
výboru.
Samotný úkon vykonajú: Členovia Revolučnej organizácie.
1.9.2022: Deň "D": Slávnostné spustenie revolúcie. Masívne
akcie po celom Slovensku.
Zabezpečí: Prípravný výbor na základe pokynov revolučného
výboru a revolučný výbor.
Samotný úkon vykonajú: Všetci členovia revolučnej organizácie
a samotní občania Slovenskej republiky.
1.9.2022 do 30.9.2022: Zasadnutia revolučného výboru a
riešenie úloh na zmenu politického režimu.
Zabezpečí: Revolučný výbor
Samotný úkon vykonajú: Členovia Revolučného výboru
Revolučnej organizácie.
1.10.2022 do 30.10.2022: Zasadnutia revolučného výboru a
riešenie úloh na zmenu politického režimu.
Zabezpečí: Revolučný výbor
Samotný úkon vykonajú: Členovia revolučného výboru
Revolučnej organizácie.
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1.11.2022 do 30.11.2022: Zasadnutia revolučného výboru a
riešenie úloh na zmenu politického režimu a vyhlásenie
predčasných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.
Zabezpečí: Revolučný výbor
Samotný úkon vykonajú: Členovia revolučného výboru
Revolučnej organizácie.
1.12.2022 do 20.12.2022: Zasadnutia revolučného výboru a
riešenie úloh na zmenu politického režimu a vyhodnotenie
revolúcie.
Zabezpečí: Revolučný výbor
Samotný úkon vykonajú: Členovia revolučného výboru
Revolučnej organizácie v úzkej súčinnosti s občanmi Slovenskej
republiky.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vážení priatelia. Tento scenár priebehu revolúcie je napísaný
celkom jasne. Ja nikoho nemôžem a nechcem nútiť, aby išiel
do toho so mnou. Ja nemôžem zaručiť, či všetci dodržia všetko,
čo navrhujem a k čomu sa ostatní zaviažu. Niekto zloží sľub a
bude konať v rozpore s ním. Niekto bude poverený nejakou
úlohou a nesplní ju. Niekto bude robiť všetko preto, aby sme
zlyhali. Veľmi veľa ľuďom, ak sa nám podarí revolúcia,
zmeníme životy. A niektorí nechcú žiadnu zmenu! Boja sa
zmeny! Do teraz každý, kto sľuboval zmeny k lepšiemu, tak
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realita bola presne opačná! Niektorí sa majú lepšie teraz a
určite sa budú snažiť nám zabrániť urobiť radikálne zmeny. U
niektorých už slovo "radikálne" vyvoláva odpor, že ide o niečo
zlé. Ale prečo? Veď radikálne sa môžu spraviť aj zmeny k
lepšiemu! Napríklad slovo "brutálne" je z princípu slovo
negatívne, ale napríklad v kontexte vety: "Človek sa zamestnal
a brutálne sa mu zmenil život k lepšiemu!" Alebo: "Bol to
ožran, ale radikálne zmenil svoj život a teraz je z neho odborník
na zapájanie podlahového vykurovania." Tým chcem povedať,
že treba skončiť so škatuľkovaním na základe toho, že niekto
povie, že niekto je extrémista a Ty si hneď pomyslíš, že je to
"zlý" človek. Možno nie Ty, ale určite veľa ľudí takto funguje. A
vieš, komu vyhovuje, že tak funguješ? No predsa tým, ktorí sa
boja daných ľudí. A to, prečo sa ich boja, tak to si treba zistiť a
nie hneď súhlasiť s podsunutým názorom!
Napísal som pomôcku, ktorá Vám a aj Tebe konkrétne môže
zmeniť život. Je fakt len na tvojom uvážení, či sa Ti, mnou
napísaný politický režim páči, alebo nie. Pozri si ešte raz čo
ponúkam a čo sa musí robiť, aby to fungovalo. A to, čo
ponúkam porovnaj so súčasným politickým režimom. Ak sa Ti
páči súčasný viac, tak Ti trocha závidím. Ak sa Ti viac pozdáva
režim, ktorý navrhujem, tak mi prosím trošku pomôž.
Revolúciu nespraví nikto, ani keby mal 100% popularitu, ak by
ľudia, ktorí ho podporujú nič nespravili.
Ja si to plne uvedomujem a preto sa snažím túto knihu napísať
dostatočne dobre a zároveň pravdivo a múdro, aby si sa k nám
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s dôverou pridal a bol ochotný pomôcť a zároveň aj reálne
pomohol. Pre seba nechcem nič. Pre revolúciu najviac, koľko
môžeš, čo Ťa ešte nijako neohrozí.
Kapitola: Dokonalý návod na dokonalý život.
Nenapísal som dokonalý návod na dokonalý život. Ten spísal
Boh v dokumente, ktorý sa volá Biblia! O nej si už iste počul. Aj
ja som si ju prečítal. Niekedy dávno a čo to si z nej pamätám.
Aj desatoro Božích prikázaní som sa naučil, lebo inak by som
nemohol mať birmovku. Aj do teraz ich ovládam. A som si istý,
že keby ich každý dodržiaval, tak sa nám žije oveľa lepšie! Žiaľ
aj ja som porušil dokonca všetkých 10! Niektoré opakovane. Aj
keď zabiť, tak zatiaľ len zviera (zajace) a dúfam, že to tak aj
ostane. Jedno je isté. Čím ďalej budeme od Boha, tým bližšie
budeme k zániku!
Raz mi jeden farár ( Daniel ) na kázni povedal: "Satan Ťa využije
a odkopne!" Nepovedal to len mne, ale v kostole na omši
všetkým veriacim. Zo psychologického a ateistického hľadiska
ide o to, že čím agresívnejšie a nemorálnejšie chceš niečo
získať, tým viac síl Ťa to bude stáť. Ako sa hovorí: "Karma je
zdarma!" Síce počas toho získavania niečoho násilne, alebo
nemorálne máš pocit víťazstva a neohrozenosti a cítiš sa veľmi
dobre, ale tento pocit na 100% zmizne skôr alebo neskôr a
budeš sa cítiť ešte horšie ako na začiatku! To mi môžeš veriť. A
zrejme si to už aj viac krát zažil a overil sám na sebe, tak Ti
nemusím ani nič hovoriť. V podstate aj mňa viedol veľa krát
"zlý duch" z kresťanského hľadiska a niekedy som urobil to, čo
–355–

by sa zrejme Bohu páčilo a vtedy ma viedol Boh. To, že som
živý, tak za to vďačím Bohu. Fakt neviem, aké má so mnou
plány, keď som ho zrejme veľa krát sklamal a podľahol rôznym
pokušeniam. Nejdem si nič nahovárať. Toto fakt neviem. A keď
píšem túto knihu, tak ako si môžem byť istý, že ma vedie Boh?
Alebo Satan? Stačí si pozrieť film: "Anjeli a démoni". V ňom je
pekne ukázané, že veci nie sú vždy také ako sa zdajú. Jasné, že
to nie je podľa skutočnej udalosti, ale myšlienka je v ňom veľmi
pekná. Ak som sklamal Boha, keď som robil veci, ktoré by sa
mu nepáčili, tak táto vlastnosť sa dá aj pozitívne využiť a to
tak, že sklamem aj satana! Samozrejme, že Boh ani satan, nie
sú nejaké osoby ako z rozprávky a ide len o symboliku. V
každom prípade by som bol rád, keby ma viedol Boh. Ten
otvára dvere tam, kde Ti satan povie, že sú neotvoriteľné! Inak
vieš, čo je najväčší trik satana? Keď Ťa presvedčí, že krajší svet
neexistuje!
A aby som uzavrel tému viery, tak môj názor je taký, že sme sa
tak ďaleko odklonili od Božích prikázaní, že návrat k nim by bol
veľmi bolestivý. A preto by to takmer nikto nepodporil. Čo ale
môžeme je, že pribrzdíme tento vlak, ktorý smeruje do záhuby!
To už má väčšie šance na podporu. A aby sme túto podporu
získali musíme ponúknuť občanom výhody, ktoré ich
presvedčia, že sa rozhodnú byť s nami a aj nám pomôžu.
Zmenou politického režimu vytvoríme podmienky pre
spokojný život aj bez toho, aby sme sa chceli, alebo museli
uchyľovať k nesprávnym konaniam. Je troška ťažšie
definovateľné, čo je nesprávne. Pri niektorých veciach je to
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celkom jednoznačné, ale pri niektorých, čo je dobré pre
jedného, je zlé pre druhého. A tu je niekedy nemožné určiť, čo
z toho je vo všeobecnosti dobré, alebo zlé.
Ja osobne si myslím, že to, čo navrhujem je dobré. Nie
dokonalé, ale dobré a oveľa lepšie ako to, čo tu máme teraz a
preto si myslím, že by môj návrh mohlo podporiť dostatok
občanov. Najväčší problém vidím v tom, že nebudú o nás
vedieť a za druhé, že nebudú nám veriť. A aby o nás vedeli, aby
nám verili, a aby nám aj pomohli, tak sa musíme veľmi snažiť a
pracovať na sebe! Každý z nás!
Kapitola: Ďalšia nepodstatná téma.
Dnes ( 5.2.2022 ) po práci som si bol so šéfom Maťom
odbehnúť 30 minútový beh tu v Podebradoch popri rieke. Iste
po ceste bolo krásne, ale bola tma.:) Prepáčte za nepodstatnú
vsuvku.:) V práci ma napadli nejaké myšlienky, ktoré som si
zapísal do mobilu a teraz niektoré z nich pretavím sem do
knihy.
Kapitola: Aká je súčasná vláda a čo robíme.
My revolucionári, ale aj bežní občania, máme tendenciu
komentovať politické dianie. Keďže v poslednom období vláda
a parlament sa nespráva ani slušne, ani odborne, ani
empaticky k vlastným občanom, podporuje utečencov viac ako
vlastných občanov, dokonca sa správa nepriateľsky voči
veľmociam ako Rusko, a dokonca aktívne podporuje zabíjanie
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ľudí, tak to logicky vzbudzuje u rozumných občanov oprávnený
hnev a neúctu voči takýmto predstaviteľom štátu! Tento hnev
buď vyventilujú osočovaním a nadávaním na politikov, alebo si
len povedia, že to nemá zmysel riešiť a radšej si pustia nejaký
film. A toto je jeden z dôvodov, prečo sa nič nemení.
Si zober, keby si bol Ty vo vláde a vedel by si, že občania, ktorí s
Tebou nesúhlasia sa prídu na 2 hodiny vykričať na námestie a
potom odídu, tak čo by si robil??? Ak si slušný, tak by si si ich
išiel aspoň vypočuť. Ale si predstav, že prídeš do davu
nespokojných občanov a keď sa ich opýtaš aké sú ich
požiadavky, tak jeden začne kričať odstúpte, druhý si s tebou
spraví selfie, tretí Ti do ruky pchá nejaké memorandum, štvrtý,
že Slovensko neexistuje a že sme stále Československo, piaty
do teba hodí vajce, šiesty Ti vykrikuje nejaké chovanie z
minulosti, siedmy Ti nadáva, ôsmy kričí na ostatných, aby sa
upokojili, deviaty kričí, že Ťa treba zbiť, atď., atď. Nie je Ti to
povedomé??? Keby si už aj nechcel vládnuť, tak by si si
minimálne položil túto otázku:
"A to týmto krikľúňom, z ktorých každý chce niečo iné, mám
odovzdať riadenie našej krajiny?!"
Druhá možnosť je, že si už stratil ľudskosť, alebo si ju nikdy
nemal a takéto protesty berieš ako niečo normálne v dnešnej
dobe, kde je každý so všetkým nespokojný a len dáš pokyn
polícií, aby to držala pod kontrolou a ty si z toho nič nerobíš a
radšej odídeš niekde, kde je kľud.

–358–

Tretia možnosť je, že sa na tom doslova smeješ. Myslíš na to
akí sú bezmocní, ako vykrikujú niekedy protichodné heslá, akí
sú namotivovaní a Ty vieš, že sú bez šance uspieť.
Iste mi uznáš, že takto nejako by si zrejme uvažoval. Niektorá z
tých možností ti je iste blízka. A som presvedčený, že takto
rozmýšľajú vládni poslanci a ministri. Súčasní, ale aj
predchádzajúci!
Takže aby som to uzavrel a teraz budem fakt stručný!
Kapitola: Ak chceme uspieť, tak musíme:
Ak chceme uspieť, tak musíme, nie jeden, ale všetky tieto body
mať splnené!:
1. Všetko dobre zorganizovať!
2. Mať vypracovanú jasnú koncepciu ako by mala
revolúcia prebiehať!
3. Mať vypracované a predbežne dohodnuté so silnými
stranami ( nemyslím, len politické, ale aj odbory a
pod. ), že čo chceme dosiahnuť a ako to chceme
dosiahnuť a to celkom konkrétne!
4. Mať pripravené presné postupy čo sa bude diať, ak
uspejeme, ale aj postup na to, čo sa bude diať ak naše
požiadavky vláda nesplní!
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5. Mať na svojej strane občanov! Teda občania musia
vedieť presne za čo bojujeme a nič iné nemiešať do
vopred dohodnutých požiadaviek!
6. Byť disciplinovaní, rozumní a odhodlaní.
7. A to najhlavnejšie je si veriť a navzájom dôverovať!
Kapitola: Reťaz a odbočky.
Každý z týchto bodov musí byť splnený! Je to ako reťaz ktorou
ťaháme nový politický režim. Každý z týchto bodov je jedno
ohnivko v tejto reťazi. Stačí jedno, aby nebolo dostatočne silné
a reťaz sa roztrhne a je po všetkom snažení!!!
Na druhej strane to isté platí aj so súčasným režimom! Ten, ale
nedrží na jednej reťazi, kde by stačilo poškodiť jedno ohnivko,
ale ho držia na svojom mieste viaceré reťaze a ak chceme
uspieť, tak musíme roztrhnúť väčšinu z nich! Možno si zvedavý
aké sú to reťaze? Verím, že mi dáš za pravdu, že sú to tieto:
1. Občania Slovenskej republiky
2. Polícia Slovenskej republiky.
3. Armáda Slovenskej republiky.
4. Prokuratúra Slovenskej republiky.
5. Súdy Slovenskej republiky.
6. Parlament Slovenskej republiky
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7. Vláda Slovenskej republiky.
8. Slovenská informačná služba.
9. Národná banka Slovenska.
10. Odbory.
11. Cirkev
12. Finančné skupiny.
13. Podnikatelia.
Darmo si povieš, že občania nedôverujú vláde! Darmo si
povieš, že cirkev nerieši politiku! Darmo si povieš, že
prokuratúra s tým nemá nič. Alebo, že odbory s vládou
nesúhlasia! Alebo, že armáda je s nami! Aj keby si mal pravdu,
čo kľudne môžeš mať, tak jedna vec je istá! Každý subjekt,
ktorý som tu vypísal, drží tento systém pokope, či už z vlastnej
vôle, alebo z donútenia!!! Si zober len taký príklad. Cirkev.
Katolíkov je vyše 3 milióny. Stačilo by, keby cirkev sa vzoprela
vláde a požiadala svojich veriacich ( v mene Boha ) aby niečo
urobili, tak vláda padne do 3 dní maximálne. Ale neurobia to.
Alebo také finančné skupiny ako PENTA ( Haščák ), J&T, HB
Reavis, a iné keby chceli, tak si ani nevieš predstaviť, koľko
peňazí by dokázali dať do reklamy na nový politický režim!
( Dúfam, že pustia perie, za to získajú šancu na nový začiatok. )
No zatiaľ im postačia kontakty na vlády. Cestičky si nájdu. Nie
sú hlúpi. A keď vlády neposlúchajú, alebo občania už zistili, že
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vláda ide proti nim, tak tieto skupiny podporia nejakú novú
nádejnú politickú stranu, alebo len jednotlivcov v nej. Inak HB
Reavis mi dal asi doživotný zákaz robiť na ich stavbách za to, že
som si odmietol nasadiť rúško, keď sa stavala hlavná
autobusová stanica v Bratislave. To len tak na okraj. V tedy som
v zápale hnevu vyhlásil, že ich zrušíme. Natočil to Igor Jurečka
a je to na YouTube. Čo myslíte priatelia? Že by sa mi to predsa
len podarilo? Ale nie. Nie som pomstychtivý, lebo pomsta nie
je nič pozitívne. Ale zrejme prídu o svoje impérium. Nie kvôli
tomu, že by mi nejako ublížili, ale preto, že nový režim
nepočíta s nejakými darmožráčmi. Samozrejme, že šikovných
ľudí z týchto inštitúcií využijeme na prospech celej spoločnosti.
A aj samotní zamestnanci týchto finančných skupín nakoniec
budú radi, že robia niečo viac ušľachtilé.
Alebo také súdy. Veď kopec demonštrantov bolo súdených,
kedy im za nevinné prejavy sa prokuratúra snažila prišiť trestné
činy. Aj mne samozrejme. Dokonca v súčasnosti som
neprávoplatne odsúdený za demonštráciu, kde mi dávajú za
vinu spáchanie trestného činu podnecovania! Za to, že som
verejne vyzýval občanov, aby prišli pred Prezidentský palác sa
postaviť za svoje základné ľudské práva a slobody! Dokonca sú
to dva súdy a sú na krajských súdoch. Jeden súd som vyhral,
druhý prehral. Proste celé zle. Čo Ti poviem. Pritom by stačilo,
keby prokuratúra nedovolila nikoho súdiť, alebo sudcovia hneď
vyhlásili, že tieto konania protestujúcich nie sú trestným
činom! Ale to sa nestalo. Keby sa to stalo, tak by sa vlna
odporu radikálne zvýšila. Alebo taká polícia. Keby polícia
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Slovenskej republiky nechránila túto nenažranú bandu, ktorej
nestačí kradnúť, ale už nám siahajú aj na základné ľudské práva
a slobody a aj na normálny spôsob zdravého žitia, tak už dávno
by boli poslanci občanmi vyhodení z parlamentu!
Alebo taká vláda. Tá by sa mohla vzdať vládnutia. To isté
parlament! Ten by vedel vysloviť nedôveru vláde.
Alebo odbory. Oni majú štruktúry a v podstate čo povedia, to
zamestnanci, ktorí sú v odboroch splnia. Stačilo by sa
dohodnúť a vyhlásiť generálny štrajk, ale to neurobia! Prečo
asi? Že by preto, že odborový predáci majú slušné príjmy z
odborových príspevkov? Alebo, že by preto, že odboroví
predáci sú za tie roky kamaráti s členmi vlády? Veď pokecať pri
kávičke je príjemnejšie, ako spísať poriadne požiadavky a trvať
na ich splnení! A čo tam ešte máme? Podnikatelia. Tak stačilo
by, keby podnikatelia zastavili výrobu a prestali by platiť dane a
vláda zostane bez príjmov. A je koniec vlády. Potom Slovenská
informačná služba. Oni sú dosť tajní a ja si fakt nechcem
vymýšľať, ale sú to v podstate teplé miestečka, keď sa nič
nedeje, tak bez veľa práce a bez rizika. Oni v podstate získavajú
materiály o rôznych ľuďoch a potom o tom informujú vládu.
Alebo sem-tam niekomu ich predajú, kto zaplatí. Poznáte
združenie: Prinášame Nádej? Vedie ho Pavol Foriš a spol. Tak
tento pán sa mi vyhrážal nepriamo smrťou a nakoniec sme sa
dohodli, že ak ho nechám na pokoji, tak on nechá mňa na
pokoji. To bolo pred 2 rokmi. Takže navzájom sme si splnili to,
čo sme si povedali. Môže sa Ti to zdať neuveriteľne a hlavne
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keď jeho združene "Prinášame nádej" má taký vznešený názov.
Tak o ňom som počul, že je bývalý agent a obchoduje s
informáciami zo SIS. Ale toto nemám overené. Na druhej
strane som si to nevymyslel a to čo tu píšem sa tak stalo ako to
tu opisujem. Ale na tom nezáleží. To je nepodstatné. Pred
desiatimi rokmi sa mi vyhrážal aj Marek Šoun a ľudia blízky
Peťovi Puškárovi z politickej stany Priama demokracia. Vraj, či
chcem byť zakopaný pod diaľnicou. Jasné, že som odpovedal,
že nechcem.:) A v tedy išlo len o to, že som nesúhlasil, že ja ako
predstaviteľ Bielej revolúcie som nechcel mať vizitky v dizajne
strany Právo a Spravodlivosť. Si predstavte, že za takúto blbosť
sa mi tam vyhrážali. Marek Šoun bol v tom čase niečo ako šéf
ochranky Peťa Puškára. Tváril sa veľmi dôležitý, keď behal s
detektorom ploštíc pred každým ich zasadnutím. Ja som tam
bol ako bežný občan - aktivista, ktorý veril, že táto strana je
dobrá. Mali pekné myšlienky, letáky, dokonca aj nejaké peniaze
zrejme, ale aj tak získali minimálny úspech vo voľbách. V tedy
mi Marek Šoun hodil diktafón o stenu, lebo som si to tam
nahrával. To nebolo odo mňa pekné. Na svoju obhajobu
môžem len povedať, že v tom období som si nahrával všetko,
čo sa mi zdalo zaujímavé a nikdy som si od nikoho nepýtal
súhlas, ale na druhej strane som to nikdy nechcel zneužiť a ani
som to nikdy nezneužil! Proste to malo ísť a aj išlo len do
môjho archívu. Ale chápem, že si mohli myslieť, že som tam
nasadený. Radšej sa nejdem rozpisovať čo všetko som s nimi
zažil. Ale boli veľa krát aj zaujímavé a pekné zážitky. Napríklad
mi zadarmo pridelili auto a jeden od nich mi ho následne
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ukradol. Potom vrátil. Alebo keď si pichal drogy v aute tejto
strany. To boli zážitky. Neboj. Ja nie.:) Alebo napríklad keď ma
Peťo Puškár zobral vlastným autobusom do Banskej Bystrice na
koncert Rytmusu. Začal koncert a vypadla elektrika. Oni si
naivne mysleli, že celú aparatúru utiahne jedna zásuvka na
230V! A čo by som bol za elektrikára, keby som nevytiahol z
vrecka multinožík a nezahral sa ma MacGyvera a neprerobil za
5 minút elektriku tak, aby to tú ich aparatúru utiahlo. ( Proste
tam vedľa bola zásuvka na 400V a odtiaľ som zobral jednu
fázu, ktorá bola chránená silnejším ističom. ) Patrik Vrbovský
alias Rytmus zatiaľ počkal v limuzíne, kým Peter Sihelský ( teda
ja ) to nerozchodí.:)
Raz mi Marek Šoun povedal: "Sihelský, Ty si taká zaujímavá
postavička" Bral som to ako kompliment.:) Ale prečo som tak
ďaleko zase odbočil? To som celý ja.
Potom je tam Národná banka Slovenska. Predpokladám, že
štátna pokladnica ide cez ňu, takže, keby zastavila toky, tak
režim padne do mesiaca. Nikto zo štátnych zamestnancov, by
nepodporoval režim v ktorom necinkne každý mesiac výplata.
Nemyslíš?
A zostala nám posledná reťaz, ktorá drží súčasný systém a to
sú: Občania Slovenskej republiky. To, že som ich dal na
posledné miesto, tak to nie je preto, že by boli menej dôležitý,
ale preto, že na koniec som si nechal tých najdôležitejších!
Stačilo by sto tisíc občanov v Bratislave, ktorí by boli jednotní a
aj keby vláda bola neviem ako arogantná a nariadila by strieľať
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do občanov, alebo ich polievať vodným delom, tak ak by
občania boli jednotní, vytrvalí a rozumní, tak som si na 100%
istý, že drvivá väčšina policajtov by nezasiahla proti rozumným,
jednotným a vytrvalým vlastným spoluobčanom! Nájdu sa
medzi nimi karieristi, ktorí by poslúchli rozkazy, ale samotní
rozumní policajti by ich zastavili! Dokonca to môžu legálne
urobiť, lebo zákon o policajnom zbore pozná prípady, kedy je
možné rozkaz neuposlúchnuť!
Kapitola: Čo stačí na to, aby sme vyhrali.
Ak chceme vyhrať, tak jediné čo potrebujeme je byť rozumní,
jednotní, priateľskí a vytrvalí!!!
Súčasný režim funguje presne ako vo filme "Elysium" Ak si ho
nevidel, tak si ho pozri. Je to pekný film pre všetky vekové
hranice. Verím, že sa Ti bude páčiť.
Takže ak som písal, že súčasný režim držia všetky tieto reťaze a
bolo by ich treba roztrhnúť všetky, tak zároveň platí, že keď
väčšina z týchto reťazí sa priklonia na našu stranu a budeme
ťahať tým istým smerom, tak tie ostatné určite povolia. Je isté,
že na niektoré reťaze nemáme priamy dosah ako napríklad
Národná banka Slovenska, alebo Slovenská informačná služba,
ale na všetky ostatné áno! Niektoré z princípu sa k nám
nepridajú, ale niektoré by sa pridať mohli. Na to, aby sa chceli
pridať, musíme im vedieť ponúknuť reálnu krajšiu budúcnosť a
musíme byť natoľko dôveryhodní, že nám uveria. Toto je jediná
šanca ako urobiť revolúciu!!!

–366–

Takže žiadne laiky v príspevkoch na facebooku, žiadne
príspevky typu:"Všetci do Bratislavy na mega-protest!" Alebo:
"Berieme si svoju krajinu späť" a podobne! Žiadne protesty
politických strán, žiadne záškodnícke akcie, žiadne vyhrážanie
sa, žiadne osočovanie a nadávanie na internete, žiadne
zosmiešňovanie alebo spochybňovanie ľudí. To absolútne nič
nerieši a nijako našej veci nepomáha, práve naopak! Keď
robíme toto, čo som tu napísal, tak si myslíš, že sa môžeme
definovať ako dôveryhodní, slušní, odhodlaní, vytrvalí, rozumní
a jednotní občania??? Tak to asi nie! Teda na 100% nie!!! Ak
chceme uspieť, tak musíme disponovať sympatickými
vlastnosťami! A tieto vlastnosti sú opäť ako ohnivká v jednej
reťazi, kde stačí, aby jedno nebolo dosť silné a všetko je v háji!
Aby sa to nestalo, tak musíme na sebe poriadne popracovať! A
popracujeme! Prekonáme sa! Naučíme sa! Získame potrebné
zručnosti! Osvojíme si dobré vlastnosti! Začneme sa navzájom
rešpektovať! Začneme si veriť! Prestaneme ľudí škatuľkovať a
začneme byť priateľskí! Nie preto, že si to protistrana zaslúži,
ale preto, že musíme dobré vlastnosti nanovo vysadiť a ver mi,
že čo dávaš to prijímaš! Na 100% sa zlepšia vzťahy medzi
rozdelenými tábormi! Ja mám v tomto tiež medzery. Ale
musíme byť trpezlivý a neurobiť to takto.
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Kapitola: Vzory nesprávneho a správneho telefonátu.
Uvediem príklad na nesprávne šírenie priateľskej atmosféry
( cez telefón ):
Jano z SNS, Marián z ĽSNS.
Jano: "Marián počuj. Čo keby sme urobili dohodu, že sa vieme
zhodnúť na niektorých témach?"
Marián: "Myslím, že My si nemáme čo povedať!"
Jano: "Tak si vyser oko ty kokot!!!" ( a položil )
Prepáč, že som použil až také výrazy a týmto príkladom som sa
nechcel dotknúť uvedených strán. Príklad je celkom vymyslený
a prehnaný, ale myslím, že dobrý, aby si pochopil, čo som tým
myslel. Proste Jano aj chce byť ústretový, ale keď cítil v
Marianovej odpovedi aroganciu, alebo povýšenectvo, tak Jano
zaradil spiatočku a v snahe zachrániť zo svojho ega čo najviac,
tak zo zúfalstva zaútočil späť! Ak budeme taký ako Jano, alebo
Marián, tak sme skončili skôr ako začali!!!
Tak ako by sme to mali robiť je napríklad: ( A schválne uvediem
ten istý príklad, len s inou trpezlivosťou u Jana. )
Jano: "Marián počuj. Čo keby sme urobili dohodu, že sa vieme
zhodnúť na niektorých témach?"
Marián: "Myslím, že My si nemáme čo povedať po poslednom
ojebe, čo si mi urobil!"
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Jano: "Marián máš pravdu! Nebolo pekné odo mňa, že som
zneužil tvoju dôveru. Mrzí ma to. Myslím, že nikomu
neprospieva, že sme v konflikte. Nemali by sme pre krivdy
minulosti brániť krajšej budúcnosti. Čo myslíš? Chápem, že
máš obavy so mnou spolupracovať, ale jeden týpek rozbehol
celkom zaujímavú iniciatívu. Môžeš sa na to pozrieť? Mne sa to
pozdáva a ak by si sa pridal k tomu aj ty a aj iní, tak to má
slušné šance."
Marián: "Na hlúposti nemám čas!"
Jano: "Fakt sa na to pozri. Má to aj zakvačené na jeho stránke
www.revolucia.sk, ale beží to po Slovensku aj ako kniha a aj
mne sa dostála do rúk a poviem ti, že takú knihu si ešte
nečítal."
Marián: "Keď budem mať čas, tak sa na to pozriem."
Jano: "Jasné, nechám na teba, len toľko som chcel. Tak sa maj
pekne a nech sa ti darí."
Marián: "Ďakujem, podobne. Maj sa!"
Ja netvrdím, že sa všetky rozhovory skončia takto pozitívne. Je
ale isté, že tým, že Jano bol pozitívnejší a trpezlivejší, tak
dosiahol určité zlepšenie medziľudských vzťahov. Marián si to
možno nezaslúžil, pretože bol pomerne arogantný, ale Jano bol
skrátka trpezlivý čoho výsledkom bol celkom konštruktívny
rozhovor. Chápeš, čo ti tým chcem povedať? Aj keď ostatní
budú arogantní, alebo Ťa zosmiešňovať ostaň pokojný,
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trpezlivý a pozitívny! Aj keby sa Ti nožík otváral vo vrecku, tak
ostaň pokojný a trpezlivý! My nechceme vyhrať slovné súboje!
My chceme vymeniť politický režim a to si bude vyžadovať
podstatne viac sebazapretia ako nejaký rozhovor po telefóne
ohľadom nejakej nepodstatnej témy!!! Ja viem. Bude to veľmi
ťažké. Poznám to podľa seba. V podstate nemôžeme byť
niekedy úprimný v záujme vyššieho cieľa. Ako sa hovorí:
"Úprimnosť je vzácny dar! Nečakaj ho od lacných ľudí!" To je
veľká pravda. Len My sme vo vojne s týmto chorým režimom a
nepriateľ je veľmi, ale že veľmi silný a úprimné správanie by
nám veľmi, ale že veľmi uškodilo a to si nemôžeme dovoliť!
Samozrejme, budeme úprimní čo sa týka toho, čo chceme a
prečo to chceme, ale nemôžeme byť úprimní keď sa jedná o
taktiku boja! Ak chceme vyhrať nad celým politickým režimom
a to dokonca bez strát na životoch, tak musíme mať fakt dobre
premyslenú taktiku boja! A keďže tento systém držia po kope
hlavne samotní občania, tak musíme dokonca bojovať tak, aby
sme im neublížili!!! Toto je na prášky!:) Ešte raz to zhrniem!
Kapitola: Čo vlastne chceme a ako to chceme.
My chceme poraziť najsilnejšieho nepriateľa v štáte ( celý
politický režim ), ktorý má takmer neobmedzené finančné a
ľudské zdroje, má pod palcom všetky inštitúcie od polície až po
súdy, podporujú ho takmer všetci občania, buď z vlastnej vôle,
alebo z donútenia, s ľuďmi, ktorí sa navzájom osočujú a
zosmiešňujú, ktorí nemajú trpezlivosť, silu, vzdelanie, finančné
zdroje a sú zastrašení políciou, zmanipulovaní televíziou, majú
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rozdielne názory na to, ako by mal nový politický režim vyzerať,
chcú mať na čele štátu rozdielnych ľudí, ktorí sa navzájom
neznášajú a celé to urobiť tak, aby sa nikomu nič nestalo a aby
sme sa mali oveľa lepšie okamžite.
Niečo som vynechal?
Takže, ak som nič nevynechal, tak odpoveď za mňa je áno!
Presne takto sa veci majú. A teraz čo s tým? Tak niečo uvediem
hneď na pravú mieru. Okamžite po revolúcií sa lepšie mať
nebudeme! Respektíve čo si predstavuješ pod pojmom sa mať
lepšie? Mať viac peňazí? Menej stresu? Viac istôt? Zdravie?
Novú slušnú dobu? Novú vládu? Nič sa nestane zo dňa na deň.
Ale som kategoricky proti tomu, aby sa veci oddiaľovali! Chvíľu
potrvá, kým sa naštartuje slovenská ekonomika. Teraz to nie je
slovenská ekonomika, ale globálna! Ak si myslíš, že nie je
globálna, tak si vieš predstaviť Slovensko bez eurofondov?
Možno Ty áno, ale táto vláda a ani tie predchádzajúce určite
nie! A teda sme závislí na globálnej ekonomike. A samozrejme
aj kvôli vývozu aut do zahraničia a iných produktov. Ale ak
chceme byť suverénny, hrdý, samostatný, prosperujúci štát, tak
nemôžeme byť závislý na globálnej ekonomike a ani globálnej
politike!!! Každý, hlavne vymletý liberálik, začne tvrdiť, že bez
globálnej ekonomiky alebo bez eurofondov sa nezaobídeme!
Alebo minimálne bude tvrdiť, že keď EU nám dáva eurofondy,
tak by bolo hlúpe to nevyužiť! Ja si myslím, že to bolo veľmi
hlúpe ich začať využívať!!! Prečo? Pretože za tie roky už máš aj
100% dôkaz toho, že napriek čerpaniu eurofondov sa nám
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nežije lepšie! Nič nie je lepšie! Alebo možnosť vycestovať bez
pasu, alebo si niečo objednať z Číny je podľa teba prejav
slobody? Je to prejav slobody, ale za akú cenu? Bezdomovci,
žobráci, psychicky chorí ľudia, vystresovaní ľudia, choré zákony,
zlodeji vo vláde, nenažraní podnikatelia, chudáci zamestnanci
a živnostníci, žiadna bezplatná zdravotná starostlivosť a už
vôbec nie napríklad bezplatný zubár. Všade samý bordel a
nikto za nič nenesie zodpovednosť! Vysoká ekonomická
kriminalita, šírenie strachu u občanov formou televízie a
polície. Toto je podľa teba adekvátna daň za tvoju slobodu?
Niekto si myslí, že táto demokracia je najlepšie čo môže byť. Že
všetko, čo píšem by aj v demokracii mohlo zmiznúť, keby bola
dobrá vláda. Takže to je jeden veľký omyl. Keď niekto obhajuje
liberálny svet a demokraciu, tak sa často odvoláva na Ameriku
ako je tam dobre. Amerika má demokraciu podstatne dlhšie,
tak prečo má bezdomovcov a strach v uliciach?! Veď za tie
desaťročia už mohli sa postarať o každého občana. Môžeš si
povedať, že tí občania dole sa jednoducho dostatočne
nesnažili. To je najjednoduchšie si povedať, aby si sa cítil
dobre. Ty za to nemôžeš, to oni sú slabí, hlúpi, degenerovaní a
Ty s tým nemáš nič! Ak budeš chcieť byť v mojich očiach hrdina
a aj v očiach iných ľudí, tak nám pomôž to zmeniť. Urobíme
celkom iný systém ako majú Američania. Nebudeme sa po
nikom opičiť! Nie na celom svete funguje demokracia podľa
súčasného modelu! To mi iste uznáš! Sú aj diktatúry, sú aj
totalitné systémy, sú aj priame demokracie, sú aj kráľovstvá a
aj iné zriadenia a iné modely. A všetky tieto modely majú
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jednu vec spoločnú. A to, že niekedy vznikli! A často krát za
dramatických okolností! Tak mi povedz, prečo by nemohol
vzniknúť nový model spoločenského zriadenia? Možno si
povieš, že už sme prepojení s inými štátmi. Že sme v EU a
odtiaľ odísť by bolo nevýhodné a podobne. Alebo si povieš, že
ľudia sú znechutení z politiky a proste na žiadnu revolúciu
nemajú! Alebo, že ľudia sa nevedia na ničom dohodnúť. Áno.
Vo všetkom máš pravdu. A čo tak to tento rok 2022 skúsiť?
Proste urobíme všetko preto, aby sme si vytvorili celkom nové
politické zriadenie. Je pravda, že sa dá nazvať socializmus, ale
musíš uznať, že niektoré dobré veci, ktoré ponúkam nemal ani
socializmus. Proste tí, ktorí majú naučené, že socializmus je
niečo zlé, tak pre nich nebudem tento systém volať
socializmus, ale nejako inak. Sám teraz neviem ako. Nechcem
o všetkom rozhodovať sám. Naozaj mi nejde o to byť
stredobodom pozornosti. Aj keď niekedy to asi poteší každého.
Keby sme to volali sociálna demokracia, tak to znie ako
predvolebný ťah Smeru. Fakt ma nenapadá názov, ako by sa
tento režim, ktorý navrhujem, mohol volať. Možno "Slovenský
štátny systém" Ak sa nám ho podarí zaviesť a bude vzorom pre
ostatné krajiny, tak na školách v iných štátoch ho môžu takto
volať a takto napríklad na hodine dejepisu preberať:
"Žiaci, dnes si preberieme Slovenský štátny systém, ktorý v
roku 2022 občania Slovenskej republiky zaviedli behom pár
mesiacov a ukázalo sa, že je to jeden z najlepších foriem
občianskeho spolunažívania. Jeho základnou filozofiou je
postarať sa o každého svojho občana, aby sa mal čo najlepšie."
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Takto nejako to v budúcnosti môže byť. Iste si sa zasmial, ale to
nevadí. Si tak naučený. Ale odpovedz si úprimne. Nebol by si
hrdý, ak by ostatné štáty si z nás brali príklad? Určite by si
bol!!! Tu už ide len o to, ho spraviť dobre a zároveň si získať
podporu pre tento model u spoluobčanov. A na to potrebujem
aj Teba. Aj Ty si spoluobčan. Aj vďaka Tebe môžeme uspieť.
Čo sa týka toho, že sme rozhádaní a každý chce niečo iné, tak
to tiež neznamená, že sa nedá uzmieriť a dohodnúť! Veľa krát
sa to iste stalo aj v tvojom osobnom živote, že si bol s niekym v
konflikte a neskôr sa to zmenilo. A tak je to aj so
spoluobčanmi. Ja netvrdím, že táto kniha zjednotí celý národ.
Ale tvrdím, že keď čitatelia si prečítajú túto knihu, tak je istá
šanca, že sa im môj navrhnutý model bude páčiť a aj niektoré
moje myšlienky a podľa nich začnú konať. Od pripustenia, že
možno mám v niečom pravdu až po to, že nám aktívne
pomôžu. A zrazu z kvapiek je more.
Ten problém, že predstavitelia politických strán sa medzi sebou
neznášajú, alebo nevedia dohodnúť, tak na to je jedno riešenie
a nestojí Ťa absolútne nič! To riešenie je: Nevoľ ich!
Nepodporuj! Neprispievaj na chod ich strany! Nesleduj ich
príspevky! Nelajkuj ich! Nikde ich nespomínaj! Nekomentuj
ich! Neoponuj im! Ja viem, že to znie dosť tvrdo, ale načo Ti je
strana, ktorá ak bola vo vláde a nežilo sa Ti dobre, tak potom
načo jej dávať svoj hlas a svoju energiu?! Ak je to strana, ktorá
je v opozícií a nedáva rozumné návrhy a jej predstavitelia len
berú peniaze zo štátu, tak načo Ti je taká strana? Jaj už viem.
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Chceš niekam patriť! Chceš hrdo nosiť ich logo a chváliť sa, že
sa nehanbíš, že si v ĽSNS, Republike, Smer, OĽANO a pod. Dnes
som zrovna čítal pár príspevkov ako sa ľudia hrdo hlásali ku
ĽSNS alebo Smeru štýlom: "Ja som vždy volila Smer a tak to aj
ostane!" Alebo: "ĽSNS je jediná správna voľba!" Úprimne ja
osobne nie som vyslovene ani proti Smeru a ani proti ĽSNS, ale
uvedomte si, že ak budeme rozmýšľať takto, tak na 100% nič
nedosiahneme!!! Dôkazov ste už dostali za tých niekoľko rokov
dosť! Naozaj Ti stačí, keď tvoja strana sa dostane do
parlamentu? Alebo do koalície? Alebo Ti stačí pár reklamných
predmetov tvojej strany? To fakt nechceš viac??? Dovoľ mi,
prosím, Ti ukázať cestu, ako môžeš dosiahnuť oveľa viac! Tak ja
osobne teraz fandím Republike, ale je tam aj jeden človek,
ktorý na mňa zavolal políciu za to, že sa bál, že budem chcieť
vystúpiť na jeho proteste. Ale iných si tam vážim, tak aj napriek
tomu, táto strana sa mi páči najviac. A tiež by som bol nerád,
keby niekto začal kydať na moju obľúbenú stranu a hlavne keď
niekto začne kydať a urážať tých, ktorých si z tejto strany
vážim. Preto viem pochopiť ľudí, ktorí nedajú na svoju stranu
dopustiť. Napriek tomu si potrebujeme získať na svoju stranu
aj týchto ľudí. Ak chceme mierumilovnú revolúciu, tak
potrebujeme si získať viac ako polovicu národa. No a také
politické strany majú svoje štruktúry a priaznivcov. Je celkom
zbytočné ich prehovárať, aby opustili svoju pôvodnú stranu a
pridali sa k nám! To jednoducho nespravia! Je to takmer ako
náboženstvo! Raz keď niekomu veríš, tak len tak ľahko s tým
neskončíš! Museli by to byť fakt nepriestrelné dôkazy, aby si im
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uveril a zmenil politický názor. Ak by bola čo i len pochybnosť,
že dôkaz proti tvojmu obľúbenému politikovi je klamstvo, tak
by si ho obhajoval a všade by si túto pochybnosť šíril, aby si čo
najviac pomohol svojmu obľúbencovi. Preto ak chcem, aby
sme pomocou tejto knihy spravili revolúciu, tak nemôžem od
ľudí chcieť, aby prestali veriť svojim idolom! Preto ani nič také
neurobím! Naopak! Ja osobne vyzvem, a čo vyzvem, ja
poprosím všetky politické strany, aby sa pridali k nám! A aj
samotných sympatizantov a členov týchto strán poprosím, aby
podporili aj nás a aby dali vedieť svojim obľúbencom, aby si
nás pozreli a budem dúfať, že sa tiež pridajú! Ja neponúkam
systém bez politických strán! Ani neponúkam systém priamej
demokracie, pretože to sa fakt nedá uskutočniť! Teraz iste mi
nadávajú tí, ktorí práve tieto modely presadzujú a sú im srdcu
blízke. Keď skončíte s tým nadávaním, tak si prosím uvedomte,
že prešlo dosť rokov od kedy to propagujete a aj tak máte
minimálnu podporu! Myslíte si, že je to najlepší model, aký
môže byť. Možno aj je, ale nedokážete ho presadiť! Tak načo
sa trápite? Jasne. Teraz si možno povieš: "Bojujeme ďalej!",
"My sa nevzdáme", "Naša sila rastie!" To určite!:) Presne tak
ako v blázinci každý druhý Ti povie, že on je Napoleon. Alebo:
"Všetci ste kokoti, iba ja som lietadlo!" Prepáčte, naozaj z Vás
nechcem mať nepriateľov a ani to neberte ako výsmech! Berte
to ako myšlienky na zamyslenie. Ja Vás práveže potrebujem za
priateľov a bol by som najradšej, aby ste chceli byť aj v
revolučnom výbore! Prečo? Pretože máte svoj vlastný názor!
Pretože ak sa k nám pridáte svedčí to o tom, že viete ego dať
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nabok, keď ide o dobrú myšlienku! Pretože Vaše koncepcie
môžu byť prínosom pri dolaďovaní nového režimu. Predsa ja
nechcem diktatúru! Ja rád podporím myšlienky priamej
demokracie, kde to bude na prospech Slovenska. Ja len tvrdím,
že Priama demokracia je nevhodný model na všetky
rozhodovanie procesy. Ale na veľa vecí je priama demokracia
fantastická!
Čo sa týka názoru, že niekto chce režim bez politických strán,
tak chápem prečo má taký názor, ale ten názor na nikdy
nestane realitou! Takže zbytočné trápenie. A druhá vec:
Politické strany existujú len preto, že ich ľudia podporujú a
snáď nechceš nútiť ľudí, aby nepodporovali toho, koho chcú!
Či?
Takže, aby som uzavrel túto kapitolu, tak chcem Vám Vážení
občania povedať, že ak chceme vyhrať a zriadiť niečo, kde
budeme spokojní, tak musíme prestať s egoistickými názormi a
jednoducho sa pridať k jednej konkrétnej platforme na ktorej
sa dohodneme všetci. Nemajte mi za zlé, že sám tu navrhujem
nejaký politický režim pre 5 miliónové Slovensko. Veď som 10
rokov čakal na to, kedy sa nájde niekto, kto zjednotí celé
Slovensko. A nikomu sa to nepodarilo. Prepáčte, že sa o to
pokúšam ja. Len si, prosím uvedomte, že všetko, čo sa udialo v
dejinách ľudstva začalo myšlienkou, ktorá napadla jedného
nejakého konkrétneho človeka. A ten človek ju buď realizoval,
alebo ju niekomu povedal a ten ďalší ju buď realizoval, alebo ju
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niekomu povedal. A takto to išlo. Celé stáročia a aj naďalej
pôjde.
Môžete si povedať, že na to nemám vzdelanie, že nie som
dostatočne sčítaný človek, že nemám charizmu vodcu, že
nemám morálne hodnoty, že som psychicky labilný, že som
kriminálnik, že nedodržujem pravidlá, že sa hrám na vojačika,
že som dezolát, že neviem o čom rozprávam, že nemám na to
skúsenosti, že mám za sebou zlú minulosť, že som nič v živote
nedosiahol, že sa kamarátim s nesprávnymi ľuďmi, že nemám
správne kontakty, peniaze, vieru, vytrvalosť, česť a takto to
pôjde do nekonečna. Ak si sa rozhodol byť proti mne, tak
dôvod, prečo ma nepodporiť sa určite nájde. Ja som taký
vďačný objekt. Čo na mne chceš nájsť, tak to zrejme aj nájdeš.
Nech je to čokoľvek.:)
Ale teraz nejde o mňa. Ja si plne uvedomujem svoje
nedostatky. A veľmi ma mrzí, že ich mám toľko. To myslím
naozaj úprimne. Ja sa až čudujem, že niekdy sa cítim úplne
neschopný, a inokedy tak, že dokážem napísať takúto knihu,
alebo niečo zložité ako elektromontér navrhnúť, alebo opraviť,
alebo niekoho materiálne, morálne, či duchovne podporiť.
Alebo niekedy niekomu ublížim ( citovo ) nejakým mojim
nevhodným správaním. Zrejme, keby som bol iný, tak mám iné
životné zážitky a potom by som zrejme nedokázal napísať
takúto knihu. Ako sa hovorí: "Všetko so všetkým súvisí!" Platí aj
to, že keby som mal iné životné zážitky, tak som iný.
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A keďže si uvedomujem, že moja osoba je kontroverzná, tak si
nedovolím seba dávať do čela revolúcie. Nie, že by som v tom
čele nechcel byť, ale keď žiadam a prosím ľudí, aby potlačili
svoje egá a podporili tieto myšlienky, ktoré tu píšem, tak
musím aj ja byť ústretový a nehrabať sa niekam hore. Proste
som napísal knihu, pretože v tom vidím nádej na zmenu a seba
dávam len do pozície nejakého štartéra a pevne verím, že sa
nájde dosť slušných a odborne zdatných ľudí, že túto moju
iniciatívu posunú na vyššiu úroveň. Buď jedným z nich! Ak
bude treba rád budem pomáhať vylepšovať tieto myšlienky. V
jednej knihe sa nedá myslieť na všetko, ale aj jednou knihou sa
môže začať všetko!
Kapitola: Výzva na Facebooku: Kto chce byť v tejto knihe.
( Dnes 6.2.2022 som o 20:20 uverejnil na mojom facebooku
Peter Sihelský túto výzvu: )
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vážení spoluobčania a priatelia.
Onedlho finalizujem knihu: "Ako spraviť revolúciu a čo
potom."
Podľa nej budeme mať reálnu šancu uskutočniť zmenu
politického režimu. Rád by som do nej dal aj Vaše myšlienky.
Navrhujem, že dám do tejto knihy 3 komentáre, kľudne aj
jeden negatívny a spolu, aby vyšli na jednu stranu A5. Žiaľ,
keďže nie je hotová, tak nemôžete komentovať samotnú knihu,
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ale kľudne napíšte čo len chcete, aby som uverejnil. Tie, ktoré
budú mať najviac laikov, tak tie komentáre v knihe uvediem.
Stačí tak jednou - dvoma vetami. Proste, ak chce niekto byť v
knihe, ktorá bude vo veľkom množstve vydaná, tak poprosím
kľudne niečo napíšte a na konci sa podpíšte. Aj keby ste sa do
knihy nedostali, tak si rád prečítam Vaše komentáre. Asi o
týždeň to vyhodnotím. Netreba sa obávať. Násilie v nej
nepropagujem a ani nič trestuhodné.:)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
( Dnes 20.2.2022 som uzavrel túto výzvu a vyhrali tieto
komentáre: )
Miroslava Ber

Peter. Pisete knihu s nazvom "Ako spravit revoluciu a co potom". Ja
sa pytam: kolko takych revolucii ste uz spravili? Preco sa citite
kompetentny?
( 22 laikov z toho 1 nesúhlasný )
Jancsi Chovan

Daj ju tlačiť na dvoj až trojvrstvovú rolku. Ideálne v Harmanci. A
nech to je recyklovaný papier, pretože kvôli tomuto rúbať naše lesy
je trestný čin proti ľudstvu aj proti prírode.
( 17 laikov z toho 2 nesúhlasné a 3 výsmešné )
Martin Neo Gabani

Každý čin sa počíta , vieš že po tejto genocíde už nič nebude ako
predtým , ja tomu hovorím tichá vojna, ekonomická informačná
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biologická vojna , je to ticho pred búrkou, nastane deň ked títo kofid
fašisti skončia pred norimberský súd a baňa Handlová,
( 13 laikov z toho 8 vysmievajúcich )
Tatiana Kirethová

Radšej píš knihu, lebo tie revolúcie ti nejako nevychádzajú. Možno ti
kniha vyjde. Keď pán boh chce, tak aj motyka vystrelí.
( 9 laikov z toho 1 nesúhlasný a 1 vysmievajúci )
Dana Nizl

Pri vsetkej ucte k vam, pan "spisovatel" Sihelsky, kolko knih v
zivote ste precitali a ktoru mate prave rozcitanu?
( 6 laikov )
Janka Sihelská

Nech nás táto kniha, učiní múdrejšími a nastolí dobro v našej rodnej
Zemi J.S
( 7 laikov z toho 5 vysmievajúcich )
Erika Erička Sihelská

Už sa teším na vydanie, že si ju budem môcť prečítať v knižnej
podobe.

( 3 laiky )

( Na prvý komentár, ktorý aj objektívne vyhral, som reagoval
nasledovne: )
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Peter Sihelský

Mám pocit, že toto je jeden z najlepších
komentárov. Ďakujem zaň. Nie je ani útočný, ani posmešný, ani
povrchný a ani žiadny chválospev. A dokonca má len pozitívne
reakcie od ľudí. Takto nejako by mal aj celý režim, ktorý navrhujem
vyzerať. A teraz odpoviem priamo. Revolúciu zatiaľ žiadnu. Jednu
akciu som tak nazval, ale výsledok bol ten, že ma polícia zobrala z
námestia a obvinila z podnecovania. Takže to sa revolúciou nedá
nazvať v pravom slova zmysle. Ale veľa revolúcií a možno každú
urobil alebo riadil jeden človek prvý krát a asi aj posledný.
Revolúciu, ktorú navrhujem nebude o mne. Čo sa týka
kompetentnosti, tak to asi ukáže blízka budúcnosť. V každom
prípade moje pohnútky sú čisto o tom, že keď som sa toľké roky
snažil bojovať so systémom, tak je škoda sa vzdať a je ešte väčšia
škoda bojovať celý život. Rozhodol som sa, že buď na to máme,
alebo kašlime na to. Ja som presvedčený, že na to máme a chýba
správny postup a správne myslenie. To, či dokážem ovplyvniť tieto
veci k pozitívnemu výsledku zistíme spoločne čoskoro.
Miroslava Ber

( 7 laikov )
Kapitola: Súčasná moja popularita.
Tak tu ste mali možnosť vidieť moju popularitu v praxi ku dňu
20.2.2022. Mám teraz 4980 facebookových priateľov, ktorých
som získal od roku 2012 a reagovalo asi 20 ľudí prevažne
výsmešne. Niektoré komentáre boli rozumné, ale nemôžem
sem dať všetky, tak prepáčte autori týchto komentárov.
Zverejnil som presne podľa sľubu prvé 3 a iniciatívne som ešte
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zverejnil komentár, ktorý sa mi páčil, komentár mojej rodáčky z
Kokavy nad Rimavicou a komentáre mojich dcér. Chápeš.
Rodinkárstvo to je moje.:)
Úprimne som dúfal vyšší záujem, ale Pán Boh zaplať aj za
tieto.:) O nič dôležité nešlo, preto nie je dôvod na smútok.:)
Touto výzvou som Ti chcel demonštrovať viacero faktov. Jeden
je, že momentálna moja popularita je asi taká ako ako keď by
som si otvoril stánok so zmrzlinou na severnom póle.:) To
nevadí. Stojíme pevne na zemi a už môžeme len stúpať.:) Čo je
ale troška smutnejšie je, že na počte reakcii a ich obsahu si vieš
utvoriť názor v akom marazme žijeme. Myslíš, že keby sme žili
v slušnej a prosperujúcej krajine, tak by som dostal takéto isté
komentáre?! Na 100% nedostal!!! Minimálne preto, že by som
nedával na Facebook príspevok, že idem robiť túto knihu.
Nebolo by ju treba.
Ďalší fakt, ktorý z tohto príspevku a reakcií vyplýva je, že sa
nenechám odradiť. Nezastavili ma guľky z policajných pištolí,
ani mlátenie policajtmi pred mojim domom, tak ma snáď
nezastavia posmešné laiky.
To, že som zverejnil komentáre od mojich dcér, je tak trochu na
pamiatku a som rád, že spontánne napísali niečo milé.
( Poprosil som ich, aby napísali nejaký komentár, ale nijako
som neovplyvňoval čo majú napísať. )
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Kapitola: Tomáš Baťa.
Ja nie som veľmi na históriu, ale jeho meno som už počul viac
krát. Je pre mňa veľkou inšpiráciou. Ja som ho nepoznal.
Nemám naštudovaný jeho životopis a netuším aký bol človek v
práci a doma naozaj v skutočnosti. Ale čo som o ňom počul
bolo, že dokázal prosperovať aj v čase krízy. Že sa staral o
svojich zamestnancov. Staval pre nich byty, škôlky, že bol dobrý
zamestnávateľ a snažil sa, aby výrobky boli kvalitné. Takto
nejako by mal vyzerať celý politický režim, ktorý navrhujem,
ale nebude postavený na jednom človeku a ani na politických
stranách, ale na veľkom počte ľudí takých ako je Tomáš Baťa!
Kapitola: Ako majú vyzerať prípravy na revolúciu.
Prípravy na revolúciu musia byť rázne a intenzívne. Ak chceme
presadiť nový politický režim mierumilovnou formou, tak ho
musí podporiť obrovská masa ľudí. Ako podporiť, tak to som už
písal a ešte upresním. Naše konanie musí byť dostatočne
rýchle, aby to bolo pre ľudí dostatočne zaujímavé a zároveň,
aby ľudia neboli v neistote dlhý čas. Sme proste v rýchlej dobe
a tomu sa musí prispôsobiť aj naše konanie. Nový režim bude
podstatne kľudnejší a verím, že sa Vám / Tebe bude páčiť.
Kapitola: Televízne reklamy a iné reklamy.
Čo sa týka reklám v televízií, bilbordov, akciových letákov, tak
to treba tiež eliminovať. Nie úplne zrušiť, ale podstatne
pribrzdiť. Byť zavaľovaný neustálymi informáciami, kde je čo
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lacnejšie, alebo výhodnejšie nie je vôbec pre nás užitočné!
Problém je v tom, že za normálnych okolností chodíš do práce
a zarobíš toľko, že nejaké akcie ani nepotrebuješ riešiť. Lenže
žijeme vo veľmi chorej dobe a táto doba nás láka, aby sme
namiesto tvorivého myslenia, mysleli na šetrenie. Nebolo by
na tom nič zlé, keby sa to dalo súčasne! Ale to sa nedá. Buď
rozmýšľaš ako šetriť, alebo tvoríš! Oboje súčasne nedokážeš!
Dokážeš medzi tým v priebehu dňa prepínať, ale nie myslieť na
oboje súčasne. Ja som, samozrejme, za šetrenie životného
prostredia a zdrojov planéty. A preto skončíme s akciovými
letákmi a hneď ušetríme tony papiera! Skončíme s bilbordmi a
ušetríme ďalší papier a kopec železa! Skončíme s neustálym
preceňovaním tovaru a opäť ušetríme nejaký papier.
Obmedzíme reklamy v televíziách. Nezrušíme ich úplne len
preto, aby sme mali prestávku na vycikanie. Samozrejme
neschvaľujem štýl pozerania televízie, ale občas to nie je zlé si
niečo pozrieť.
Kapitola: Normalizácia.
V podstate ide o normalizáciu. Tej som sa už v tejto knihe
venoval, ale ešte raz napíšem. Ceny základných tovarov a
služieb sa zanormujú. Proste v zákone o cenách budú presne
uvedené ceny základných produktov a základných služieb. Je
pravda, že to bude veľa ľudí obmedzovať v podnikaní a
špekulovaní, ale špekulovať nebude treba. Budeme mať dosť
všetkého, čo potrebujeme na slušný život. Mozog si nájde opäť
cestu zdravého uvažovania, keď nebude neustále
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konfrontovaný a bombardovaný zavádzajúcimi a nepotrebnými
informáciami. Naozaj sa toho netreba báť.
Kapitola: Koniec registračným pokladniciam na trhoch.
Opäť sa zriadia trhy a šiatre bez registračných pokladníc.
Nebudeme zarábať na občanoch, ktorí si chcú na trhoch
zarobiť nejakú tú korunku. Ten, kto im závidí, tak pokojne nech
je jedným z nich. Zrušíme poplatky za postavenie svojho
predajného stánku. Predsa je choré, keď ľudia chcú udržiavať
zvyky a chcú predávať na ulici v určitých dátumoch a ešte aj im
štát ( teda samospráva ) siaha na príjem! A pritom tento
výdavok musia predavači logicky pretaviť do cien tovarov a
nakoniec to opäť zaplatí občan! Takže žiadne poplatky pri
trhoch. Týmto si chcem získať všetkých, ktorí chodia na trhy
predávať, ale zároveň všetkých, ktorí chodia na trhy kupovať.
To je celkom slušný počet. Ale to by bola dosť lacná reklama.
Nemyslíš? Toto je len jeden z tisícov opatrení, ktoré pomôžu
občanom. Určite pri tomto príspevku sa cítia ukrivdení bežní
prevádzkári, ktorí musia platiť odvody, nájom, dane, musia
spĺňať rôzne predpisy a podobne. Veď aj pre bežných
podnikateľov
som
pripravil
obrovské
zlepšenie
podnikateľského prostredia. Aké? Už som to viac krát
spomenul, ale spomeniem ešte raz: Žiadne dane okrem dani z
prevodu. Teda iba keď niečo predá, tak 1% ide štátu. Keď
nepredá nič, neplatí nič. Nikto neplatí žiadne odvody za
zamestnancov ani za seba! Štát sa postará. Z dani 1% z
prevodu bude na všetko dosť peňazí. Ale je ešte jedna
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obrovská výhoda, ktorú ponúkam a to je, že ľudia budú mať
dosť peňazí a to všetci, ktorí sa aspoň kúsok posnažia! Keďže
bude povinnosť pracovať, tak vytvoríme obrovské množstvo
hodnôt a každý budem mať pravidelnú výplatu. Tak nie je
žiadny dôvod, aby obchodníci závideli stánkovým trhovým
predavačom. A samozrejme sami môžu ísť počas jarmokov
predávať do stánku a to bez poplatku pre mesto.
Kapitola: Čo zoštátnime?
Zároveň sa netreba báť, že štát bude chcieť všetko zoštátniť.
Načo by to robil? Štát bude len dozerať a regulovať trh, aby sa
ľuďom dobre žilo a o každého bolo postarané. A samozrejme
štát urobí všetko preto, aby sme vyhnali zahraničných
vykorisťovateľov! Niektoré zahraničné firmy doniesli na
Slovensko rôzne dobré technológie a za to ich nevyhodíme,
poďakujeme im, ale dohodneme sa s nimi, že na Slovensku
bude mať Slovák slušnú prácu za dobrú mzdu. Ak to nevedia
zabezpečiť, tak nech idú do piči. My, Slováci, investujeme tiež
veľké peniaze do rozvoja a urobíme si vlastné závody a firmy,
na ktoré budeme hrdí.
Kapitola: Školstvo.
Ukončíme štúdijné odbory, ktoré sú len kvôli titulom a
podporíme vysoké školy zamerané na techniku, zdravotníctvo
a ďalšie odvetvia, ktoré Slováci budú potrebovať na udržanie
prosperity. Týmto chcem si získať študentov, učiteľov,
profesorov, rektorov a vedeckú obec. Ja si plne uvedomujem,

–387–

že súčasný systém z nás robí otrokov. Otrok nerozmýšľa nad
tým ako niečo zaujímavé vyrobiť - vymyslieť, ale uvažuje nad
tým ako si odbiť deň v práci. Skús sa zaradiť Ty do ktorej
skupiny patríš? Ja som zažil oboje z týchto stavov a ver mi, že
tvorenie niečoho je zaujímavejšie, ako stáť za pásom a od rána
do večera a montovať tú istú vec do zblbnutia! Keby bolo na
mne, tak pásovú výrobu zakážem! Ale je pravda, že je to
najefektívnejšia forma výroby. A efektivitu potrebujeme mať
na vysokej úrovni, ale nie za cenu ľudského šťastia, respektíve
nešťastia, bežných zamestnancov na pásoch! Takže pásové
výroby ostanú, ale zamestnanci budú mať rôzne akcie a výhody
za to, že obetúvajú svoj čas nezáživnou prácou. Tiež som ju
robil, keď som robil na páse vo Volkswagene (2001) a viem, že
to má od šťastného života ďaleko. Ale keďže treba robiť aj také
povolania, tak to treba týmto zamestnancom patrične
kompenzovať. Týmto si chcem získať všetkých bežných
zamestnancov.
Kapitola: Nábor revolucionárov.
Ak chceme uskutočniť revolúciu, a dokonca mierumilovnú, tak
musíme mať na svojej strane väčšinu občanov Slovenskej
republiky. To nedokáže žiadny príspevok na facebooku!
Nedokáže to žiadny známy politik, alebo revolucionár.
Nedokáže to žiadna lobistická alebo finančná skupina.
Nedokáže to ani táto kniha! Ale kto to môže dokázať je
myšlienka, ktorá sa bude šíriť ako blesk!
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Jediná myšlienka, ktorá na svojej ceste cez mysle ľudí nestráca
na sile a dokáže sa šíriť ako blesk je myšlienka, ktorá obsahuje
čistú pravdu, nádej, lásku a odhodlanie. Takáto myšlienka si
razí cestu aj tam, kde iní vidia nezdolateľný železobetónový
múr!
Takáto myšlienka musí teda v sebe mať pravdu, nádej, lásku a
odhodlanie súčasne. Ak by sme niektorú z týchto ingrediencii
vynechali, tak takáto myšlienka sa dostane maximálne po 3
osobu v rade. Ale My potrebujeme, aby takáto myšlienka sa
nestratila u tretieho človeka, ale aby bola ako lavína, ktorá
strhne každého, kto jej stojí v ceste. Viem, znie to negatívne,
ale takú myšlienku potrebujeme. Takú, čo každého neprajníka
prevalcuje. Ja viem, že teraz to píšem tak diktátorsky, ale toto
je tá čistá pravda. Ak chceme zmeniť režim, tak sa nemôžeme
zastaviť pri prvom výsmešnom, alebo nenávistnom komentári.
A hlavne nie, keď ten komentár je z našej vlastnej hlavy!
Nesmieme sa zastaviť pri vyhrážaní sa zamestnávateľom,
políciou, alebo rodinou, že ak neprestaneme s týmito
myšlienkami, tak budeme mať z toho negatívne následky. V
momente, keď nás bude dosť, a verím, že bude, tak aj tí, čo sa
Ti na začiatku vysmievali, Ti časom povedia: "Prepáč!"
Čo, ale nie je negatívne je to, že táto myšlienka nemá ľudí
strhnúť so sebou násilne, ale celkom dobrovoľne. Na to je
dôležitá ďalšia ingrediencia, ktorú musí táto myšlienka
obsahovať a to je Láska. Proste, ide o to, že revolúciu nerobíme
pre svoj osobný prospech, ale pre prospech celého národa. A
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celý národ by sa mal na tejto revolúcií aktívne podieľať. Keďže
ľudia sú demotivovaní z tých klamstiev, ktoré šíria politici, ale
aj novinári a televízie za tie dlhé roky, tak potrebujeme do tejto
myšlienky zakomponovať Nádej, ktorá opäť postaví ľudí na
nohy! A samozrejme nesmie chýbať v tejto myšlienke
Odhodlanie. Pretože nestačí sa modliť, alebo si hovoriť pravdu,
ale musíme konať!!! Nič sa samé nespraví!
A keďže si uvedomujem, že táto myšlienka musí byť
komplexná, aby obsahovala dostatok všetkých týchto
ingrediencii, tak som sa rozhodol napísať túto knihu. Po jej
prečítaní, ak budeš mať pocit, že mi / nám a aj sebe chceš
pomôcť a hlavne nejako pomôžeš, tak som ju ( Chvála Bohu )
napísal dobre. To, či to bolo pomocou ducha Svätého, je opäť
len na tvojom uvážení. Mne len príde divné to, že nechápem,
prečo to robím a odkiaľ beriem toľko nápadov a myšlienok. Ale
som rád, že ich mám. Aspoň občas.:) Bude to zrejme tým, že
som sa rozhodol zmeniť politický režim a podľa hesla: "Keď
niečo chceš, tak sa spojí celý vesmír, aby sa to uskutočnilo!"
tak teraz tento vesmír mi radí, čo mám urobiť.
A ešte jedno tajomstvo Ti prezradím. Ak nám pomôžeš, tak ver
mi, že budeš na seba hrdý a aj teba napadne kopec krásnych
myšlienok, ktoré dokážeš aj realizovať. Hoci zrejme nebudú
také, že budeš chcieť vymeniť celý politický režim, lebo ten čo
navrhujem, bude celkom fajn, ale možno ho budeš chcieť
vylepšiť a možno vymyslíš niečo, kde si povieš, že "wau".
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Proste ideme naplno odomknúť ľudský potenciál v Slovenskom
národe.
Keďže sa blíži záver tejto knihy, tak je najvyšší čas napísať čo
konkrétne musíme urobiť, aby sme mali krajšiu budúcnosť.
Možností je strašne veľa a toto je jedna z nich. Ešte raz
zdôrazňujem, že nemusíš nič! Nemám právo sa na teba hnevať,
ak nespravíš nič. Ja len, že ak sa Ti páči režim, ktorý navrhujem,
tak sám som bez šance niečo tak rozsiahle zaviesť, a preto
potrebujem pomoc každého - aj tvoju.
Kapitola: Navrhujem takéto formy pomoci revolúcií:
Navrhujem takýto postup pre každého kto mi / nám a aj sebe
chce pomôcť:
1. Kúp si túto knihu. ( Ak si ju dostál darom, tak si kúp
aspoň 2 a niekomu podaruj. )
2. Prečítaj si pozorne celú knihu. ( Kľudne nudné pasáže
vynechaj. )
3. Pravidelne, aspoň raz za deň, sa pozri na stránku
www.revolucia.sk alebo www.skutocnarevolucia.sk čo
sa deje a čo treba urobiť.
4. Urob reklamu tejto knihe a odporuč aj našu hlavnú
internetovú stránku www.revolucia.sk ( Nevtieravým
spôsobom. )
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5. Napíš mi, že chceš ísť do toho so mnou. ( Ak už bude
zriadený revolučný a prípravný výbor, tak celú agendu
budú riešiť tieto dva výbory. )
6. Prihlás sa za člena revolučnej organizácie.
( Potrebujeme sa prezentovať, že je nás veľa a
potrebujeme vytvoriť celonárodné štruktúry pre proces
riadenia revolúcie. )
7. Ponúkni sa, ako a s čím by si vedel pomôcť. ( Buď
niektorými formami pomoci, ktoré píšem v tejto knihe,
ale nehanbi sa ponúknuť aj niečo iné, čo si myslíš, že by
pomohlo revolúcií. )
8. Šír myšlienky, že sa tento rok 2022 v lete ide zmeniť
politický režim a kto chce vedieť viac, tak najlepšie
spraví ak si kúpi túto knihu a prečíta sám, čo, kedy a
ako ideme riešiť. ( Ten kto hneď začne mať reči, že sa
chce niekto nabaliť na knihe a podobne, tak mu hneď
povedz, že je aj voľná internetová verzia. ) Nech si
pozrie www.revolucia.sk. Táto kniha bude aj tam voľne
prístupná. ( Verím, že ak si knihu prečíta, tak sa pridá
tiež. )
9. Pokús sa získať svojich priateľov a známych na našu
stranu. ( Ale bez vnucovania. )
10. Napíš každému, kto Ťa napadne, že sa ide zmeniť
politický režim a kto chce vedieť viac, nech si to prečíta
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v tejto knihe. ( Kľudne na to použi svoj telefónny
zoznam, mail, čas strávený v autobuse, alebo cez
prestávku v práci ak budeš mať na to čas. )
11. Urob, čo sa dá, aby si bol lepším človekom. ( Aj ja
urobím na čo budem mať silu. )
12. Zrealizuj všetky formy pomoci revolúcii, ktoré sú
uvedené v tejto knihe a na ktoré máš sily a možnosti.
( Len Ťa prosím, žiadne poškodzovanie verejného, alebo
súkromného majetku. )
13. Nenechaj sa ničím a nikým odradiť. Táto šanca je len v
tomto roku 2022. Stačí zabrať len tento rok, aby sme
roztrhli reťaze, ktoré držia tento chorý režim pokope a
bránia nám zaviesť niečo lepšie. Akonáhle systém
padne, tak zavádzanie nového systému presne podľa
tejto knihy bude pomerne rýchle. V čase, keď bude
treba vyjsť do ulíc, už budeme mať spolu všetko
pripravené tak, aby prechod bol plynulý a budeme mať
veľké množstvo členov a sympatizantov po celom
Slovensku a aj na rôznych dôležitých pozíciách.
14. Nezabudni 1.9.2022 byť na námestí. Ja budem pred
Prezidetnským palácom v Bratislave. Ak môžeš prídi v
tento deň pred Prezidentský palác v Bratislave. Ak
nemôžeš z nejakého dôvodu byť tam, tak na iné
námestie v Bratislave. Ak nemôžeš tam, tak na
najväčšie námestie v krajskom meste. Ak nemôžeš tam,
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tak na najväčšie námestie v okresnom meste. Ak ani
tam, tak na najväčšie námestie vo svojom meste alebo
dedine. Ak nevieš ani to, tak vyjdi aspoň pred dom a
tak vyjadri svoju spolupatričnosť.
15. A to najdôležitejšie: Prosím Ťa, ak usúdiš, že to, čo
navrhujem, je lepšie, ako to, čo je teraz, tak prosím,
túto iniciatívu podpor bez návrhov na zmeny a bez
podmienok. Pretože všetko sa dá zmeniť, ale ak s tým
začneme, tak otvoríme Pandorinu skrinku a opäť
spadneme do priepasti rozdielnych názorov! Ja Ti
sľubujem, že hneď po revolúcií a napĺňaní bodov z tejto
knihy budeš mať v správnom čase priestor na návrh
vylepšení na kompetentných miestach. Zrejme po roku
sa všetko zabehne do koľají a na rad prídu vylepšenia. A
aj Tvoje návrhy. ( Vylepšenia nemôžeme riešiť v
začiatkoch, pretože ľudia, hlavne odborná verejnosť, by
zachytila, že sa menia pôvodné návrhy a tým pádom by
sme prestali byť dôveryhodní! A to si nemôžeme
dovoliť!!! )
Kapitola: Mohol som navrhnúť niečo iné.
Mohol som navrhnúť niečo iné. Mohlo som to navrhnúť inak.
Mohol som to navrhnúť lepšie. Mohol som sa vysrať na písanie
tejto knihy a všetku moju energiu vložiť do niečoho iného.
Mohol som milión vecí. Viem. Ale ja som napísal túto knihu,
ako som napísal. Navrhol som, čo som navrhol. Spísal som
body tak, ako ma napadli v danú chvíľu. Uvedomujem si, že nie
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som ani spisovateľ, ani armádny taktik, ani ekonóm, ani
právnik, ani kouč, ani kňaz. Ja si toho niekedy uvedomujem
pomerne dosť a niekedy nie. Jedna vec je istá! A to mi musíš
uznať, či si priateľ, alebo nepriateľ, a to je to, že ak by všetci,
ktorí môžu, spravili všetko čo môžu v súlade s tým, čo som
navrhol, tak to čo navrhujem by sa stalo realitou. Ty si jedným
z tých ľudí, ktorí mi môžu pomôcť. To, či to aj urobíš, je len a
len na Tebe. Nikoho nechcem do ničoho nútiť a ani sa
nemôžem na nikoho hnevať, kto tieto myšlienky nepodporí. Ja
som len urobil, čo som pokladal za správne a to je, že som
svoje myšlienky a nápady dal na papier a urobil, čo som mohol
a môžem, aby som tieto myšlienky rozšíril a získal ľudí, aby mi
ich pomohli zrealizovať. Politický režim nie je o mne, ale o nás.
Aký si ho zavedieme, taký ho budeme mať. Ja som len
presvedčený, že môžeme žiť ako v rozprávke a na to treba
hlavne prejsť z myslenia obete, na myslenie tvorcu. Či som Ti k
tomu dopomohol, alebo si taký od narodenia, tak na tom
nezáleží. Záleží na tom, či si uvedomíme, že toto je jedna z
mnohých šancí na zmenu režimu aký máme. A napriek tomu,
že ide takmer o rozprávku, tak som presvedčený, že môj návrh
je najrealistickejší. Prečo? Pretože chcem pomôcť každému a
bol by som rád, keby každý pomohol mne ho uskutočniť.
Pretože môj návrh je zaujímavý pre široké spektrum ľudí.
Pretože je postavený na pozitívnych základoch a využíva
pozitívne postupy. Verím, že ak sa ku mne a ku nám pridáš aj
Ty, tak to nikdy neoľutuješ. Absolútne nechcem riešiť minulosť.
Ako sa hovorí: "Čo sme si, to sme si..."

–395–

Nehľadám dokonalých ľudí, ale ľudí, ktorí chcú slušne žiť v
slušnej, bezpečnej a prosperujúcej krajine.
Ešte skôr ako ešte raz stručne zhrniem čo musíme urobiť ak
chceme skutočne niečo zmeniť a nie len mudrovať, tak chcem
Ti povedať, že v tejto knihe nie sú moje nápady a návrhy
napísané ako zákony, pretože ak aj budeme rozumnejší a
srdečnejší a budeme mať spravodlivejší systém, tak ľudia sú
"vychcaní" a namiesto tešenia sa, že máme normálny slušný
režim, tak budú špekulovať a vymýšľať ako s ním vyjebať!
Prepáč za výraz, ale výstižnejšie slovo neexistuje. Je to ako z
Biblického príbehu a Adamovi a Eve. Mohli všetko robiť a jesť,
čo chceli, ale Boh im povedal, že nech nejedia jablko zo stromu
poznania. A asi vieš ako to skončilo. Eva nahovorila Adama a
dali si to jablko. Podľa mňa sa to nikdy nestalo, ale tento
príklad je veľmi výstižný. Len škoda, že sa opäť nepoučíme. Čo
ale môžeme urobiť, tak je urobiť niečo preto, aby sme sa mali
lepšie! Opakujem. Komentovanie a zúčastňovanie protestov už
nepomôžu! Čo ale môže pomôcť, je mať víziu, plán, časový
harmonogram, motiváciu, riešenia a riešenia na riešenie
riešení a toto všetko je v tejto knihe. Rozhádzané krížom
krážom, ale na tom nezáleží! Ak si si ju prečítal pozorne celú,
tak si inteligentný človek a takých ako Ty potrebujem do
revolúcie. A nie len ja, ale celý národ Ťa potrebuje!!! A ešte raz
sa Ti chcem ospravedlniť, že Ti tykám a ak si žena, tak, že
všetko píšem v mužskom rode. Bolo by fajn vydať knihu pre
ženy, kde by som Dámy oslovoval v ženskom rode a aj celú
napísanú vykaním, ktorá by bola určená pre ľudí, ktorí nemajú
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radi tykanie od cudzieho človeka. Chcem celkom úprimne
povedať, že tykanie používam len preto, že Ťa považujem za
priateľa a ak nepovažujem, tak určite chcem byť tvoj priateľ.
Táto kniha je napísaná pre ľudí, ktorí chcú byť priateľskí a chcú
žiť šťastnejšie. Nie pohodlnejšie!
Kapitola: Moja vízia.
Moja vízia je navrhnúť nový politický režim, teda nové
spoločenské zriadenie, ktoré bude postavené na Pravde a
Láske. Tento systém umožní každému rásť a postará sa o tých,
ktorí sa nevedia postarať sami o seba. Tento systém bude šetriť
životné prostredie a v prvom rade sa postará o všetkých
občanov Slovenskej republiky! Ak niekto nechce pracovať,
alebo bude páchať trestnú činnosť, tak pôjde do väzenia, ale
nie preto, aby to mal ako trest, ale hlavne preto, aby sa tam
naučil robiť a slušnému správaniu. A hneď ako to bude vedieť,
tak sa prepustí. Ak sa trestnej činnosti dopustí opäť, tak sa mu
prevýchova predĺži a vo väzení bude musieť nahradiť všetku
škodu, ktorú spôsobil. Teraz to tak vo väzniciach nie je a
človek, ktorý sa tam dostane, tak tam ešte zmúdrie ako lepšie
páchať trestnú činnosť. Alebo aké absurdné je, že niekto
úmyselne spácha trestný čin, aby šiel do väzenia a tam mal
teplo, čisto, strechu nad hlavou, zdravotnú starostlivosť! Proste
v tomto chorom systéme je všetko už tak zhnité, že to len
zahodiť do koša a urobiť všetko preto, aby toto semienko
nového, slušného spoločenského zriadenia čo najrýchlejšie
vyrástlo a mali sme z neho úrodu. Pevne verím, že ak
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zavedieme moje návrhy do praxe, tak trestnej činnosti rapídne
ubudne. Už len minimálne preto, že každý bude pracovať a
práca šľachtí.
Kapitola: Bude veľa práce.
So zavádzaním nového spoločenského zriadenia bude veľa
práce. Začiatky si budú vyžadovať nasadenie všetkých. Ale
netreba sa toho báť. Ak aj v niečom budeme robiť chyby, tak
ich napravíme. Ak niekde bude málo ľudí, tak tam posilníme.
Ak niekto si myslí, že má na viac, tak mu naložíme viac. Ak sa
niekto bude cítiť, že je preťažený, tak ho odľahčíme. Naozaj nič
nebude robené násilím, alebo vyhrážaním. Jasné, že hneď
môžeš oponovať, že aj My sa vyhrážame, že ak nepôjde niekto
do práce, tak ide do väzenia. Určite sa to dá tak definovať. Ale
to, že to tak definuješ svedčí o tom, že hľadáš chyby a ja som
chcel touto knihou prispieť k tomu, aby si hľadal kladné
stránky. Pretože: "Čokoľvek hľadáš, tak to nájdeš!" Ale čo sa
týka toho vyhrážania, že ak nepôjde niekto robiť, tak pôjde do
väzenia, tak to tiež bude minimálne množstvo, pretože vo
väzení sa bude musieť pracovať tvrdšie ako na Slobode, tak
tam nikto nebude chcieť ísť.:) A presne v zmysle hesla: "Kto
nepracuje, nech neje!" A opäť dáme poctivú prácu na vrchol
hodnotového rebríčka! Žiadne pičoviny ako smotánka, alebo
nákupné maniačky! Pracujúci človek si bude môcť dovoliť aj
ples v opere aj luxusné šaty! Skončíme s egoizmom a
zapracujeme na altruizme! ( Altruizmus = nezištná starostlivosť
o blaho iných ľudí ). My sme egoisti hlavne preto, že sme pod
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tlakom! Že žijeme na hranici prežitia! Žijeme s obavami čo
bude zajtra, o mesiac, o rok! Ak systém nám dá skutočné
istoty, že nám pomôže vždy keď treba, tak prirodzene začneme
byť dobrými a prajnými ľuďmi.
Kapitola: Dokonalosť
V tejto kapitole musím Ti povedať a upozorniť Ťa na niektoré
fakty. Ak niekde píšem, že niečo si bude vyžadovať všetkých,
tak to neznamená, že keď niekto sa nebude angažovať, tak to
niečo sa nestane. Vždy pôjde o pravdepodobnosť. Čím viac nás
bude, tým väčšiu šancu uspieť budeme mať. To je všetko. Pri
všetkom, kde niečo explicitne píšem, tak treba si uvedomiť, že
nič nie je dokonalé a niečo bude aj inak. Ale čím
profesionálnejší a disciplinovanejší budeme, tým dramaticky
nám bude stúpať šanca, že sa nám podarí to, čo sme si
predsavzali. Ak píšem, že chcem pomôcť všetkým, tak chcem.
Ale je pravda, že niektorí mi veľmi ublížili a niektorí ublížili
mojim blízkym a tam to už také silné nie je. A určite som aj ja
chtiac/nechtiac niekomu ublížil a budem len dúfať, že mňa to
trápi viac ako toho dotyčného/dotyčnú. Ale ak chceme mať
šancu zmeniť politický režim, tak si musíme navzájom odpustiť
a dokonca si sľúbiť, že tento rok si budeme odpúšťať viac ako
kedykoľvek predtým. Pretože ak Ti niekto niečo spravil a Ty sa
cítiš ukrivdene, tak blokuješ hlavne sám seba! A My teraz
potrebujeme, aby si tento rok naplno využil svoj potenciál. Ak
môžeš, tak aspoň na tento rok si povedz, že všetky krivdy tento
rok neriešiš a budeš sa im venovať o rok. Dokonca aj tie, ktoré
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sa tento rok len stanú. Toto je veľmi dôležité!!! Prečo? Pretože
tento rok, kým všetko dáme do poriadku a všetko ani
nestihneme, tak budú sa zavádzať rôzne zmeny a určite sa
nevyhneme tomu, že niekto bude mať nejaké výhody, alebo
odmeny skôr ako niekto iný. Fakt Ťa veľmi prosím tento rok nič
také nerieš. Ani nikde nerozoberaj. Ak máš pocit, že niečo bolo
zlé, tak si to napíš a môžeme to riešiť o rok, ale tento rok sa
musíme
naplno,
konštruktívne
venovať
zmenám
spoločenského zriadenia na Slovensku, aby nedošlo k tomu, že
niekomu by hrozil hlad, strata strechy nad hlavou a podobne.
Toto sa určite nestane! Toto sa bude riešiť ako prvé!!! Proste
musíme ten dom ( nové spoločenské zriadenie ) postaviť na
tom istom mieste, kde bol starý dom. Žiaľ, jednoducho tento
dom sa nedá postaviť vedľa. Takže najskôr starý zrušíme
( obrovským mega-protestom v každom meste a dedine
1.9.2022 ) a kým postavíme nový, krajší dom, tak musíme
spávať v stane a jesť konzervy. ( Toto je len obrazne povedané
a realita bude určite priaznivejšia, ale v každom prípade
zaujímavejšia! ) Ľudia budú mať toľko práce, že zabudnú na
depresie!!! A aj ja! Zároveň ale nikto nebude musieť pracovať
na hranici ľudských možností! Proste len toľko, ako mi zvykne
šéf hovoriť: "Peťo, urob to tak, aby dobre bolo" A ja len
odpoviem: "Jasné, v pohode, rozumiem." Proste tak nejak
budeme robiť aj našu revolúciu a náš nový politický režim.
Vyjadrenie: "Urob to tak, aby dobre bolo." sa nemyslí, že teraz
musíš mať všetko naštudované a všetko spraviť totálne
precízne z dokonalého materiálu, dokonalým náradím s
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dokonalými skúsenosťami, s dokonalými informáciami a s
dokonalou efektivitou. Toto slovné spojenie vyjadruje
myšlienku, že sprav danú vec podľa seba tak, aby zákazník bol
spokojný. A v tomto prípade, keď ide o revolúciu, tak zákazníci
sú všetci občania Slovenskej republiky.
Kapitola: Negatívne komentáre.
Či sa nám to páči, alebo nie, tak občas nejaký prečítame s
ktorým nesúhlasíme a občas je ten negatívny komentár o nás a
na nás. ( Nás myslím Teba, alebo stranu v ktorej si, alebo
myšlienku s ktorou sa stotožňuješ. ) A občas sme My, tí, ktorí
tento komentár napíšu na niekoho. ( Niekoho myslím inú
osobu, alebo stranu, alebo myšlienku. ) Ani sa nejdem
rozpisovať prečo to robíme. Jednoducho prestaňme! Teraz to
píšem aj pre seba! Od nového roka som si dal záväzok, že
nebudem nikoho negatívne komentovať, ale to sa jednoducho
nedá. Napríklad v týchto dňoch poslanci odhlasovali dohodu s
Američanmi proti vôli drvivej väčšiny občanov Slovenskej
republiky a dokonca sa s tým chválili na svojich stránkach! Tak
to som fakt sa neudržal a pripadal som si ako Ježiš, keď vstúpil
do chrámu a boli tam obchodníci a on im poprevracal stoly a
vyhnal ich odtiaľ bičom! Nejak tak to približne bolo. Ja
samozrejme nie som Ježiš a len som si tak pripadal. A dokonca
som sa zmohol len na komentovanie na Facebooku. Iste, keby
som zobral bič a ešte poslancov NR SR pred hlasovaním dohasil
ako žito, tak by som dobre spravil! V tom mi dáte za pravdu asi
drvivá väčšina Slovákov. A nie len za túto dohodu by si
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zaslúžili!!! A určite to tu nepíšem, aby som sa Vám zalíškal. Tak
to cítim a cítim, že v tomto sa asi zhodneme takmer všetci!
Takmer hovorím preto, že súčasní poslanci svojou
propagandou ovplyvnili názory ľudí, že prítomnosť cudzích
vojsk na našom území je dobrá vec! Uvedomujete si ako
absurdne to znie! Vy, čo schvaľujete túto dohodu, tak si dajte
poriadnu facku a zobuďte sa!!! Aby ste si nemysleli, že som
"rusofób", ( čo asi zrejme trocha som ), tak poďme na to čisto
logickou úvahou. Sme vo vojnovom stave? Chystá sa niekto na
nás zaútočiť? Ak by sa tak stalo, tak pár amerických základní,
by nás dokázalo ochrániť? Pár amerických základní by dokázalo
odstrašiť nejaký štát od útoku na nás? Zdravo uvažujúci človek
odpovie na všetky tieto otázky: NIE! Tak prečo sme toto
umožnili cudziemu štátu, prísť so svojou armádou a mať z
kúska Slovenska svoje vlastné cvičisko? Keď vieme, že
Američania sú proti Rusku, tak ako je možné, že sme dovolili
Američanom strategickú výhodu v prípadnom konflikte proti
príbuznému národu! Ak by došlo ku vojne medzi Ruskom a
USA, tak čo asi urobí Rusko? Pravdepodobne zlikviduje všetko,
čo má nepriateľ k dispozícií a predpokladám, že by začalo
najbližšími cieľmi, lebo tie ho ohrozujú z časového hľadiska asi
najviac. Rusko, aj keby mierilo presne, tak v každej vojne sú
obete na civilistoch! A to ani nehovorím o tom, akú presnosť
majú americké zbrane! To myslím ironicky! Často krát sa
stávalo, že omylom zabili civilistov! Niekedy sa ospravedlnili a
niekedy len skonštatovali, že išlo o omyl! Je nespochybniteľný
fakt, že Američania kam prídu, tam utrpenie!!! Čo sa týka
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Ruska, tak určite majú nejaké svoje plány, ale sú ďaleko od
krvilačnosti Američanov! Ešte taký detail. Keď Rusi prišli do
Československa, tak prišli na pozývací list! Keď sme po nežnej
revolúcií požiadali Rusko, aby odišli, tak odišli! Dokonca uznali
aj svoj dlh voči Československu a postupne ho splatili. Toto si
treba fakt uvedomiť! Ja nie som expert na zahraničnú politiku
a preto nejdem do väčšej hĺbky a ani tu na to nie je priestor.
Aby si si nemyslel, že ospevujem Rusko, tak určite Rusko a
niektorí Rusi spáchali zločiny proti ľudskosti! Mohli to byť aj
milióny. To isté robili aj Nemci počas 2. svetovej vojny!!! Ako je
možné, že Rusov táto vláda a aj médiá zhadzujú pri každej
príležitosti a Nemecko, ktoré je zodpovedné za 2. svetovú
vojnu, tak je nám vykresľované ako vzor?! Viem, že ten, komu
vymyli mozog, tak nepríjme tieto fakty, lebo rozum prijíma len
tie fakty, ktoré sú totožné z jeho vnútorným názorom. A
vnútorný názor sa prispôsobuje tomu, čo prijíma najčastejšie!
Preto,
je
neustále
bombardovanie
jednostrannými
informáciami v médiách veľmi účinný nástroj na ovládanie
ľudí! A Tí hore si to veľmi dobre uvedomujú!!! Ako by povedal
Rudko Vasky: "Takže tak!"
Ale vrátim sa ešte k téme negatívnych komentárov a prečo by
sme ich mali prestať robiť. Tebe sa páči, keď na Teba niekto
útočí? Asi nie! Máš dobrý pocit, keď môžeš na niekoho
ponadávať, alebo mu niečo vytknúť? Asi áno! Zaslúžiš si potom
sa mať lepšie? Asi nie! Máš právo sa zmeniť? Určite!!! Prečo to
píšem? Ja sám mám tiež s tým problém a preto som nič extra
nedosiahol. Ty, ktorý komentuješ negatívne iných si niečo extra
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dosiahol? Ja to neviem, nepoznám Ťa, tak na to si musíš
odpovedať sám. Môžem Ti len povedať, že všetci máme na viac
ako si myslíme! Aby sa odkryl náš potenciál, musíme sa zbaviť
záťaží, ktoré nám bránia vyletieť do oblakov. Jedným z týchto
závaží, je negatívne komentovanie hocičoho! Keď niečo
negatívne komentuješ, tak odovzdávaš svoju pozornosť tejto
negatívnej reakcii! Myslíš, že je to správne? Viem, je ťažké sa
ovládať, hlavne keď až v vnútra duše cítiš, že sa potrebuješ
vyjadriť a dostať to zo seba von! Asi nie je psychicky zdravé to
dusiť v sebe. Ale zároveň platí, že keď to dáš von, tak zrejme
nakazíš negativizmom niekoho iného. Napriek tomu, že to
takto funguje, tak existujú aj iné možnosti ako prestať s
negatívnymi komentármi. A to je nevenovať sa im! Prestať do
nich dávať svoju pozornosť! Ak ich prestaneme riešiť, tak ich
prestaneme živiť a časom už nebudeme mať vnútornú potrebu
niečo negatívne napísať. Určite nie je dobrá voľba, ak
prestaneme riešiť negatívne komentáre a zostaneme v
nejakom vákuu! Jediné správne riešenie je, začať sa venovať
pozitívnym veciam. Keď sa venuješ pozitívnym veciam, tak
nemáš čas a ani chuť riešiť tie negatívne. A toto je jediná
správna cesta ako začať riešiť veci, ak chceme byť šťastnejší.
Ale ako som písal. Sám mám s tým niekedy problém. No ak
chceme urobiť úspešnú revolúciu, tak musí byť cítiť z nášho
správania, že nie sme len zúfalci, ktorí majú trápne nápady a
všetko dookola len kritizujú, ale sme ľudia, ktorí poctivou
prácou na sebe, ale aj v reálnom živote napredujú. Tu sa hodí
výrok, ktorý som 4 roky vídaval v triede na strednej škole a ten
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znel: "Ak chceš pohnúť svetom, musíš najskôr pohnúť sám
sebou!"
Kapitola: Zjednotenie.
Predpokladám, že túto knihu budú čítať rôzni ľudia a niekedy s
diametrálne rozdielnymi názormi a myslením. To, ako sa moja
kniha k nim dostane, tak to je vysvetlené v inej kapitole. Mojim
cieľom je pomocou tejto knihy naladiť všetkých, ktorí prečítajú
túto knihu na rovnakú vlnu. Potom nastane jednota a nebude
nič, čo by sme nezvládli. Niekto túto knihu bude považovať za
rozprávku, niekto za nepodarený žart, niekto za zdroj
inšpirácie, niekto za duchovné povzbudenie a niekto za palivo
na podkúrenie do krbu. Jediné na čom bude záležať je, či sa
nás odvážnych, usilovných, trpezlivých a rozumných nájde
dostatočný počet, aby sa revolúcia podarila, a aby sme nastolili
dobrý režim. Stačí nám si získať viac ako 50% všetkých občanov
Slovenska, ale rád by som bol, keby to bolo 100%. Kniha nám
nezaručuje, že sa revolúcia podarí, ale je nástrojom, ktorým sa
jej úspešnosť výrazne zvyšuje. Tak prajem príjemné čítanie a
keď urobíš všetko, čo je v tvojich silách, tak sa táto rozprávka
môže stať realitou. Počas ľudstva sa veľa krát stalo, že zdanlivo
nemožné veci sa stali možnými. Preto, ak mi budeš aspoň
trošku veriť a pomôžeš mi / nám, tak dokážeme aj nemožné!
Kapitola: Voľby.
Nejdem teraz písať, že ako by mali prebiehať, ale niečo iné. Asi
si si všimol, že po voľbách a niekoľkých mesiacoch vládnutia
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začnú byť protesty a základná požiadavka protestujúcich je:
"Predčasné voľby!" Dôvod nie je len ten, že vláda robí niečo
iné ako chce ľud. Hlavným dôvodom je vštepovanie
egoistických myšlienok a sebadeštrukčné, nemorálne a hlúpe
rozhodnutia predstaviteľov súčasného režimu. Dokonca aj
malé firmy musia klamať a robiť nezmysly, aby prežili! Proste
sme na križovatke. Buď nám prasknú nervy a začneme sa
zabíjať, alebo si povieme, že takto to nie je dobré a začneme
robiť veci správne. Ja som jednoznačne za druhú voľbu. Hlavne
preto, že nechcem, aby moje deti vyrastali vo vojne a aby
nemuseli žiť v strachu čo bude zajtra, o rok, alebo keď
zostarnú. Preto systém, ktorý navrhujem je postavený tak, aby
o každého bolo postarané a teda ľudia žili spokojné a zdravé
životy bez obáv z budúcnosti.
Kapitola: Utečenci.
Problém s utečencami bude tiež vyriešený. Keďže na Slovensku
sa bude musieť pracovať, tak sa sem nebudú hrnúť. Polícia na
podnet občanov bude môcť skontrolovať podozrivú osobu a ak
sa zistí, že je na Slovensku nelegálne, tak bude vyhostená. Ak
sa nezistí odkiaľ je, tak bude umiestnená do väzenia, kde bude
musieť pracovať.
Kapitola: Humanitárna pomoc iným krajinám.
Čo sa týka humanitárnej pomoci iným krajinám, tak budeme
pomáhať, ale len ak nám to ekonomická situácia dovolí a bude
postarané o každého Slováka na Slovensku! Kým to tak
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nebude, tak všetká humanitárna pomoc, bude smerovať
Slovenským občanom na Slovensku!!!
Kapitola: Uznanie.
Nadávať sa dá naučiť. Vystupovať na tribúnach sa dá naučiť.
Ale chcieť tvoriť hodnoty, chodiť pravidelne do práce si
vyžaduje väčšie úsilie. A väčšie úsilie má byť viac odmenené.
V súčasnom politickom režime, sa na vrchol rebríčka hodnôt
dáva ekonomický status. Toto musí skončiť! V spoločenskom
zriadení, ktoré navrhujem, je vrchol hodnôt poctivá práca,
ktorá má byť adekvátne ohodnotená! A nie len peniazmi, ale aj
inými formami ako je napríklad diplom, medaila, pochvala,
zápis do knihy "cti" a podobne. Môžeš si povedať, že Tebe stačí
keď dostaneš za svoju prácu slušne zaplatené. Naozaj Ti to
stačí? Malý test: Čo Ťa viac poteší? Keď za mesačnú prácu Ti
zákazník povie: " Robota je ako tak spravená, tu máš 5000€ a
bež preč." Alebo keď Ti zákazník povie: "Pán (meno a
priezvisko), ďakujeme Vám, za Váš čas, že ste u Nás odviedli
kus poctivej roboty a vďaka Vám sme splnili všetky naše
výrobné plány. Odmena za vašu prácu je 4000€ a zastavte sa u
našej asistentky Eriky pre prezent od našej firmy. Dúfam, že
Vás poteší." Viem. Toto sú až príliš preexponované reakcie, ale
chcel som Ti len zdôrazniť, že peniaze nie sú všetko. Alebo
teraz ma napadol iný príklad. Dokonca sa aj reálne stal kolegovi
Jankovi. Je to môj bývalý parťák z elektrikárskej partie. Jeho,
asi posledná zákazka, ako živnostníka, bola v Nemecku. Mal
tam super hodinovku. Robil tam už neviem čo, ale pamätám sa
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ako mi hovoril, že keď niečo namontovali, tak na druhý deň im
to kázali demontovať a spraviť inak. Potom to spravili inak, tak
ako to chcel majiteľ, ale opäť si to rozmyslel a opäť to dal
demontovať a urobiť inak. A Janko so svojimi kamarátmi to
vždy bez protestov spravili. Majiteľ im zaplatil všetky hodiny,
tak oni to prerábali a prerábali, lebo si povedali, že veď sú na
hodiny, tak im je jedno, že stále prerábajú to isté. Ale čo sa
stalo? Keď prišiel kamarát z Nemecka, tak odovzdal živnosť a
zamestnal sa ako údržbár asi za 5 x nižší plat ako mal v tom
Nemecku! Prečo to spravil? Príčin bolo viacero, ale dovolím si
povedať, že jedna z nich bolo to, že v tej práci v Nemecku sa
necítil dobre! Napriek tomu, že slušne zarábal, tak v tom
nechcel pokračovať! Proste necítil, že jeho práca má zmysel.
To, že stále prerábal to isté, tak to určite nepridá na
sebadôvere, aj keď za to oni nemohli. Majiteľ menil svoje plány
ako to chce. Ďalší dôvod, prečo už nechcel pracovať v
Nemecku bola rodina. Manželka a synovia ho potrebovali. A aj
on cítil, že skutočné šťastie nie sú peniaze!!! Inak tá práca,
ktorú si našiel je asi 2 km od jeho domu. A keďže je tam
údržbár, tak sú od jeho práce a šikovnosti závislí iní pracovníci
a to mu dodáva pocit, že jeho práca má zmysel! Týmto
skutočným príbehom chcem zdôrazniť, že súčasný režim, ktorý
je postavený na peniazoch robí ľudí nešťastnými!!! Nie len
tých, ktorí ich nemajú, ale aj tých, ktorí ich majú dostatok ale
necítia uznanie za svoju prácu, necítia pocit užitočnosti, alebo
sa začnú báť o svoje peniaze a majetok.
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Raz som čítal jednu motivačnú knihu a tam bol nejaký príklad
nejakého mesta, v ktorom bola fabrika a ľudia mali relatívne
podobné zárobky a všetci si žili relatívne spokojne. Až raz
zatvorili túto fabriku a niektorí si nevedeli nájsť prácu a stali sa
z nich chudobní a niektorí sa preorientovali na rôzne finančné
služby a stali sa z nich bohatí. Keď sa tak stalo, tak z celého
mesta sa vytratila harmónia a kľudný život: Narástla
kriminalita, narástlo napätie, prestali sa robiť rôzne
spoločenské akcie a celé mesto začalo chátrať. Tým chcem len
povedať, že ak súčasná vláda dovolí urobiť z ľudí extrémne
bohatých a extrémne chudobných, tak to nie je dobrá vláda.
Môžeš namietať, že vláda s tým nemá nič, že ide o trhové
hospodárstvo! Môžeš si to povedať. Ale niekedy vláda nebola
len na to, aby Ťa zdanila, ale bola hlavne na to, aby Ti pomohla
žiť slušný život! A môžeme mať takú opäť. Nebudú v
parlamente a vo vláde sedieť Tí, ktorí majú lepšie kontakty a
peniaze, ale skutoční odborníci na rôzne oblasti. Ako to
dosiahnuť je napísané v inej kapitole.
Kapitola: Úvaha.
Ak chceme žiť plnohodnotný život, tak musíme mať pocit, že
nie sme zbytoční a nie sme len číslo.
Kapitola: Beznádej.
Niekedy jednoducho hádžeme flintu do žita. Keď nemôžeme
pomôcť všetkým, tak sa snažíme prežiť aspoň sami. Toto ale
nie je správna cesta. Ego je dobrá vec pre jednotlivca, ale zlá
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vec pre spoločnosť. Tu môžeš namietať, že ego nie je dobrá
vec. No, ale je to práve ego, čo Ťa ťahá sa učiť a snažiť niečo
dosiahnuť. Ide len o to, aby to ego sa prejavovalo správnym
spôsobom.
Ak chceme nechať našim potomkom krajší svet, tak ten iste nie
je stav na ich osobných účtoch. Peniaze si neužijú, ak budú vo
svete, v ktorom bude vládnuť zlo, intrigy, násilie, drogy. Skôr, či
neskôr im žiadne peniaze nepomôžu! Niekedy skôr urýchlia ich
koniec. A keďže aj ja mám 3 deti, tak chcem aj touto knihou im
pomôcť mať krajší svet. A nie tým spôsobom, že chcem na
knihe zarobiť a peniaze im rozdeliť, ale tým, že chcem s Vašou
a Tvojou pomocou zmeniť celý systém, aby bol bezpečnejší,
zdravší, rozumnejší, perspektívnejší a dlhodobo udržateľný.
Kapitola: Zdravá strava.
Toto je veľmi dôležitý bod! Môžeš si nahovárať, že nezáleží na
tom čo ješ a koľko ješ, čo piješ a koľko piješ, ale na 100% by si
sa mýlil!!!
Niektoré z mojich depresii a možno väčšina súvisela so
stravou! Keď mi bolo relatívne dobre a trošku som pribral, tak
som sa rozhodol schudnúť. A ja keď už niečo riešim, tak dosť
radikálne, tak keď som sa prvý krát rozhodol schudnúť, tak
som začal s diétou spolu s jednou kolegyňou. Ale ja som chcel
chudnúť rýchlejšie a tak som prestal jesť úplne. A v tom čase
som si hovoril na obhajobu môjho postoja také myšlienky ako
napríklad: Veď aj Ježiš 40 dní na púšti nejedol a prežil a to boli

–410–

podstatne horšie klimatické podmienky. Alebo ako farár učí v
kostole: Nie len z chleba žije človek! Alebo veď tibetskí mnísi
vedia meditovať tak, že aj celé mesiace nejedia nič. Teda
povzbudený týmito myšlienkami som nejedol nič. Zo začiatku
to bolo o premáhaní, ale neskôr som si na to zvykol a bol som
celkom v pohode. Ono ste v pohode, určitú dobu. Aj pár dní.
Ale potom zrazu zistíte, že nemáte toľko sily ako na začiatku!
Že Vám nepáli tak ako predtým! Že zrazu si neviete zapamätať
bežné veci. Že sa neviete sústrediť a že nemáte žiadnu výdrž! A
vtedy to príde! Ty si uvedomíš, že si neschopný! Málo silný!
Málo rozumný! A tieto myšlienky na vlastnú neschopnosť,
ktorá v tom čase je skutočná, Ti roztočia špirálu, ktorá Ťa
psychicky úplne odrovná!!! Možno, že v tom čase už od
nedostatku živín skutočne odumierajú aj svalové bunky a aj
mozgové. A keď mozog odumiera, tak logicky nemôžeš mať
príjemné pocity!
Prečo to píšem? Aby si si na mojej skúsenosti uvedomili, čo
nerob! Ani ja to už nebudem robiť. To, že som sa z toho dostal
je zázrak, za ktorý som Bohu vďačný! Ale trvalo to niekoľko
mesiacov!
V súčasnom režime väčšina Slovákov si nemôže dovoliť
plnohodnotnú a zdravú stravu. A niektorí naopak majú
nezaslúžené príjmy a sa prežierajú, alebo ožierajú! To
spôsobuje to isté, čo som opísal vyššie, ale prejavy sú oveľa
miernejšie a nenápadnejšie! A toto vyhovuje všetkým, ktorí
potrebujú a chcú žiť na úkor iných ľudí!
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Preto režim, ktorý navrhujem musí poskytnúť ľuďom také
príjmy za poctivú prácu, aby si vedeli zabezpečiť zdravú stravu
a aj sa im zvýšilo na zábavu! Jedine tak sa dostaneme z tohto
marazmu a beznádeje.
Kapitola: Súdržnosť.
Žiadny dobrý revolucionár nehovorí, poďte za mnou, ale
hovorí poďme spolu. Nepovie, treba toto a toto urobiť, ale
povie, navrhujem, aby sme spolu urobili nasledovné. Môžu
ľudia nevedieť čo robiť a môže jedného napadnúť dobrá
myšlienka a v tedy netreba závidieť, že niekto má dobrú
myšlienku, alebo závidieť, že iní ho nasledujú. To nepomôže ani
Tebe ani jemu. Ver mi, že ak budeš vďační za dobré nápady
niekoho iného určite aj Teba nejaké napadnú na ktoré budeš
právom hrdý! Ale len ak ich zrealizuješ!
Kapitola: Súťaž.
Napriek tomu, že revolúcia je vážna vec, tak to neznamená, že
nemôžeme si ju spraviť príjemnejšiu a zaujímavejšiu. Jedna z
vecí, ktorou si môžeme revolúciu spraviť atraktívnejšou je
vytvoriť systém odmeňovania za pomoc s revolúciou.
Napríklad bude súťaž o to kto rozdá viac letákov, kto osloví viac
firiem, kto vypracuje najkrajší leták, kto získa viac sponzorov,
kto pripraví lepší legislatívny návrh a podobne. Toto bude mať
na starosti Revolučný výbor, aby vytvoril systém odmeňovania
na základe reálnych možností revolučnej organizácie v reálnom
čase.
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Kapitola: Sebaurčenie.
Človek nechce žiť v nepriateľskom prostredí.
Tu sa hodí aj výrok, ktorý som raz čítal:
"Predtým, než si diagnostikuješ depresiu alebo iné mentálne
onemocnenie, prosím, uisti sa, či nie si proste len obklopený
kokotmi."
Alebo jemnejšie napísané: "...obklopený ľuďmi na inej
vibračnej úrovni."
Kapitola: Nezištná pomoc.
Niekedy chceš spraviť dobrý skutok a niekomu pomôcť. Ale
nevieš ako. A čo keby namiesto jednorázovej pomoci pár
eurami, čo takmer nikdy nie je dosť a v podstate nič nerieši, by
si pomohol miliónom Slovákom a aj sebe zároveň? Stačí
podporiť môj návrh a o každého bude postarané. O to sa
postarám a Ty tiež, keď budeš chcieť.
Kapitola: Kto bude organizovať celú revolúciu?
Toto je veľmi ťažká otázka. Ak napíšem, že ja, tak ma budeš
považovať za samozvaného blázna. Ak napíšem, že Ty, tak si
pomyslíš, že sa zbavujem zodpovednosti. Ak napíšem, že My,
tak si pomyslíš, že ide o všeobecnú frázu. Aj napíšem, že Vy, tak
sa opäť zbavujem zodpovednosti. Ak napíšem Oni, tak už
začneš myslieť na to, kto ma riadi a kto ma platí. Takto sa
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opýtam. Aká odpoveď by bola pre Teba tá najlepšia? Skús si
sám odpovedať. Už to mám. Teraz ma to napadlo.
Revolúciu bude riadiť Revolučná organizácia pomocou svojich
členov.
Myslím, že je to priama a korektná odpoveď.
Členom, môžeš byť aj Ty. A budem rád, ak sa k nám pridáš.
Podmienky členstva sú podľa mňa korektné.
Kapitola: Sihelský vymýšľa pičoviny.
Niekto si pomyslí: "Sihelský zase vymýšľa pičoviny. :)"
Za iných okolností by som s týmto výrokom súhlasil a tiež sa
nad tým pousmial. Žiaľ v súčasnej dobe, keď mi niekto dá
najavo, že vymýšľam hlúposti a mám sa venovať svojej rodine a
svojej práci elektromontéra, tak je to, ako by mi dal facku za
snahu niečo zmeniť. Nebolí to tak, že by som sa vzdal, ale dosť
na to, aby to nebolo príjemné. Keď tých faciek bude dosť, tak
ma to zloží. To je isté. Zbytočne niekto napíše: "Musíš byť
silný!","Schop sa!","Nevzdávaj sa!" Takéto povzbudzujúce slová
určite potešia, povzbudia, ale rany nezahoja. Boli časy, keď som
sa cítil veľmi silný a veľmi som veril, že keď do toho dám srdce
a odhodlanie, tak určite zmeníme systém. Takýto silný som sa
cítil v roku 2012, keď začali Gorila protesty. Žiaľ systém mi
veľmi skoro ukázal, že som bez šance! Čo som so systémom
zažil som už opisoval a tak sa nejdem opakovať. Prečo sa stále
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snažím niečo zmeniť, tak úprimne hovorím ( tak ako všetko v
tejto knihe ), že dôvod, prečo chcem zmeniť celý politický
režim je, že som pochopil, že peniaze ma šťastným nerobia.
Samozrejme som rád, že ich teraz mám a poctivo zarobené, ale
keď sa nemôžem správať slobodne a polícia ( kukláči ) ma z
námestia zdrapí ako nejakého teroristu za to, že som vyzýval
ľudí, aby prišli sa zastať svojich základných ľudských práv a
slobôd, tak ten pocit spokojnosti jednoducho zmizol. Títo
kukláči ma nezbili a ani nerobili na mňa psychický nátlak, ale už
ten samotný úkon, že Vás zdrapia okolo krku a hodia do auta a
potom odvezú preč, je v podstate veľmi traumatizujúci. Keď to
vidíš, ako to spravia niekomu inému, tak ho poľutuješ, alebo
povieš, tak mu treba, ale je celkom iný pocit, keď to spravia
Tebe a Ty ani nevieš za čo! Alebo si presvedčený, že nekonáš
nič zlé a zaobchádzajú s Tebou ako so zločincom! Ja teraz
nechcem seba dávať do pozície ukrivdeného chudáčika, ale
chcem Ti povedať, že mňa veľmi trápi, že toto robia často na
nevinných osobách. A čím ďalej, tým viac sú agresívnejší!
Prečo? Lebo im to dovolíme!!! Ani nevieš ako a môžu niečo
spraviť Tebe alebo tvojim blízkym! Môžeš si povedať, že ja som
slušný a aj moja rodina a nám sa to nemôže stať! Tak teraz Ti
prezradím tajomstvo. Aj na Titaniku si hovorili, že tá loď je
nepotopiteľná! Aj v NASA keď štartoval raketoplán Challender,
tak špičkoví odborníci všetko spravili najlepšie ako sa dalo a
veľa krát všetko skontrolovali a napriek tomu krátko po štarte
vybuchol! Tým Ti samozrejme neprajem nič zlé a ani nechcem,
aby si sa začal báť, ale chcem, aby si pochopil, že polícia by
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mala ísť príkladom slušnosti a nie svojim správaním zastrašovať
vlastných spoluobčanov! Jeden môj kamarát z Látok zvykol mať
takýto výrok: "Čo toleruješ na iných, zajtra čakaj na sebe!" Na
to, aby polícia nepáchala trestnú činnosť, tak nejaká výmena
ministra vnútra, alebo policajného prezidenta nepomôže! Ani
vyhadzovať policajtov. Tiež ich viem z časti pochopiť, že
pracujú pod tlakom. Ale toto musí skončiť! Slušní ľudia musia
mať pocit, že polícia ich chráni a nie, aby mali pri každom
pohľade na policajné auto obavy, že za čo dostanú pokutu!
Ja pevne verím, že ľudia už začínajú chápať, že systém
postavený na strachu je zlý systém!!!
Verím, že budem šťastný, ak spolu zmeníme systém, aby sme
všetci boli spokojní. Tak nájde sa pár ľudí, ktorí nebudú
nadšení z nového režimu, ale verím, že keď budú vidieť, že
nový systém je správnejší ako ten pôvodný, tak to príjmu.
Kapitola: Moja sila.
V súčasnosti sa cítim zoslabnutý a neviem či je to tým, že mám
2 súdy za podnecovanie na krku, že musím chodiť na probačný
dohľad, že ma v práci donútili ísť na test, keď s tým
nesúhlasím, ale rodinu aj seba živiť treba. Či je to tým, že
robím každý deň 11 hodín už 25. deň a ešte budem do kedy
budem môcť, alebo je to tým, že po večeroch cvičím, aby som
schudol a zosilnel. Alebo je to tým, že keď prídem z práce, tak
píšem túto knihu každý deň zhruba do 24:00 a potom o 6:00
vstávať. Alebo tým, že podvedomie rieši to, že mám kopec
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exekúcií, ktoré z princípu nechcem vyplatiť a teda riešenie v
tomto režime neexistuje. Fakt neviem. Len dúfam, že som si
naložil toľko, koľko unesiem. A ak padnem, tak by som rád
padol až vtedy, keď iní sa chytia týchto myšlienok, ktoré si
prečítajú v tejto knihe a pomôžu ich zrealizovať. Úprimne
nechcem byť hrdinom a chcel by som žiť pohodový život. V
lete opekačky a výlety s rodinou, mať prácu, ktorá ma bude
baviť a napĺňať a mať taký celkovo zdravší životný štýl. Či sa mi
to podarí, tak to sa uvidí. Ja som presvedčený, že ak spolu
zmeníme tento režim na taký ako opisujem v tejto knihe, tak
určite ma zaplaví pocit šťastia a nie len mňa, ale každého, kto
sa na tom bude podieľať. ( Nakoniec som pracoval až do kým
ma šéf potreboval a teda 45 dní bez voľna. Teraz som doma.
Pomohol som dcéram kúpiť auto a opravil na ňom chyby.
Dokončím túto knihu a idem riešiť revolúciu. )
Kapitola: Byť pozitívny alebo negatívny?
Byť pozitívny v dnešnej dobe je ťažké. Osobne si myslím, že to,
či je niekto pozitívny, alebo negatívny súvisí s tým s čím
prichádza do styku. Ak počas dňa väčšinou sa dejú negatívne
veci, tak ak sa tak deje často, tak dotyčný človek začne byť
negatívny a až v depresii. Ak počas dňa zažíva pozitívne veci a
dlhodobo, tak takýto človek začne byť optimista. Ľudská
psychika sa dá prirovnať ku rozbehnutému vlaku. Pričom
rýchlosť tohto vlaku je priamoúmerná pocitu šťastia. Čím
rýchlejšie ide vlak, tým sme šťastnejší. A teraz pozitívne zážitky
sú ako sila, ktorá tlačí na plynový pedál a negatívne zážitky sú
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ako sila, ktorá tlačí na brzdový pedál. Občas sa stane, že
zažívame aj pozitívne chvíle a zároveň aj negatívne a to je dosť
nebezpečné. Pretože je to ako pridávať plyn a zároveň brzdiť.
Ono by sa zdalo, že to nevadí a ideme nejakou konštantnou
rýchlosťou, ale pri takomto štýle jazdy motor celkom zbytočne
potrebuje viac paliva, aby dokázal udržať rýchlosť a brzdy sa
prehrievajú a to môže spôsobiť tragédiu! Preto je dobré
vyriešiť všetky sily, ktoré tlačia na brzdu a potom aj ubrať plyn,
aby sme v zákrute nevyleteli z dráhy. Optimálny stav pre dlhý a
zdravý život, ze ísť bez brzdenia a s takým plynom, aby sme
mali pohodovú jazdu. Ja v tejto knihe navrhujem systém, ktorý
to má umožniť každému. Neumožní niekomu ísť príliš rýchlo,
ale zároveň mu tým zachráni život, lebo ak aj nabúra, tak to
nebude v smrteľnej rýchlosti. V každom prípade chcem
pomôcť ľuďom a aj sebe byť pozitívni a na to je treba k tomu
vytvoriť priaznivé podmienky.
Kapitola: Nedokonalosť tejto knihy.
Napriek tomu, že som túto knihu chcel napísať čo
najdokonalejšie a nič dôležité nezabudnúť do nej dať, tak iste
som niečo zabudol a iste som ju mohol napísať lepšie. Keby
bolo viac času, keby som nepracoval a naplno sa venoval
knihe, keby som si ju dal skontrolovať nejakým profesionálom,
keby som sa viac snažil, keby, keby, keby.... A tak je to so
všetkým. Ale ak chceš skutočne pomôcť, tak nehľadáš chyby,
aby si ich mohol kritizovať, ale hľadáš spôsoby ako pomôcť
realizovať tieto myšlienky a hlavne pomôžeš. Ako sa hovorí:
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"Cintoríny sú plné pekných myšlienok a dobrých nápadov" Táto
kniha nie je kvôli čítaniu, ale kvôli konaniu. Je to môj posledný
pokus zmobilizovať ľudí. Predsa nemôžeme byť ako blázni!
Definícia bláznovstva: "Robiť tie isté veci rovnakým spôsobom
a čakať iný výsledok!" Ak ľudia mi, napriek mojej spovedi a
mojim návrhom, nepomôžu zmeniť systém, tak je to ich
rozhodnutie a musím ho rešpektovať. Musím sa zmieriť s tým,
že som jednoducho nebol dostatočne presvedčivý a moje
návrhy neboli pre ľudí dostatočne dobré. Ako som už
spomínal: "Hlas ľudu - hlas Boží!"
Kapitola: Koho osloviť?
Tak tu budem stručný. Často krát posielame rôzne príspevky
ako je to tu zlé, kto, čo spravil, alebo posielame rôzne výzvy na
protest a podobné veci ľuďom, ktorí sú "našej" krvnej skupiny,
aby sme ich informovali, čo sa udialo, alebo, čo treba spraviť.
Uvedomuješ si ten nezmysel? Oslovujeme ľudí, ktorí sú už v
podstate na našej strane, inak by sme ich zrejme nemali v
priateľoch. Načo to robíme? Myslíme si, že pomáhame otvárať
oči iným, ale v skutočnosti spamujeme ľudí, ktorí už tie oči
otvorené majú! Takže navrhujem prestať šíriť nepodstatné
informácie medzi priateľmi a začať šíriť len to, čo bude
konštruktívne. Konštruktívnym myslím také príspevky, ktoré
pôjdu presne podľa pláni v tejto knihe! Nie preto, že chcem z
Teba urobiť poslušného robota! Treba robiť len veci napísané v
tejto knihe, lebo si tiež uvedomuješ, že ak nebudeme jednotní
a disciplinovaní, tak nič nedosiahneme! Opäť Ťa prosím, aby si
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moje pokyny nebral ako prejav mojej arogancie, alebo
vysokého ega. Už som ti písal, že sa cítim skôr slabý ako silný.
Prosím uvedom si, že žiadny z mojich rád a pokynov nie je na
môj prospech! Všetky sú čisto v národnom záujme. Nikde sa
netlačím, len viem, že ak nebudeme disciplinovaný a
nebudeme si veriť, tak určite prehráme. Ja Vám dôverujem. Aj
keď nie až tak, ako by som chcel, ale verím, že si vzájomnú
dôveru vybudujeme. Žiaľ pre krátkosť času musíme tú
vzájomnú dôveru jednoducho risknúť. Horšie ako je to tu teraz
snáď ani nemôže byť! Teda môže a bude, ak nič nespravíme!!!
Ale aby som sa vrátil ku téme: Koho osloviť? Tak tu dávam
zoznam koho treba osloviť a to aj ja urobím presne podľa tejto
knihy. Ak chceš ísť do toho s nami tak, prosím, urob to isté.
Kapitola: Kedy, ako a koho osloviť?

1.5.2022
Slávnostné odštartovanie príprav na revolúciu.
Spôsob oslovenia:
1. Zdieľaním príspevku z mojej FB stránky: Peter
Sihelský
2. Rozposlaním príspevku z mojej FB stránky
všetkým priateľom na messengeri
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3. Rozposlaním príspevku z mojej FB stránky
všetkým priateľom na Instagrame.
4. Rozposlaním príspevku z mojej FB stránky
všetkým priateľom na Twiteri.
5. Rozposlaním príspevku z mojej FB stránky
všetkým priateľom na Telegrame.
6. Rozposlaním príspevku z mojej FB stránky
všetkým priateľom cez sms.
7. Rozposlaním príspevku z mojej FB stránky
všetkým priateľom na email.
8. Nalepením si nálepky podľa vzoru z mojej FB
stránky na vchodové dvere, alebo bráničku na
dome / byte.
9. Nalepením si nálepky podľa vzoru z mojej FB
stránky na všetky autá, ktoré vlastníš.
10. Každý deň zatelefonovaním inej osobe, že ho
pozývaš do revolúcie a ak chce vedieť viac, tak
nech si pozrie www.revolucia.sk ( Buď stručný,
aby si si zbytočne nemíňal kredit a svoj a aj jeho
čas. )
11. Kľudne napíš svojimi slovami do svojho
príspevku, že ide byť revolúcia, alebo to spomeň
v komentároch v rôznych príspevkoch, ktoré sa
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Ti zobrazia od priateľov. Samozrejme nie pri
ukazovaní prírody, alebo medziľudských
vzťahoch a podobne, ale do príspevkov, ktoré
nejako súvisia s politikov.
Ak na mojom FB nebude požadovaný príspevok, tak si ho
stiahni
z
www.revolucia.sk,
prípadne
z
www.skutocnarevolucia.sk a následne ho rozšír všetkými
možnými komunikačnými kanálmi, ktorými môžeš. Ak nebude
ani tam, tak si vytvor vlastný s reklamou na 1.9.2022. Možno
ma zablokovali, možno zablokovali naše stránky, možno ma
eliminovali, ale nedokážu zablokovať nás všetkých a ani
eliminovať nás všetkých! A ani nie je v ich silách zhabať všetky
tieto naše knihy. Na to proste nemajú! To je skrátka nemožné.
Samozrejme, že nemusíš tomu istému človeku poslať aj email,
sms a aj správu na messengeri, ale môžeš! Niekomu sa lepšie
preposiela sms správa a niekomu správa na messengeri Takže
kľudne aj na každý typ kontaktu, ale nie viac krát. Stačí raz na
začiatku a potom niekedy až tesne pred nejakou veľkou
udalosťou.
Komu poslať oslovenie:
1. Blízka rodina. ( manžel, manželka, deti, starí rodičia,
sestra, brat )
2. Vzdialená rodina. ( sesternice, bratranci, strýkovia, tety,
krstní rodičia )
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3. Kolegovia v práci.
spolupracovníci )

(

podriadení,

nadriadení,

4. Spolužiaci. ( bývalí, súčasní )
5. Predavači ku ktorým chodíš.
6. Zamestnanci rôznych inštitúcií, ku ktorým chodíš.
7. Kamaráti. ( súčasní )
8. Známi.
9. FB priatelia.
10. Rôzne inštitúcie, ktoré Ťa napadnú. ( Nemyslím, že na
teba zaútočia, ale na ktoré si spomenieš. )
11. Rôzne zaujímavé osobnosti, ktoré Ťa napadnú.
Čo vlastne im poslať?
Bude to výzva na spoluprácu pri realizácií revolúcie. Táto výzva
sa oficiálne spustí 1. mája 2022 na mojom Facebooku ( Peter
Sihelský ). Ak toto čítaš po tomto dátume, tak na mojej
stránke na FB, alebo na stránke www.revolucia.sk a
www.skutocnarevolucia.sk bude táto výzva pre rôzne typy
správ pripravená.
Prečo každému poslať túto výzvu?
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Pretože revolúciu nespravím ani Ja a ani Ty. Jediná šanca, aby
sa udiala je, ak o nej bude v prvom rade vedieť takmer každý
na Slovensku a v druhom rade sa jej zúčastní takmer každý na
Slovensku. V tejto kapitole riešim len to v prvom rade.
Čo je cieľ tejto činnosti?
Informovanie všetkých občanov Slovenskej republiky o tom, čo
sa bude diať a zároveň požiadanie všetkých občanov o pomoc s
jej realizáciou.
Aká je dôležitá táto činnosť?
Veľmi dôležitá! Ako sa hovorí: "Bez spojenia, niet velenia!"
Alebo: "Verní sebe, svorne napred!"
Kapitola: Čo nás drží byť psychicky a fyzicky silný?
Je to: Viera, Nádej, Láska.
Napriek tomu, že sa to zdá ako klišé, tak tieto 3 pocity sú tie,
ktoré nás posúvajú vpred.
Súčasný režim sa snaží v nás zabiť všetky 3. Možno
neúmyselne, ale robí to. Ak ich zabije, tak sme mŕtvi. Možno si
v pohode a cítiš, že máš všetky tieto 3 pocity v poriadku. Ak to
tak cítiš, tak to tak zrejme je a buď rád, že prežívaš šťastné
obdobie svojho života. A gratulujem Ti. V tomto období zrejme
ani revolúciu nepotrebuješ, ale budem rád, ak nám s ňou
pomôžeš. Cieľom tejto revolúcie je, aby čo najviac ľudí malo
týchto pocitov čo najviac a to dlhodobo.
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Uvediem jeden smutný príklad, čo sa stane s človekom keď
stratí nádej.
Je vojna a mama má svojho syna vo vojne. Kým je na vojne, tak
sa o neho bojí a popri tom strachovaní žije svoj život, stará sa o
záhradku a trpezlivo čaká na list od poštára, alebo či sa jej syn
vráti domov. Ak príde poštár a donesie list v ktorom je
napísané niečo ako: "Vážená Pani ...... S ľútosťou Vám
oznamujeme, že Váš syn padol v boji za Našu vlasť." V tomto
momente prestáva mať nádej a kolená sa podlomia a neraz sa
stalo, že dotyčná zomrela, alebo tak zoslabla, že nedokázala nič
robiť.
Týmto príkladom chcem povedať, že tak ako pri strate nádeje
prichádzame takmer o všetku svoju životnú silu a telo
jednoducho nie je schopné robiť ani ľahšie úlohy, tak toto
funguje aj opačne! Ak ľuďom dáme nádej alebo im ich nádeje
výrazne zvýšime našimi aktivitami, tak títo ľudia začnú mať
oveľa viac sily ako za normálnych okolností! Začnú s pocitom
radosti a hrdosti Nám pomáhať, lebo budú vnútorne
presvedčení, že to, čo ponúkame je veľmi dobré a treba to
podporiť. V súlade s touto myšlienkou je aj heslo: "Kde je vôľa,
tam je cesta!" Alebo: "Ak skutočne niečo veľmi chceš, tak sa
spojí celý vesmír, aby sa to uskutočnilo!" Chcenie a vôľa
priamo úmerne súvisí s nádejou. Ak nemáš nádej, tak nemáš
ani vôľu. Ak nemáš vôľu, tak sa neprinútiš ku konaniu! Ak
nekonáš, tak nič nezmeníš! Ak nič nezmeníš, tak si zbytočný! A
ak si zbytočný, tak nie je dôvod žiť! Ale jedno je isté. Každý má

–425–

na výber. Ak chceš byť užitočný, tak budeš užitočný! Ak chceš
byť šťastný, tak budeš šťastný! Chvíľu to trvá, kým sa mozog na
to naladí a začne to robiť bez stresu, ale určite ak máš aspoň
trošku nádeje, viery, alebo lásky, tak si ju nevybi na hlúposti,
ale zasaď do svojej hlavy a pomaličky sa o ňu staraj, aby
vyrástla a bola silná. Či už je to Viera, Láska, Nádej. Najlepšie
je mať všetky 3 a na vysokej úrovni. Vtedy si proste spokojný a
vyrovnaný. A tento pocit je na nezaplatenie.
Kapitola: Virtuálna realita.
Virtuálna realita je zlo!
Možno si teraz pomyslíš, že som nejaký fanatik, keď odmietam
nové technológie, alebo som len jednoducho staromódny
suchár.
Možno som, ale uvedom si jednu vec. Ak sa virtuálna realita
stane súčasťou našich životov, tak sa, logicky, reálny život stane
jeho minulosťou. Ja viem, že virtuálna realita Ti ponúka strašne
veľa pôžitkov vizuálnych, zvukových, možno aj čuchových, aj
hmatových. Môžeš si do nej pustiť takmer čokoľvek. Napríklad
prírodu. Nemusíš nikam chodiť a vidíš prírodu ako keby si v nej
bol. Alebo múzeá, alebo bojové hry. Na prvý pohľad neškodná
zábavka. Má to jediný háčik. Dostál si nezaslúženú odmenu!
Mozog vyhodnotí túto virtuálnu realitu ako niečo, čo je SUPER
a čo si treba zopakovať. Čím ďalej, tým viac a častejšie. A stále
mať v tej virtuálnej realite niečo iné. Všetko sa zunuje, tak
virtuálna realita musí ponúkať stále viac a viac možností, viac
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násilia, viac úloh, viac podnetov. Ale stále ide o činnosť, kde je
to len "akože". Proste táto činnosť sa stáva drogou. Ak tento
výdobytok techniky umožníme už deťom, tak čo myslíš že sa
stane? Myslíš, že si povedia, že toto nechcú, ale chcú makať na
sebe a tráviť viac času v reálom živote? To sa na 100% nestane!
Súčasná generácia, ktorá ešte pozná tradičný spôsob života a
že nič nie je zadarmo, tak sa vie odtrhnúť od virtuálnej reality,
ale dieťa, ktorému dáme virtuálnu realitu, aby sme mali od
neho pokoj, tak toto dieťa si myslí, že toto je normálny svet.
Virtuálna realita je normálny svet. Lenže! Ak dieťa hrá
virtuálne napríklad hokej, tak myslíš, že mu narastú svaly? Ak
dieťa sa prechádza vo virtuálnom svete po prírode, tak myslíš,
že sa mu trénuje kondička? Ak dieťa pozerá bojové hry, kde pri
zabíjaní mu stúpajú body a keď ho zrania, tak mu ukazuje, že
má menej percent životnej energie, tak telo tohto dieťaťa
pozná pocit skutočnej bolesti a vyhodnotí, že zranenie strašne
bolí a preto sú boje zlé? A nejde len o deti. Ale aj o dospelých,
ale dospelí to ešte vedia porovnať s realitou, ale dieťa proste
sa chce zabávať čo najviac a čo ponúkne zaujímavejšie podnety
to chce. A verte, že proti virtuálnej realite nemáte šancu! Teda
donútite dieťa sa od toho odtrhnúť a viete ho prinútiť ísť do
prírody, ale namiesto užívania si krásneho dňa, Vás bude
nenávidieť, že ste mu nedovolili robiť to čo chce a dokonca s
argumentom, že nikomu tým neubližuje! Prečo sa do neho
staráte?! A ďalšia vec. Ak dieťa od mala netrénuje silu a rozum
v reálne potrebných činnostiach, tak v dospelosti, keď sa o
neho rodičia prestanú starať, tak nebude ani silný ani rozumný.
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Bude proste len virtuálnou realitou ovplyvnená živá bytosť,
ktorej sa reálny život bude zdať strašne nudný, ťažký a bude
chcieť stále utiecť do svojej zóny pohodlia do virtuálnej reality.
V tomto čase už veľmi ťažko sa dokáže prispôsobiť realite.
Evolúcia to mala dobre vymyslené. Rodičia učia svojich
potomkov asi 18 rokov žiť a prežiť. Nerátala s tým, že rodičia
budú takí pohodlní, alebo tak zaneprázdnení, že dieťa nechajú
vyrásť na virtuálnej realite. Ja osobne som zažil len počítačové
hry a aj to dosť primitívne a napriek tomu ma to ťahalo ich
hrať namiesto užitočného konania. Pri súčasných
technológiách máme zatiaľ len to šťastie, že si nemôžeme
dovoliť takéto zábavky. Ale skôr, či neskôr budú tieto veci tak
lacné, že si ich bude vedieť dovoliť takmer každý. Preto si treba
uvedomiť, že pohodlie je tichý zabijak a nesmieme nechať
takto zabíjať seba, alebo našich blízkych Ešte raz zopakujem: Aj
keby si sa nestal závislý na virtuálnej realite, tak keď uvidíš to
čo ponúka virtuálna realita, tak normálny spôsob žitia, kde si
mal zájmy, vzťahy, koníčky prestanú byť pre Teba dostatočne
zaujímavé. Už to nikdy nebude také ako predtým. Preto ak
budem môcť, tak určite budem presadzovať, aby takéto
zábavky boli len niekde mimo domova a aj to len na určitý čas.
Ako sa hovorí: "Všetko s mierou!"
Kapitola: S kým ísť do revolúcie?
Keďže sa jedná o revolúciu na Slovensku, ktorej cieľom má byť
pomoc všetkým Slovákom, tak je logické a správne do nej
pozvať každého Slováka.

–428–

Prvé, čo Ťa napadne je, že to sa nedá. Potom, že každý sme iný
a nedá sa vyhovieť všetkým. Potom, že iní ľudia majú iné
priority a záujmy. Potom, že mi ľudia nebudú veriť. Že
nebudem mať dosť peňazí osloviť dostatočný počet ľudí. Že
nemám štruktúry, spojencov, skrátka nič.
Všetky tieto obavy sú relevantné a namieste. Plne si ich
uvedomujem aj ja. V každom prípade môžeme veľa vecí z
týchto obáv zaobstarať a veľa ľudí rozumnými argumentami a
lákavou ponukou si získať na svoju stranu. Ponuka ale musí byť
reálna, realizovateľná, v súlade s myšlienkami v tejto knihe a
konkrétna! Väčší problém vidím v egách vrcholných
predstaviteľov opozičných strán, odborov a iných významných
organizácií. A okrem ich eg, tak významnú úlohu zohráva aj ich
strach. Čo ak to nevyjde Čo ak sa k tomu pridáme a bude to
pičovina na n-tú?! Čo ak sa to zvrhne do násilia? Čo ak za touto
iniciatívou stojí nejaký oligarcha? Čo ak pomôžeme a potom
smotanu zlíže niekto iný?! Čo ak nás zatknú a odsúdia za
podnecovanie, alebo dokonca vlastizradu?! Tieto obavy viem
pochopiť. Preto, ak chceme uspieť musíme všetky tieto obavy
čo najviac minimalizovať a zároveň všetkým dať taký návrh,
aby napriek svojmu egu ho nemali problém podporiť. A teraz
nejde len o vrcholných predstaviteľov politických strán,
odborov a iných inštitúcií, ale o každého Slováka.
Hlavná zásada je: Prijať za člena každého, kto zloží sľub a bude
rešpektovať pravidlá v tejto knihe.
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Zásada je aj to, že: Ak niekto bude opakovane sabotovať našu
činnosť, tak bude vylúčený.
Ďalšia zásada je: Nikoho nebudeme dopredu vylučovať zo
spolupráce! Toto je revolúcia pre všetkých Slovákov a nie
polilikárčenie!
Ďalšia: Nikoho nebudeme osočovať, ale namiesto toho
budeme pozitívnym prístupom pracovať na plnení úloh
revolučnej organizácie.
Ja viem. Bude to ťažké. Aj pre mňa. Ale ak chceme niečo
dosiahnuť, tak jedine pomocou vopred dohodnutých a jasných
pravidiel sa vieme jednotne postaviť za spoločný cieľ a to
pomôcť Slovensku!
Tiež nie som dokonalý a tiež by som najradšej nevidel nejakých
ľudí a strany v Našej Revolučnej organizácií, ale tak ako to
žiadam od Vás, tak to isté musím žiadať aj od seba a preto
nikoho nevylučujem zo spolupráce, okrem tých, ktorí nechcú
to, čo píšem v tejto knihe. Rešpektujem slobodnú vôľu človeka.
Dokonca v súlade s touto knihou oslovím každého na koho si
spomeniem. Proste aj ja budem robiť všetko, čo žiadam od
ostatných. Treba ísť príkladom a zároveň si treba pomáhať.
Táto kniha je určená pre ľudí dobrej vôle. Tí zlí buď pochopia,
že byť dobrým je lepšie, alebo ostanú sami.
Takže opakujem: Do revolúcie pozveme každého Slováka a
ponúkneme mu, aby sa k nám pridal ak sa mu páčia naše

–430–

myšlienky a návrhy napísané v tejto knihe. V momente, keď si
prečítaš túto knihu a súhlasíš s mojimi návrhmi, tak už to nie
sú moje návrhy, ale Naše a tak ich treba aj prezentovať ďalej.
Nikomu nebudeme nič vytýkať! My len jednoducho zavedieme
nový režim a bodka. ( O knihu ide len preto, že mali sme
problém so zjednotením, preto som napísal túto knihu, aby
pomohla ľudí spojiť. Aj myšlienkovo, aj povahovo, aj
prakticky. )
Kapitola: Typy ľudí.
1. Tí, čo si myslia, že len ich riešenie je jediné správne.
2. Tí, ktorí neveria nikomu.
3. Tí, ktorí veria svojmu obľúbencovi.
4. Tí, ktorí pozorne načúvajú a nasávajú informácie a
podľa nich si priebežne utvárajú názor.
5. Tí, ktorí veria, že príde nejaký vodca, alebo strana a
vyrieši všetky súčasné problémy.
6. Tí, ktorí kalkulujú s rôznymi stranami a špekulujú pri
kom, by mali najväčšie šance uspieť a mať rôzne
výhody.
Našiel si sa v tomto zozname? Som si istý, že áno. A možno aj
pri viacerých bodoch. To nevadí. Len si uvedom, že ak chceš
niečo reálne zmeniť a dokonca už v tomto roku 2022, tak musíš
dať ego nabok! Aj ctižiadostivosť! Aj mudrovanie! Aj lenivosť!
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Aj naivitu! Aj apatiu! Aj vnútorné presvedčenie, ak Ti do teraz
neprinieslo reálne výsledky! A nie si sám! Všetko toto musím
odložiť na vešiak hneď vedľa Teba! A odložil by som v záujme
Slovenska aj túto knihu, ak by sa za tých 30 rokov čo žijem v
demokracii a za tých posledných 10 rokov, čo sa venujem
revolučnej činnosti sa niečo zmenilo k lepšiemu!!! Ako som už
písal! Ešte tento rok 2022 urobím všetko preto, aby som
pomohol nie len sebe, ale všetkým Slovákom a preto pracujem
na tejto knihe. ( V čase, keď ju budeš čítať, tak už na nej
nepracujem:) ) Ak budem mať dostatočnú podporu, tak
urobíme veľké veci. Ja nežiadam podporu pre seba, ale pre
tieto myšlienky, ktoré sú obsiahnuté v tejto knihe. Ak väčšina
Národa bude chcieť niečo iné ako navrhujem, tak to budem
rešpektovať a nebudem sa viac snažiť pomôcť všetkým.
Kapitola: Kto ma financuje?
Ako som už písal. V období protestov mi viacero ľudí prispelo
rôznymi sumami a za tých 10 rokov to bolo možno okolo
5000€. Pre niekoho veľa, pre niekoho málo. Väčšinou som to
ťahal z vlastných výplat elektromontéra, ale len keď sa blížili
veľké protesty, tak som nepracoval a venoval sa propagácií a
vtedy mi viacero bežných ľudí prispelo. Takže zatiaľ žiadny
oligarcha, mecenáš, alebo politická strana, alebo nejaký politik.
Teda okrem Peťa Puškára zo strany Právo a Spravodlivosť, kedy
som veril, že sú fajn. V tedy ( v roku 2012 ) mi Peťo Puškár
priebežne dával na propagáciu "Bielej revolúcie", ktorá bola
nápad Mareka Šouna, ktorý v tom čase bol jeho niečo ako šéf
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bezpečnosti, rôzne sumy na letáky, zvukovú aparatúru, benzín,
internet, telefón a podobne spolu necelých 2000€. Mrzí ma, že
v tej strane nebolo všetko v poriadku. Neskôr ma Marek Šoun
požiadal, aby som vrátil značku "Biela revolúcia", že to majú
oni a nechcú, aby som už bol tomu líder. Vtedy som sa tomu
bránil, ale nakoniec som ustúpil, lebo naozaj s tým prišli oni a
keď ma s tým oslovili, tak to boli pekné myšlienky. Až neskôr
som zistil, že išlo o divadlo pre dav. V každom prípade je to
minulosť a som toho názoru, že zo všetkého sa treba poučiť a
nikto nie je dokonalý.
Zároveň oznamujem, že určite peniaze nám bude treba a
budem rád, ak každý kto môže prispeje sumou, ktorá ho
neohrozí. Napríklad kúpou tejto knihy, prípadne viacerých až
po dobrovoľný príspevok na chod Revolučnej organizácie. Ale
už to nepôjde na môj účet, ale na oficiálny účet Revolučnej
organizácie, ktorá bude zaregistrovaná ako občianske
združenie. To, že sa bude dávať dôraz na transparentnosť a
efektívne vynakladanie finančných prostriedkov som už písal.
Kapitola: Keď sa robím múdry, tak prečo nie som úspešný?
Dobrá otázka. To by bolo na dlho. Je to aj tým, že občas múdry
som a občas nie. Občas plný síl a občas nie. To súvisí s rôznymi
faktormi. Ale na druhej strane od kedy som dosiahol vek 18
rokov a od vtedy by sa začalo rátať čo som dosiahol, tak naučil
som sa pravopis a natrénoval kondičku, aby ma prijali za
štátneho policajta. Tam som nabral skúsenosti, mal aj dostatok
voľného času a zdokonaľoval sa v elektrotechnike a trocha
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zarobil na náradie. Potom som odišiel na vlastnú žiadosť a
začal robiť elektromontéra. Sprvu za 100Sk/hodinu. Dnes za
420 Sk/ hodinu, teda 14€/hod. Kúpil som starý dom na
hypotéku a z vnútra zrekonštruoval a následne hypotéku
splatil. Mal som auto Seat Cordoba na spotrebný úver a úver
splatil. Teraz mám auto na pôžičku Ford Ranger ( čierne ) a tiež
som pôžičku splatil. Síce vždy ojazdené, ale ja som spokojný.
Žijem s bývalou manželkou, ktorá sa vzorne stará o naše 3
detičky. Mám pekné, milé a šikovné deti ( Janka, Erika a Peťko )
ktorým vštepujem názor, že treba žiť slušne, ale postaviť sa za
správne veci. A samozrejme žiadne tetovanie, pírsingy, drogy a
pod. Teraz mám na účte 0, pretože mám kopec exekúcií, ktoré
odmietam zaplatiť a účty mi zablokovali. Ale keď zrovna mi štát
nejde po krku, tak zarábam okolo 2000€/mesačne a z toho
viem v pohode vyžiť a postarať sa o rodinu. Takže keď by som
to mal zhrnúť, tak som dosiahol niekoľkonásobne viac ako som
mal ciele v detstve alebo keď som mal 18 rokov. Len sa stalo
to, že kvôli neprimeraným zásahom zo strany štátu, hlavne
polície SR, ale aj iných inštitúcií som dospel k názoru, že systém
je veľmi chorý a treba ho zmeniť. Sprvu som ho chcel len
upraviť, ale s odstupom času som zistil, že je tak zhnitý, že už
nepomôžu žiadne kozmetické úpravy. Možno som precenil
svoje sily a schopnosti, ale vydám tento rok zo seba maximum
a budem veriť, že sa nájde dostatok ľudí, ktorí mi pomôžu
tento chorý režim zmeniť. Nie kvôli mne, ale hlavne kvôli sebe.
Toľko v krátkosti k tejto téme.
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Kapitola: Je dobrá nenávisť?
Nie je!!! Ani vtedy ak si myslíte, že je oprávnená! Proste nie je!
Viem pochopiť tých čo nenávidia, lebo tiež som niekedy
nenávidel niektorých ľudí, ale absolútne nič to nikomu
nepomôže, takže preč s ňou!!! To je všetko. Žiadne reči o
spravodlivom súde a podobne! Tu doslovne platí Božie slovo:
"Nesúď a nebudeš súdený!"
Kapitola: Autorské práva.
V režime, ktorý navrhujem, tak som zásadne proti autorským
právam! Toto nemajú radi hlavne vedci a podnikatelia, ktorí
ryžujú na dobrých nápadoch! Ale celé je to jeden veľmi chorý
biznis!!! Štát by mal odmeniť niekoho, kto niečo dobré vymyslí,
ale primerane. Si predstavte, že niekto v praveku by si dal
patentovať železo a dajme tomu, že by nikomu nedovolil
vyrábať železo! Alebo len za veľké poplatky. Tak všetko zo
železa by bolo predražené. Alebo by si niekto dal patentovať
koleso a rozhodol by sa, že nikto nemôže vyrobiť nič, čo sa
podobá kolesu! Takže na týchto primitívnych príkladoch chcem
dostatočne jasne povedať, že patentový úrad je dobrá vec, aby
sa vedelo, kto, čo vymyslel, ale v žiadnom prípade nie na to,
aby niekto kvôli nápadu zbohatol! Ja viem, že dotyčnému, kto
niečo super vymyslí sa to nebude páčiť, ale často krát sa stáva,
že ľudia, ktorí rýchlo zbohatli, boli zakrátko ešte viac chudobní
a oveľa viac nešťastní ako pred zbohatnutím. Na druhej strane
ak chceme byť najvyspelejšou ekonomikou sveta, tak sa
nenecháme brzdiť nejakými patentovými predpismi. No nie?:)
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Kapitola: Kedy, koho pribrať do revolúcie a kedy niekoho
vylúčiť?
Už som sa tomu venoval, ale ešte raz zhrniem. Do revolúcie
pozveme každého Slováka. Každému dáme šancu Nám a aj
Sebe pomôcť. Zároveň, ak chce byť členom Revolučnej
organizácie, tak musí zložiť slávnostný sľub. Nie zo srandy, ale
aby bola garancia jednoty a konštruktívnych dialógoch. Keď
niekto sľub poruší vo vážnej veci, tak bude vylúčený. Keď v
menej vážnej veci, tak bude upozornený, aby dodržiaval Naše
pravidlá, na ktorých sme sa jasne dohodli. Proste každému
dáme šancu a dokonca aj nepriateľom. Táto kniha nie je o
výmene vlády, ale o revolúcií myslenia. Samozrejme, že bude aj
o výmene celého politického režimu a teda aj o výmene vlády
a poslancov parlamentu. A dokonca aj o výmene starostov,
primátorov a poslancov na obecných a mestských
zastupiteľstvách. Tí, ktorí boli na prospech občanom, tak budú
opäť zvolení. Tí, ktorí sa dostali ku korytu po známosti, alebo
cez peniaze, tak žiaľ, budú musieť svoje posty opustiť. Nič sa
nedá robiť.
Osobne som za to, aby sme boli tak skvelí, že ľudia prirodzene
budú chcieť byť v Našom tíme a budú na to hrdí. A preto
nebudú robiť nič také, aby sme ich museli vylúčiť.
Kapitola: Spojenie - velenie!
Režim, ktorý navrhujem, je priateľský a postavený na
pozitívnych hodnotách. Ale na to, aby sme ho zaviedli musíme
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byť veľmi silní. Duchovne, psychicky, fyzicky, materiálne!
Súčasný režim sa nevzdá dobrovoľne. To je viac ako isté.
Zároveň ale platí, že systém sme My! Ak v Našom tíme, alebo
aspoň s Nami bude sympatizovať viac ako polovica Slovenska,
tak výmena režimu bude len o poctivej práci zavádzania zmien
a žiadne boje. Ani slovné. Ale musíme byť realisti. Ja viem, že
veľa ľudí hneď napadne, že treba zobrať lopaty a krompáče a
vyhnať tú zberbu z parlamentu a z vlády! Ja viem. Ale toto by
nám na 100% nevyšlo!!! Čo ale môže vyjsť je všetko pripraviť
tak, a byť taký slušní, jednotní a profesionálni, že sa k nám
pridajú aj Tí, ktorí tento súčasný režim najviac bránia. A to je
Polícia SR, Prokuratúra, Súdy, Obecná a mestská polícia.
Samotní policajti veľa krát sú na Našej strane, ale nedovolia si
neposlúchnuť rozkaz a ani nechcú, keď vidia len pokrikovanie a
zmanipulovaný dav nejakými rečníkmi!!! ( Ja som bol niekedy
tiež jeden z rečníkov a často krát len súčasť davu. ) Ináč
nechápem, že chcel som písať o spojení - velení a píšem
filozofické drísty. Takže prepáč, idem na to.
Ak chceme uspieť, tak musíme mať silnú organizáciu, ktorá
bude riadiť celú revolúciu. Nie do najmenších detailov, ale
bude mať dianie pevne v rukách! Netreba sa báť, že ide o
nejakú diktátorskú činnosť. Predsa Revolučná organizácia si aj
Ty ak sa k nám pridáš a sám zistíš, že ak chceme skutočne
niečo zmeniť, tak musíme byť tvrdo profesionálni! A ak sa k
nám nepridáš, tak Ti viem sľúbiť, že urobím všetko preto, aby
sa Ti naše kroky páčili. ( Teda ak si za slušné a prosperujúce
Slovensko. )
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Je jasné, že ako začneme naberať na sile, tak systém si to
všimne! A začne mňa a Nás riešiť. Riešiť tak, aby sme systém
neohrozili. Ale keďže My máme dokonca hlavnú činnosť
namierenú proti tomuto režimu, tak systém začne prijímať také
opatrenia, aby sme neuspeli. Začne to robiť slušným a
nenápadným spôsobom. Najskôr nenápadne pár ľudí začne
šíriť informácie o mne, aby som bol v očiach verejnosti
nedôveryhodný. Moja minulosť je pestrá, tak to bude skôr
trápne jednoduché. A samozrejme každý, kto sa ku mne a k
Nám pridá, tak bude v hľadáčiku systému a systém začne
nenápadne pomocou trolov zdiskreditovávať všetkých, ktorých
bude považovať za hlavných organizátorov. Preto treba hneď
od začiatku nabrať toľko priaznivcov, sympatizantov a členov,
koľko sa len dá, aby túto fázu nestihli. Ale aj keby stihli, tak to
treba ignorovať. Predsa nejde o mňa, ale o zavedenie
myšlienok v tejto knihe do praxe.
Ak to nepomôže, tak jednoducho zablokujú môj Facebook
( Peter Sihelský ). A zablokujú aj Facebooky každému, kto sa
bude našej revolúcie zastávať. A samozrejme zablokujú naše
hlavné stránky www.revolucia.sk a www.skutocnarevolucia.sk .
A keby ani to nepomohlo, tak zablokujú aj môj telefón ( 0907
425 737 ) a email ( sihelsky.ps1@gmail.com ). A keby ani to
nepomohlo, tak majú tromfy, že som v podmienke a že sú proti
mne vedené 2 súdne konania, tak ma z ničoho nič dajú do
väzby. Alebo dokonca hneď nepodmienečne odsúdia. Stačí aj
na pár rokov, alebo len na rok a už je po revolúcií v roku 2022.
Teda bolo by, keby som s tým nerátal! Ale počítam aj s tým a
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preto tu teraz píšem, že ak mňa, alebo nejakého iného
revolucionára z našej Revolučnej organizácie dajú do väzby, tak
ho musí ihneď niekto nahradiť. Toto sa porieši hneď na prvom
zasadnutí revolučného výboru. Hneď a preberie organizačná
štruktúra, aktivity, financovanie, propagácia týchto myšlienok a
aj alternatívne spôsoby komunikácie a riadenia revolúcie. A
toto sa bude preberať a vylepšovať na každom zasadnutí
Revolučného výboru. Proste musíme byť tak šikovní, že ak
niečo proti nám urobia, tak My budeme na to pripravení a
spravíme také protiopatrenia, že budeme ešte silnejší ako pred
ich útokmi. Ja nie som paranoidný a preto netvrdím, že sa toto
stane, ale treba myslieť na všetko. Osobne som za to, aby sme
si získali všetkých ľudí na Našu stranu a nikto proti Nám nič
neriešil. Proste začiatky budú veľmi náročné na logistiku a
dôveru. Kým sa spoznáme a zabehneme, tak to chvíľku potrvá.
Celé som to postavil na tom, že to musíme stihnúť tento rok.
Prečo, tak to som už opisoval. Takže nemáme času nazvyš a
musíme byť dostatočne rýchli a pružní, aby sme všetko stíhali a
systém, aby za nami nestíhal.:)
Ak by nás aj všetkých zatvorili a všetko zablokovali, tak jednu
vec nedokážu ani keď sa poserú! A to je, že nedokážu zabrániť
šíreniu tejto knihy! Môžu ju nazvať extrémistickým materiálom
a môžu robiť domové prehliadky a všade kde ju nájdu, tak
dotyčných dať do väzby, obviniť a zatvoriť. Ale myslím, že za
prvé to nestihnú a za druhé toľko kapacít nemajú, aby
prehľadali celé Slovensko! Preto je extrémne dôležité vydať
túto knihu v masovom náklade čo najskôr! A následne ju
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profesionálne distribuovať po celom Slovensku. Z predaja
budeme mať finančné prostriedky na revolúciu a ten, kto si
nemôže dovoliť kúpiť túto knihu, tak mu ju poskytneme
zadarmo. A dokonca čo už vôbec nedokážu zastaviť, jedine ak
by vypli celý internet, je, že táto kniha bude aj voľne dostupná
zadarmo na internete. A v tejto knihe nie sú len filozofické veci
a veci o mne, ale čo je najdôležitejšie, tak sú v tejto knihe
dátumy, časy, postupy, riešenia, ktoré každý jednotlivec môže
vykonať a je potrebné, aby vykonal! Stačí sa posnažiť len tento
rok! Takže všetci budeme plniť presne pokyny Revolučného
výboru, ale ak niekto paralyzuje revolučný výbor, tak každý
sám, o to viac, začne plniť pokyny, ktoré sú celkom konkrétne
napísané v tejto knihe! ( Teda ak chceš, aby sme zaviedli to, čo
ponúkam. Ak to nechceš, tak jasné, že nič nespravíš.:)
Nebudem sa za to na Teba hnevať. Proste sme len ľudia. ) Ja
verím, že Nás bude dosť na to, aby sme tento chorý režim
vymenili za niečo zdravé a hodnotné, čo Nám bude celý svet
závidieť! Ale to nebudú musieť. Veď si môžu zaviesť taký istý.:)
Môže sa stať, že Ťa budú zastrašovať štýlom, že ak nám budeš
pomáhať, tak skončíš v base za extrémizmus a podobne. To
treba len jedným uchom dnu a druhým von! Môže sa aj stať, že
Ťa naozaj obvinia a dajú do väzby! Neboj nič! My Ťa
oslobodíme, len to bude chvíľku trvať. Ale nie viac ako do
konca tohto roka! Aj keby sme vyhrali a ja osobne by som sa
dostal na nejakú pozíciu, kde by ma mohla oslepiť sláva, tak mi
ver, že ja som bol vo väzbe za marenie výkonu úradného
rozhodnutia ( a som presvedčený, že nespravodlivo ) 3 mesiace
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a viem aké to tam je a urobím všetko preto, aby nikto tam
nebol ani o jeden deň viac ako sa dá zariadiť prepustenie!!! A
to, že Ťa zavreli, tak to budeme vedieť, pretože Revolučná
organizácia bude vedieť o každom členovi a ten, ktorý sa
nebude hlásiť, tak Revolučná organizácia sa bude zaujímať o
neho a nájde ho kdekoľvek a aj mu reálne pomôže! Aj keby
sme ho mali nájsť v krčme v Hornej-Dolnej, kde sa ožral, lebo
nezvládol svoju zodpovednosť! Proste budeme súdržní a to
veľmi vystraší nepriateľov!!! A ako sa hovorí medzi nami
recidivistami: " Zavrieť môžu - pustiť musia! "
V každom prípade budeš nie len oslobodený, ale aj
odškodnený tými, ktorí prispeli k tvojmu zatvoreniu!!! Hlavne
sa nenechaj zlomiť! A aj keď Ťa zlomia, tak buď trpezlivý! My
Ťa dáme opäť dokopy a budeš ešte silnejší ako predtým! Ak
budú chcieť, aby si Nás zradil, tak im povedz všetko, čo nie je
dôležité. To nebudeme brať ako zradu. Len im nehovor veci
strategického významu. Môžeš aj tie, ale tie si vymysli také, aby
nijako neohrozili Naše plány a ciele. To, že ich budeš klamať,
tak to nie je nemorálne, pretože Ťa nútia vypovedať a teda v
prvom rade sú nemorálni oni! Si proste zajatec, ktorý sa musí
smažiť prežiť tak, aby si neohrozil Nás ostatných a realizáciu
Našich myšlienok! Lebo ak by si zradil tých, ktorí Ti verili, keď
Ťa brali medzi seba, tak je to horšie ako smrť! Pekne to
povedal Jánošík vo filme Jánošík (1963): "Zrada je horšia ako
smrť!"
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Inak pre istotu nos túto knihu všade so sebou. Za prvé
hocikedy vieš urobiť jej reklamu u náhodných osôb a za druhé,
ak by Ťa zatvorili, tak väčšinou Ti knihu dovolia mať pri sebe
celý čas od zadržania až po uväznenie. A nebudeš sa nudiť. Aj
keď ju budeš mať už prečítanú, tak niektoré pasáže nie je zlé si
prečítať na povzbudenie opäť.
Hlavne nerob nič protizákonné a nemorálne! Čím viac sa
odkloníš od nášho plánu, tým viac sa odkloníme od Teba My! A
ak chceme vyhrať, tak musíme držať spolu a nedostať sa do
zbytočného plúseru! Budú aj ostrejšie ( mierumilovné ) akcie,
ale to všetko sa dôkladne dopredu pripraví. Proste žiadne
náhodné aktivity, alebo nejaká záškodnícka činnosť! Všetko
budeme mať dobre a reálne naplánované a pripravené a
samozrejme to presne podľa plánu zrealizujeme.
Kapitola: Dobrý duch a zlý duch.
Keď niekto začne rozprávať o Bohu, alebo satanovi, tak už to
zaváňa sektou, alebo niečim divným. Viem. Napriek tomu
niečo o tom napíšem. Niektorí ma vnímate ako pozitívnu
osobnosť. A niektorí za blázna a podobne. Ja osobne sa
vnímam tak, že som z každého trochu. Ale moje vnútorné
presvedčenie je, že chcem byť dobrým človekom. A teraz prečo
takýto názov kapitoly. Keď som bol nešťastný alebo sklamaný,
zlomený alebo zúfalý, zoslabnutý alebo preťažený, tak v tedy
človek nerozmýšľa celkom racionálne a môžu ho napadnúť
rôzne extrémistické a zúfalé nápady, ktoré môžu niekomu
ublížiť. Alebo samému sebe. Zistil som, že keď sa mi niečo
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veľmi zlé stalo a mal som chuť skončiť, alebo niečo iné zlé
spraviť, tak som si povedal doslovne a niekedy aj nahlas: "Zlý
duch odíď odo mňa, dobrý duch vstúp do mňa!" A ono to
normálne reálne zabralo v podstate v reálnom čase. Zrazu
zúfalé nápady boli preč a nádej na lepšiu budúcnosť stúpla. Ide
o to, že veľa ľudí si zničilo život, že pri konflikte sa nechali
ovládnuť pudmi a bez zrelého uváženia niekomu ublížili. V tedy
mali z toho dobrý pocit, ale v momente, keď spravíte niečo, čo
je zlé a nedá sa to vrátiť späť, tak zoslabnete a samozrejme aj
súčasný režim Vás zrejme odhalí a zatvorí. Takže Ja si myslím,
že toto môže pomôcť viacerým a preto to sem píšem. Proste ak
si v situácií, že sa Ti zdá, že už to nevydržíš a vybuchneš, alebo
z nenávisti a z pomsty chceš niekomu ublížiť, tak skôr ako to
spravíš si povedz túto vetu: "Zlý duch odíď odo mňa, dobrý
duch vstúp do mňa!"
Môže Ti to pomôcť zastaviť neuvážené konanie a dokonca Ti to
ukáže nejaké mierumilovné a šikovné riešenie. Sú aj techniky,
že treba narátať do 10 a podobne. Aj to funguje, len to skôr
oddiaľuje problém ako ukazuje lepšie riešenie.
Kapitola: Duševné a fyzické zdravie revolucionárov.
Určite keď sa naplno rozbehnú prípravy na revolúciu, tak si to
bude vyžadovať veľa síl. Niekedy z nadšenia siahneme až na
dno svojich síl. Teda ja určite, ako sa poznám.:) To spôsobí, že
budeme viac vyčerpaní, viac podráždení, viac roztržití a
podobne. S tým musíme počítať. Celkom ľahko sa môže stať, že
si budeme myslieť, že nám neslúži dobre pamäť alebo logické
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uvažovanie. Ale netreba sa tým trápiť. Je to len čisto z únavy a
z toho, že riešime veľkú vec a to je veľká zodpovednosť a
zároveň podvedome máme obavy, či to čo robíme je to, čo
máme robiť. Preto som napísal túto knihu tak ako som napísal,
aby si si vedel pomocou nej dopĺňať energiu, nádej a
pripomínal si prečo to celé robíš! Kľudne si povedz, že iba
tento rok pomôžem! Že tento rok urobíš čo sa bude dať a už
ďalší rok nebudeš musieť. Aj preto je revolúcia naplánovaná na
tento rok, aby Nás to zbytočne nevyčerpávalo príliš dlho. Ale
rok treba, teda necelý, aby sme stihli osloviť dostatočný počet
občanov a získali si ich na Našu stranu. Proste je lepšie niekoho
osloviť aj 10 krát ako ho neosloviť vôbec.
Verím, že keď presadíme myšlienky v tejto knihe, tak Našu
dušu zaplaví toľko radosti, že Naše fyzické a psychické zdravie
bude ešte v lepšej kondícií ako na začiatku.
Kapitola: Prečo som decký?
Tak tu chcem upresniť hlavne jednu vec. Som hetereosexuál a
teda na ženy. Prečo to píšem? Už ma obvinili aj z toho, že som
gay. To nič. Ale asi si si všimol, že takmer do každej správy
vkladám srdiečko. Niekedy aj viac. To nie je preto, že by sa zo
mňa stával pupuš, ale preto, že to má tieto významy: Za prvé:
Moje správy sú hneď vidieť, lebo takmer nikto nedáva do správ
srdiečko. Za druhé: Lebo týmto srdiečkom demonštrujem, že
chcem veci riešiť pozitívne a nechcem byť s nikým nepriateľ. Za
tretie: Odbúrava to napätie a potláča negatívnu konverzáciu.
To je všetko. Nič viac za tým nie je.
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Kapitola: Agent.
Pamätáte si na Vladimíra Pavlíka z Považskej Bystrice? Ak nie,
tak je to človek, ktorý sa "preslávil" tým, že bojuje proti mafii.
Už si nepamätám o čo išlo, ale pamätám si, že prvý krát som
ho stretol, keď som išiel do Košíc podporiť protest Slovenskej
pospolitosti aj s deťmi a on tam mal prejav. A za ním aj ja.
Prejav bol pekný a v tom čase robil aj petičnú akciu na podporu
jeho kandidatúry na Prezidenta SR. Bolo to okolo roku 2012.
Vtedy som mu to podpísal a videl sa mi ako dobrý kandidát.
Neskôr keď som na proteste v Bratislave strieľal z plynovej
pištole pred Prezidentským palácom ( všetko bezpečne a s
riadnou výzvou, že nepôjde o nič nebezpečné ) a následne ma
súdili za výtržnosť, tak som ho poprosil, aby ma prišiel
podporiť na súd. Súhlasil, ale pod podmienkou, že ho tam
odveziem. V tom čase som mal zadržaný vodičský a tak som sa
dohodol s kamarátom, či ma tam odvezie. On to však na
poslednú chvíľu zrušil a tak som šiel autom sám bez
vodičského oprávnenia. Vyzdvihol som ho v Považskej Bystrici a
šli sme do Bratislavy. Súd prebehol a potom sme šli k autu a že
idem ho odviesť. Po asi 500 metroch som si všimol, že nás
prenasleduje nejaké auto a v ňom chlap s videokamerou, ako
si nás natáča. Tak som ako vo filme začal kľučkovať medzi
autami a snažil sa mu uniknúť. Ale držali sa nás, lebo zase
nerobil som to na úkor bezpečnosti. A tak som zavolal na
políciu ( 158 ) aj napriek tomu, že som nemal vodičský a
oznámil im, že nás prenasledujem neznáme vozidlo, a že si nás
natáčajú. Po asi 5 km nás predbehlo auto polície a zastavili to
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auto, ktoré nás prenasledovalo a zastal som aj ja. Boli pred
nami, tak som videl, ako neznámy muž v civile ukázal
policajtovi služobný preukaz a ukázal na mňa. Teda to civilné
auto boli tajní policajti. Takže prišiel ku nám policajt v uniforme
a vypýtal si doklady. Ja som mu slušne povedal, že mám
zadržaný vodičský, podľa mňa neprávom a jazdím v zmysle
ústavy SR, článku 32 "Právo na odpor". To mi ale nepomohlo a
že musím ísť s nimi. Bolo mi ľúto Pavlíka a tak som zavolal
kamarátovi Milanovi, ktorého som poznal z protestov, aby
zobral Pavlíka a odviezol ho domov, alebo aspoň na stanicu. On
povedal, že dobre a následne ma policajt vyzval, aby som viac
netelefonoval. Teda Pavlíka som musel nechať v mojom aute a
musel som ísť s políciou. Pavlíkovi som povedal, že som volal
kamarátovi, aby sa o neho postaral a nechal som mu aj kľúče
od auta. Na polícií ma nechali dlho čakať a tak som ich
poprosil, aby mi dovolili zatelefonovať, či je s Pavlíkom všetko v
poriadku. Dovolili mi jeden hovor. Kamarát, ktorého som
poprosil, aby sa o Pavlíka postaral, tak neurobil nič, lebo
nevedel presne, kde to je a keďže nebol z Bratislavy, tak môj
opis bol pre neho nedostačujúci. Ak si dobre pamätám, tak
som mal zmeškaný hovor od iného kamaráta a tak som zavolal
jemu. On mi povedal, že mu volal Pavlík, aby mu pomohol,
lebo že som sa na neho vykašľal a nechal ho na ceste s mojim
autom bez pomoci. Následne keď policajt spísal so mnou
výpoveď, tak ma prepustili a volal som opäť kamarátovi, že ako
to celé dopadlo a že kde mám auto. Povedal, že ho preparkoval
na neďaleké parkovisko, Pavlíka odviezol na stanicu a kľúče má
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u seba v Stupave. V tom čase som nemal peniaze, už ani na
lístok, tak ani neviem ako som sa dostal do Stupavy a späť. Asi
čierna jazda v MHD. Martin mi dal kľúče, trocha bližšie objasnil
ako to prebiehalo a šiel som späť do Bratislavy. Prišiel k autu,
sadol a šiel domov. Samozrejme bez vodičského. Podotýkam,
že vodičský mi zobrali protizákonne. Teda zákonne, ale dovolím
si tvrdiť, že so zneužitím zákona! To ako to bolo som už
opisoval v inej časti knihy.
Ale prečo názov kapitoly Agent? Pretože po tomto incidente
Pavlík všade kde sa dalo začal o mne šíriť, že som agent polície!
Že som ho pod zámienkou môjho súdu vylákal do Bratislavy a
snažil sa ho zdiskreditovať. Fakt nechápem ako, ale tak to začal
šíriť aj cez svoju stránku necenzurovane.net Ak keďže mal v
tom čase pomerne dosť fanúšikov, tak samozrejme, že čo
povedal, brali jeho fanúšikovia ako svätú pravdu. A aj oni na
mňa útočili, že som agent. A samozrejme na podporu svojich
tvrdení začali konšpirovať štýlom: Musíš byť agent, lebo si
všetko nahrávaš! Si na každom proteste! Dokonca niektorí mi
napísali, že som nasadený na rozbíjanie pronárodných síl! Že
som štrajkokaz! Že nemám žiadne morálne hodnoty, keď som
chudáka invalidného Pavlíka nechal bez pomoci v mojom aute
na ceste v Bratislave! Že ako som si dovolil bez vodičského
preukazu ísť do Bratislavy. Atď. Atď.
Ja nechcem písať, že som svätý a ani, že všetko robím správne.
Chcem len povedať, že veci zďaleka nie sú také ako sú Vám
predkladané! Keďže všetko fotím, tak samozrejme mám aj
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fotky toho auta, ktoré nás prenasledovalo a aj odfotených
policajtov, ale to teraz nie je dôležité. Pavlík dokonca aj s
odstupom rokov opäť niekde šíril to, že som agent. A žiaľ niečo
podobné začal robiť aj Ružinský, že donášam polícií. On zase
preto, že som povedal, že so mnou organizoval protest v
Lučenci. K tomu len toľko: On ma zavolal, aby som mu
pomohol zorganizovať protest v Lučenci a keďže som mal
reproduktory a celé ozvučenie, tak som súhlasil, že mu
pomôžem. Vtedy mi hovoril, že všetci zo skupiny Slovensko si
nedáme budú tam a že potrebujú to ozvučiť. Nakoniec tam
nikto nebol len My a pár ľudí. Ale tak nevadí. Rozložil som
aparatúru a spontánne rečnil a dával mikrofón Peťovi, kde
rečnil aj on. Samozrejme, to sledovala polícia a aj si nás
nahrávali. Keď protest skončil, tak mi zavolali z polície v
Lučenci, aby som prišiel na vypočutie. Či môžem hneď. Ja, že
môžem. Predsa za nehanbím za to, že protestujem. Keď som
dotelefonoval s políciou, tak som prišiel k Peťovi Ružinskému,
či tam pôjde so mnou? On, že nie, aby som šiel sám. Išiel so
mnou Igor Jurečka, lebo som to chcel mať zadokumentované.
Keď sme prišli na políciu, tak povedali Igorovi, že nemôže ísť so
mnou, tak Igor mi dal mobil, kde bežalo nahrávanie a šiel som
dnu. Policajtovi nevadilo, že si to nahrávam. Žiaľ Igor si
neuvedomil, a ja som o tom ani nevedel, že to nahrávanie ide
tak, že mobil, ktorým som nahrával bol prepojený s wifi s
telefónom, ktorý mal Igor u seba a keď sa vzdialil, tak
vysielanie prerušilo. A ja som si to ani nevšimol. Samozrejme
to hralo do karát konšpirátorom, že som nahrávanie úmyselne
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vypol, aby som mohol neviem čo vravieť policajtovi. Policajt
keď sa ma opýtal s kým som bol na proteste , tak som povedal
všetko tak ako bolo. Veď na tom nebolo nič tajné. Potom
zavolali Peťovi a chceli vypočuť aj jeho. Tak potom prišli po
neho, vypočuli a potom sme sa stretli. Išli sme ku mne domov
na večeru a všetko sa zdalo byť v poriadku. Až do chvíle, keď
asi o 2 dni ma upozornili na video, ktoré urobil Peťo Ružinský,
kde bez toho, aby ma vyslovene menoval, tak rozprával o tom
aký som donášač a niečo v tom štýle. Proste je to len smutné,
lebo Peťo Ružinský keď zrovna nerobí konšpiračné videá, kde
klame a zavádza, tak je celkom fajn kamarát. A samozrejme, že
podobných zážitkov s rôznymi ľuďmi mám stovky, ale nie o tom
je táto kniha. To len tak na okraj.
Chcem len povedať, že nikdy som nebol agent polície.
Nenechal som Pavlíka v aute len tak, ale urobil som všetko, čo
mi umožnila polícia a teda si zatelefonovať, tak som volal
kamarátovi, aby pomohol Pavlíkovi a keď mi znovu umožnili raz
zatelefonovať, tak opäť som riešil, či je v poriadku. Nikdy som
polícií neposkytol súčinnosť s cieľom uškodiť revolucionárom.
Nikdy som žiadne fotky, videá a ani nahrávky neposkytol
polícií, okrem tých, keď som riešil niečo úplne nesúvisiace s
protestami. ( Napríklad, keď jedna baba odo mňa cez internet
vylákala fotky, kde som nahý a potom ma vydierala, že to dá
polícií, že som sa obnažoval pred malými deťmi., ak jej
nezaplatím 1000€. Samozrejme, že fotky tej baby a aj celú
komunikáciu som poskytol polícií. Výsledok: Ide o vysielanie s
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krajín tretieho sveta a na to nemajú dosah, takže vyšetrovanie
zastavené. )
Kapitola: Zaujímavý komentár.
Zrovna dnes, 14.2.2022, som zachytil komentár k nejakému
môjmu príspevku na Facebooku od jedného pána ( Karol
Andrássy ) s textom:
"Keď sa tu niekto ozve za Zmenu, tak médiá z neho urobia
Kokota a národ sa z neho rehoce jak prijebaný. Takže by som
bol opatrný v Proroctvách."
Dávam to sem, pretože v podstate má pravdu. Ale na druhej
strane médiá radšej takýchto ľudí ignorujú a tých niekoľko
výsmešných komentárov nie je celý národ. Sú to hlavne ľudia,
ktorí sami neuspeli a chcú, aby ani iní neuspeli. Ja len dúfam,
že sa nám podarí získať aj týchto ľudí a spoločne všetci
uspejeme!
Kapitola: Človek chce stále viac.
Väčšina protestujúcich vytýka vláde, že sú nenažraní! A sami o
sebe pokojne a úprimne povedia, že oni by boli skromní! K
tomu len jedno: Bačov kokot! Tí ľudia hore sú takí, lebo môžu.
To je všetko. Keď budeš môcť Ty, tak budeš taký istý! Zo
začiatku nie, ale rád si zvykneš! Darmo povieš, že ty nie, že len
bojuješ za slobodu a podobne. Áno. Ja verím, že to myslíš
úprimne a hovoríš pravdu, ale len preto, že tú slobodu nemáš!
Ak by si si ju vybojoval, tak začneš chcieť niečo iné, niečo viac.
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Ak získaš to viac, tak budeš chcieť ešte viac! Vždy je to o tom,
že človek chce najviac ako sa mu z jeho pozície dá dosiahnuť.
Morálna výchova ho brzdí byť nenažraní, ale časom si privykne
na dobré, lepšie, ešte lepšie životné podmienky. A cesta späť je
zarúbaná! Je síce možná, ale ak nechceš skončiť v depresiách,
tak nechci a nepríjmi viac ako si skutočne zaslúžiš za konkrétny
prínos pre spoločnosť!
Dosiahnuť to, aby sa toto nestalo aj Nám, je veľmi dôležité. Od
začiatku musíme mať pevné pravidlá v odmeňovaní, ktoré Nám
neumožnia svojvoľne si prilepšovať. Na to si vytvoríme také
pravidlá a podmienky, že jednoducho Nás to nepustí mať viac
ako si zaslúžime.
Ja viem. Všetko je relatívne. Čo je pre niekoho primeraná
odmena, pre druhého prehnaná, alebo prinízka. Preto som
jednoznačne za normalizáciu, aby sme stabilizovali vzájomné
spolužitie. Proste každý si odrobí svoj základ, za ktorý dostane
slušnú mzdu, aby systém bol dlhodobo udržateľný a vo svojom
voľnom čase sa môže realizovať po svojom.
Kapitola: Nejasnosti.
Táto kniha je návod ako urobiť revolúciu a zároveň návod aké
pravidlá treba zaviesť v novom spoločenskom zriadení, aby bol
životaschopný. Na týchto cca 500 stranách sa nedá všetko do
detailov opísať. Dajú sa len dať hrubé rysy a keď príde na
lámanie chleba, tak všetko bude treba skonkretizovať a
upresniť. Jediná šanca uspieť a aj byť dlhodobo prospešný pre
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spoločnosť je, ak každý na nejakej pozícií, ktorý bude mať
právomoci vytvárať zákony a vykonávacie predpisy bude človek
čestný a slušný a všetko bude upresňovať a schvaľovať v súlade
s princípmi a myšlienkami v tejto knihe. Nie je v ľudských silách
dať všetky zákony do jednej knihy. Ani by to nebolo pre
bežného čitateľa zaujímavé. Ostáva mi a Nám veriť, že tak ako
urobíme revolúciu podľa tejto knihy, tak zároveň ľudia, ktorí
budú na čele Revolučnej organizácie a na čelách rôznych strán
a inštitúcií, ktorí sa pripoja k iniciatíve Revolučnej organizácie
budú robiť všetko preto, aby myšlienky zakotvené v tejto knihe
sa rozvíjali správnym smerom.
Kapitola: Vojna.
Ja osobne som proti vojnám! Som proti tomu, aby cudzie štáty
zasahovali do vnútorných pomerov iných štátov!
Mám za sebou rok základnej vojenskej služby a prisahal som
vernosť Slovenskej republike! A to sa snažím v rámci mojich
skromných možností robiť. V súčasnosti je vrchnou veliteľkou
Čaputová a to je osoba, ktorú by som nikdy neposlúchol ani
keby mi povedala, že si mám sám sebe spraviť kávu! A nie to
ísť bojovať! Dôvody iste nemusím uvádzať. Musel by som pre
objektivitu byť neslušný.
A teraz uvediem trošku príklad ako taká vojna prebieha.
Niektorí mocipáni, alebo aj jeden mocipán sa rozhodne, že by
bolo dobré sa rozrásť, alebo niečo zaujímavé zažiť, alebo sa
chce dostať do histórie, tak začne robiť aktivity smerujúce k
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vojne. Proste provokovať niekoho. Som presvedčený, že toto
robí USA! Na to sú jednoznačné dôkazy a nech si myslí kto
chce, čo chce, tak sú fakty, ktoré sa nedajú vyvrátiť! USA ( nie
bežní občania, ale ich vláda ) chce robiť svetového policajta!
Ale fakt je aj to, že kde vstúpia, tam to začne byť oveľa horšie
ako predtým!!! Nikto normálny, sebavedomý a slušný nechce
mať na svojom území vojská iného štátu!!! Nikto!!! Len táto
súčasná vládna zberba! A ešte sa vyhovárajú, že zmluvu
pripravovala predchádzajúca garnitúra! Aj keby to bola pravda,
tak mňa osobne nezaujíma, kto to pripravoval, ale hlavne kto
to schválil!!! Odkaz pre túto vládnucu zberbu: Buďte radi, že
systém, ktorý navrhujem Vás nechce popraviť! Len odstrániť z
riadenia štátu za vedomú vlastizradu!!!
A teraz ešte taká úvaha. Vojna sa začína silnými rečami hlavne
tých, čo nevedia čo od dobroty! Samozrejme, že nejdú sami do
vojny, ale pošlú svojich vojakov! Občania, ktorí vedia aká je
vojna zlá, tak nechcú ísť do vojny. Ale rôzni retardi, ktorí nikdy
nezažili krutosť vojny, tak to berú ako nejaké dobrodružstvo! A
dobrovoľne a dokonca radi do vojny idú! A takíto debilkovia sú
aj iniciatívni a väčšinou z frajeriny začnú strieľať pomaly aj bez
rozkazu na protivníkov. Samozrejme, že keď sú fronty proti
sebe, tak žiadny normálny vojak nechce zaútočiť na
protistranu. Ale príde rozkaz! Od koho? Od toho, ktorý tam nie
je, ale je zalezený niekde v pohodlí domova!!! Boli aj vojny, kde
títo mocipáni boli na čele vojska, ale tieto hrdinské gestá sú už
dávno minulosťou! Na začiatku sa zdá byť vojna zaujímavá
skúsenosť a veľa vojakov sa už teší, že keď sa vojna skončí, tak
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budú doma za hrdinov. Ale toto je naivná predstava. Skutočné
zlo vojny nastáva, keď vojak z tábora A postrelí, alebo zastrelí
vojaka z tábora B. Ten vojak z tábora B mal svojich kamarátov a
priateľov a Tí logicky pocítia nenávisť voči vojakom z tábora A!
A samozrejme sa chcú pomstiť. A keď sa im to podarí, tak
vojaci z tábora A pocítia nenávisť za zabitie ich kamaráta a
budú sa chcieť pomstiť! Takže čo bolo na začiatku vyvolané len
malichernosťou a nenažranosťou mocipánov sa po začatí
skutočných bojov stane vecou cti a nenávisti takmer každého
vojaka! Proste niekedy kvôli jedinému človeku sa spustí lavína
krívd a nespravodlivostí a to poznačí každého. Nepoznám
nikoho, kto by povedal, že vojna bola dobrá!
Myšlienka na záver. Ja chcem, aby Slovensko malo armádu v
počte adekvátnom pre Slovensko na ochranu Slovenska.
Chcem, aby sme boli neutrálna krajina a armádu mali výlučne
na ochranu svojho územia a na pomoc pri živelných
katastrofách. Jednoznačne som proti zahraničným misiám a
žiadne NATO! Je mi veľmi ľúto, keď niekto obhajuje NATO, keď
si ani nevie predstaviť koľko bolesti spravilo NATO napríklad
humanitárnym bombardovaním Juhoslávie! Ja nie som expert
na zahraničnú politiku, ale na toto nikdy nezabudnem! Len
bezcharakterný človek chce zotrvať v organizácií, ktorá vedome
ublížila nevinným!!! Samozrejme si uvedomujem, že ani Rusi
nie sú celkom bez viny, ale hlavne chránia samých seba, čo pri
Amerike je, že oni chcú zachraňovať všetkých aj proti ich vôli!
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Celkom si uvedomujem, že proamerický ľudia ma označia za
rusofóba a neznalého človeka, ale toto je môj názor a za ním si
stojím!
Kapitola: Dotácie a stimuly pre podniky.
Tak s tým treba skoncovať! Tam je toľko korupcie a špekulácií,
že mi je z toho na zvracanie. Týmito dotáciami a podporami sa
deformuje zdravé podnikateľské prostredie.
Samozrejme, že našich farmárov, pestovateľov a chovateľov
nenecháme napospas osudu! Budú prví, ktorým pomôžeme!
Ale nie dotáciami! Tí, ktorí si vedia sami na seba zarobiť, tak
nech fungujú ďalej. Tí, ktorí bez dotácií nevedia prežiť, tak
odpredajú 51% svojich akcii alebo 51% svojho majetku štátu za
normálnu cenu a štát zainvestuje do daného podniku tak, aby
daný podnik bol zdravý. Nemôžem napísať konkurencie
schopný, pretože systém, ktorý ponúkam nebude postavená na
trhovej ekonomike, ale na postaraní sa o každého a to je
obrovský rozdiel. Takže netreba sa báť, že niekto nebudem mať
z čoho žiť! Farmári, pestovatelia a chovatelia budú prvý,
ktorým sa pomôže, aby vedeli vyrobiť dostatok potravín na
zásobovanie celého Slovenska a ešte sa niečo zvýšilo na horšie
časy! A žiadne vyrábanie nafty zo pšenice!!! Takéto choré
nápady môže mať fakt len liberálny kokot, ktorý si
neuvedomuje, že kvôli obsadeniu polí na výrobu nafty, bude
logicky menej polí na pestovanie plodín na stravu pre
obyvateľov! Logicky, keď bude plodín menej, tak ich cena
stúpne a aj preto je v súčasnosti také rapídne zdražovanie
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potravín! Na to nemusím mať vyštudované žiadnu ekonomickú
univerzitu! Na to mi stačí aj obyčajné ľudské logické
uvažovanie! Takzvaný sedliacky rozum!
Kapitola: Si si istý, že to čo robíš, je to čo máš robiť?
Počas svojho života každý zažije rôzne zážitky, pozrie si rôzne
filmy, spozná rôznych ľudí. Je to ako keď zbieraš puzzle. Ani
netušíš či niečo z toho sa Ti v budúcnosti zíde. A takto zbieraš
jeden puzzle za druhým a prídeš do bodu, kedy si povieš, že už
máš puclí dosť, aby si si z tých puzzle poskladal obrázok. Je
veľmi nesprávne, ak máš puzzle na poskladanie lietadla, ale Ty
si si vsugeroval, že z nich poskladáš traktor! Ideš skrátka po
nesprávnej ceste. Ak pochopíš, aké puzzle si nazbieral a
uvedomíš si, aký obrázok z toho môže reálne byť, tak sa Ti
začne dariť a jeho skladanie Ťa začne baviť! A to je skutočné
šťastie! To je skutočný zmysel života. To, či Tvoje puzzle
( životné skúsenosti ) Ti dal do cesty Boh, alebo náhody,
prípadne iná vyššia sila nechám len a len na Tvojom uvážení.
Sám často krát skladám niečo iné ako by som mal.:) A niekedy
začnem ísť po správnej ceste. :)
Kapitola: Božie múdrosti.
Keď som bol malý, tak v kostole občas hovoril farár takúto
vetu: "Kto má, tomu sa pridá! Ale kto nemá, tomu sa zoberie aj
to čo má!" Tak keď som bol malý, tak som sa nad tým nejako
nezamýšľal, ale s odstupom času som si na to spomenul.
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Neviem, či si to vykladám správne, ale myslím, že je to takto:
Ak niekto sa narodí s nejakými danosťami, prípadne získa
nejaké zručnosti a schopnosti, tak ak sú tieto zručnosti lepšie
ako priemer, tak jeho vnútorná sila ho ťahá, aby sa v tom ešte
zdokonalil. No ak u niekoho tieto schopnosti sú podpriemerné
a dotyčný človek si povie, že nemá zmysel sa snažiť, tak
vnútorná sila ho celkom opustí. Ono tá sila je v podstate Boh,
ktorý je v každom z Nás. Keď sa vraví, že Boh všetko vidí, tak to
je pravda! Pretože aj Ty si súčasť Boha a v podstate sa pozerá
Tvojimi očami. Všetko je len a len o tom, čomu uveríš a podľa
toho sa aj správaš a podľa toho máš aj vnútornú silu. Ak niekto
berie za fakt slovné spojenie: "Hlas ľudu, hlas Boží!", tak
potom musí prijať aj to, že Boh je v každom z Nás. To akú má
formu a ako sme prepojení medzi sebou a prípadne iným
svetom, tak to je zahalené rúškom tajomstva a nechcem Ti
písať niečo, o čom nie som presvedčený, že to tak je. Ale prečo
to sem vlastne píšem? Pretože Ti chcem povedať, že Ty sa vieš
naprogramovať na úspech! Iste by som bol rád, keby si sa
naprogramoval, že Nám pomôžeš, ale toto rozhodnutie je len a
len na Tebe. Môžeš sa naprogramovať aj na to, že budeš
arogantný kokot, ktorý bude sa drať dopredu a potom sa Ti to
zrejme aj podarí. Má to len taký malý háčik, že na 100% raz
začneš ísť dole a ak si sa správal zle, tak nebude nikto, kto by
Ťa podržal v ťažkých časoch. Preto odporúčam byť čo
najľudskejší a to sa Ti určite v dobrom vráti. Čo sa týka toho, či
sa naprogramuješ na to, že nám ideš maximálne pomáhať, aby
sme úspešne uskutočnili revolúciu, tak budem iba rád. Ak sa

–457–

Nám to podarí, tak pomôžeme miliónom ľudí na Slovensku a aj
sami sebe. A ak sa nám to podarí úspešne všetko nakopnúť,
tak možno celý svet bude nás kopírovať. A teda nepomôžeme
miliónom, ale miliardám ľudí! Veď si zober len také Švajčiarsko.
Počas demonštrácií v roku 2012 som často počul, že treba
zaviesť švajčiarsky model, že oni to tam majú super a funguje
to a podobne. A čo sme My horší ako Švajčiari?! Možno sme,
ale nemusíme byť!!! Nebol by si hrdý, keby v Amerike mali
demonštrácie a tam by rečníci začali hovoriť, že treba zaviesť
Slovenský model! Ak si normálny, tak iste by si bol hrdý! Tak už
prestaňme sa opičiť po iných štátoch a poďme si spolu
vybudovať niečo oveľa lepšie ako čokoľvek, čo tu bolo doteraz!
Ak si povieš, že Slováci na to nemajú, tak nemajú! Ak si povieš,
že Slováci na To majú, tak na to majú! Všetko začína svojim
vnútorným postojom a podľa neho sa ti začne prispôsobovať
realita! Tak už vážne prestaňme zo seba robiť žobrákov a
podržtašky EU a poďme so Slovenska vybudovať hrdý
prosperujúci štát, ktorý bude vzorom pre iné štáty! Ak trpíš
naučenou bezmocnosťou, tak ju zober a choď spláchnuť do
záchoda! Tu sa ide tvoriť a takúto "pomocníčku"
nepotrebujeme! AK si sa nakopol, tak sa prihlás ku Nám a
spolu to dokážeme! Nedostatky odstránime a klady vylepšíme.
Pri tejto téme ma ešte napadla aj takáto myšlienka. Kresťania
vedia, že bol starý zákon a nový zákon. V starom zákone Boh
riešil veci štýlom: "Oko za oko, zub za zub!" Nový zákon rieši
veci štýlom: "Miluj svojho blížneho ako seba samého!" Alebo
"Kto do Teba kameňom, Ty do neho chlebom!" Alebo: "Nesúď
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a nebudeš súdený!" Ale uvedom si jednu vec. Boh sme My!
Nie ja ( Peter Sihelský ) a ani naša organizácia, ale myslím My
ľudia. Vyhovárame sa na Boha, ale v skutočnosti My sa
rozhodujeme. Keď niekto povie, že počul Boží hlas a ten mu
povedal, že treba urobiť toto a toto, tak to mu povedal jeho
vlastný rozum. Ale zrejme sú aj myšlienky z vnuknutia ducha
svätého, lebo niektoré náhody už prekračujú všetky hranice
pravdepodobnosti.:) Takže ja osobne verím, že je niečo viac
ako My a verím, že odtiaľ môžeme čerpať nápady a rady, ale
zároveň viem, že tieto rady nemusia byť vždy správne. Môže
Nám to radiť "zlý" duch o ktorom vieme, že je zlý, alebo sa
tvári, že je dobrý, ale v skutočnosti dobrým nie je. V každom
prípade sa snažme robiť len dobré skutky. Ale ďaleko som
odbočil. Takže bol starý zákon a ľudia riešili konflikty štýlom
oko za oko, zub za zub. Potom prišiel Ježiš Kristus a ten hlásal,
že treba toto zmeniť a byť tolerantnejší. No a o 2000 rokov
sme v dobe, kedy asi opäť zasiahne Boh a urobí iný zákon, lebo
ľudia sú proste jebnutí! S ničím nie sú spokojní.:) Namiesto
toho, aby sme sa tešili z mieru, tak celé dni kecáme o vojnách,
namiesto toho, aby sme sa učili novým zručnostiam a robili
dobré skutky, tak pozeráme debilizátory ( televízory ) a hráme
počítačové hry! Vrcholní predstavitelia EU sa tvária ako
spasenie, že treba všetkým pomáhať a všetko tolerovať a
pritom si zakrývajú oči pred realitou! Niekedy si iste povieš, že
tu pomôže len Boží zásah!!! Ale pozor! Boh sme My! Hlas ľudu
- hlas Boží! Takže ako si to zariadime, tak to bude Božia vôľa!
Ak sa z chamtivosti a nenažranosti začneme zabíjať, tak to
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bude Božia vôľa! Ak si uvedomíme, že sme už dlho išli zlým
smerom a urobíme všetko preto, aby sme sa vrátili na správnu
cestu, tak to bude Božia vôľa! Preto si dobre rozmysli čo chceš!
Vojnu, alebo mier! Pomstiť sa, alebo odpustiť! Ublížiť niekomu,
alebo pomôcť Ľutovať sa, alebo budovať! Akokoľvek sa
rozhodneš ver, že je to Božia vôľa! A čím viac sa rozhodneš,
tým viac Ti Boh pomôže daný cieľ uskutočniť! Čokoľvek na čo
obrátiš svoju pozornosť, začne pribúdať! Presne podľa hesla:
"Pomôž si sám človeče aj Boh Ti pomôže!" Ja nechcem Boha
zneužiť na revolúciu! Ja som len vnútorne presvedčený, že to,
čo navrhujem, keby sa zaviedlo, tak by sa mu to páčilo. A keď
tvrdím, že Boh sme My, tak platí aj to, že ak zavedieme, čo
navrhujem, tak sa Nám to bude páčiť. Jasné, že nie všetko, ale
celkovo budeme oveľa šťastnejší. A o to Nám snáď ide
všetkým.:)
Kapitola: Zotrvačnosť.
Ja viem, že zákonu zotrvačnosti som sa už v tejto knihe
venoval, ale aj napriek tomu ešte raz zdôrazním o čo ide.
Zotrvačnosť je niečo, čo v podstate stabilizuje nejaké procesy.
Teda sama o sebe nie je zlá, ale treba ju vedieť správne
využívať. Zotrvačnosť je v podstate zvyk. Ak niečo zvykneme
robiť, tak to má tendenciu byť aj naďalej tak. Ak zvykneme
ustupovať, tak ustupujeme takmer v každej veci. Ak sa
zvykneme hádať, tak sa hádame, takmer pri všetkom. Ak
zvykneme pracovať, tak pracujeme aj keď sa Nám veľmi
nechce. Ak sme lenivý a chceme celé dni ležať pred telkou, tak
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aj keby sme mali niečo robiť, tak ostaneme ležať, lebo je to
zvyk. A ako sa hovorí: "Zvyk je železná košeľa!"
Teraz opíšem ako táto zotrvačnosť nám zo začiatku bude brániť
naplno rozbehnúť revolúciu. Napríklad ak sa Ti súčasný systém
nepáči, ale nerobíš nič proti nemu, lebo vieš, že si bez šance.
Čím viac si to uvedomuješ, tým viac sa v tom utvrdzuješ a to je
tiež len zvyk. Preto, na začiatku tento zvyk vykoreniť je takmer
nadľudský výkon. Nie nadarmo sa hovorí: "Začiatky sú
najťažšie!" Toto je svätá pravda! Či ide o cvičenie, či ide o
zmenu povolania, či ide o učenie sa novým veciam. Ale časom,
keď si zvykneš na cvičenie, keď sa zabehneš v novej práci, keď
si zvykneš sa učiť, tak to začne ísť všetko oveľa ľahšie. Ale
prečo na začiatku toľko stresu a pochybností a o mesiac neskôr
zrazu je všetko v pohode? O tomto by sa dalo dlho písať, ale v
princípe ide o zákon zotrvačnosti. Akonáhle chceš vedome z
tohto rutinného kolotoča vystúpiť, tak príde chaos, stres,
panika. U niekoho viac, u niekoho menej. Ide o takzvané
vystúpenie zo zóny komfortu! Ale toto vystúpenie a začatie na
sebe pracovať, Ťa urobí oveľa šťastnejším ako keby si v tej zóne
komfortu ostal!!! To mám na sebe overené niekoľko krát.
Ale prečo to celé spomínam. Určite keď začneme naplno
pripravovať revolúciu, tak bude treba osloviť známych, prispieť
na chod revolučnej organizácie, roznášať letáky, zúčastniť sa
mega-protestu, alebo niečo iné urobiť. A žiadnu z týchto aktivít
si možno doteraz nerobil. Teda ide o aktivity, ktoré si vyžadujú
Tvoju snahu a úsilie a teda na to, aby si ich mohol urobiť musíš
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vystúpiť zo svoje zóny komfortu! A to na začiatku je ťažké. Aj
fyzicky, aj finančne, a hlavne psychicky. Možno po prečítaní
tejto knihy budeš namotivovaný, že ideš niečo urobiť aj Ty pre
revolúciu, ale stačí, že začneš roznášať letáky, alebo pošleš
nejakú sumu na účet revolučnej organizácie, alebo by si mal
osloviť svojich známych a o revolúcií im niečo povedať a už
dostaneš stres. Normálne sa začneš cítiť trápne. Niekto viac a
niekto menej. Začneš mať pochybnosti, či to celé má vôbec
zmysel. Či sa mi dá veriť? Či sa Nám dá veriť? Či máme šancu
vôbec uspieť? Či Tvoja pomoc skutočne niekomu pomôže a
podobne. A čím viac energie vynaložíš, tým väčšie pochybnosti
budeš mať. Pretože pri únave človek začne viac pochybovať.
Na toto Ti viem poradiť len jedno. Na 100% si budeš Vážiť sám
seba, ak to vydržíš až do konca. Aj keby sme prehrali, tak budeš
mať dobrý pocit zo seba, že si urobil, čo si mohol! Ak sa vzdáš
na začiatku, alebo po prvých pár negatívnych skúsenostiach,
prípadne sa necháš odhovoriť nejakým Tvojim "skutočným"
kamarátom, tak sa vrátiš do zóny komfortu a budeš sa cítiť
dobre, že ako si sa zbavil zodpovednosti a že Ty nemusíš nič.
Áno. Tento dobrý pocit príde. Ale za cenu toho, že keď ten prvý
dobrý pocit z návratu do zóny pohodlia odíde, tak prídu
myšlienky, že si zlyhal. Že si to vzdal! Že dokážeš len pičovať na
systém, ale nezmohol si sa na nič zmysluplné! Budeš chcieť
túto sebaľútosť zahnať tým, že sa zúčastníš nejakého protestu,
aby si si sám sebe povedal, že si niečo urobil na záchranu
Slovenska, ale v skutočnosti si na záchranu Slovenska nespravil
absolútne nič! Slovensku je ukradnuté, či si Ty niekde stál na
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námestí! Slovensko potrebuje skutočne pomôcť a to určite nie
je vykrikovaním na námestí! Slovensko potrebuje reálnu šancu
na zmenu k lepšiemu. A aby to reálna šanca bola, tak tú šancu
treba poriadne premyslieť, pripraviť a hlavne zrealizovať!
Môžem Ti len povedať, že keď začnú naplno prípravy, tak aj ja
budem sa cítiť trápne, budem plný stresu, ale poviem si, že
tento rok urobím čo sa bude dať. Ešte jedna vec je istá, že keď
začneš rozdávať letáky, alebo oslovovať svojich známych a robiť
všetko čo zvládneš z tejto knihy, tak na začiatku sa budeš cítiť
trápne, neisto, ale po 2 týždňoch začneš v tom mať rutinu a
dokonca Ťa to začne baviť. Uvidíš koľko zaujímavých vecí sa Ti
počas príprav revolúcie stane. Už sa na to teším aj ja. A takto
to treba brať.
Kapitola: Odmeňovanie členov revolučnej organizácie.
Toto je chúlostivá téma. Ale treba to povedať jasne. Revolučná
organizácia nebude slúžiť ako zárobková činnosť! Na druhej
strane ak chceme veci profesionálne pripraviť, tak Tí, ktorí
budú musieť celé dni pripravovať revolúciu, musia byť za svoju
prácu odmenení. Ako Boh povedal: "Každý robotník si zaslúži
za svoju prácu spravodlivú odmenu!" A ateistické je skôr heslo:
"Zadarmo ani kura nehrabe!" Skôr problém je v určení jej výšky
a za akú činnosť. A samozrejme otázka a veľmi podstatná je:
Odkiaľ na to vziať peniaze? Osobne urobím, čo budem môcť,
aby som oslovil dostatočný počet občanov, touto knihou, ale aj
osobne a písomne, ktorí budú ochotní prispieť, aby sme vedeli
aj zaplatiť ľudí, ktorí kvôli nám nestíhajú prácu a mali dostatok
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finančných prostriedkov aj na letáky a iné materiály.
Vyhodnocovať a upresňovať odmeny bude revolučný výbor, ale
aj samotní členovia revolučnej organizácie a darcovia budú
mať právo sa k tomu vyjadriť a aj to ovplyvniť.
Kapitola: Časová zaneprázdnenosť.
V dnešnej dobe nie je času nazvyš. Ja v súčasnosti dvíham
každému telefón a odpovedám na každý mail a správu na
messengeri, ale viem, že ak začneme naberať na sile, tak to už
nebudem stíhať. Preto som aj navrhol, že treba Revolučnú
organizáciu a tá bude mať svoje štruktúry. Každá z týchto
štruktúr, bude si plniť svoje úlohy. Už nie je čas na debaty ako
je to tu zlé, alebo čo treba urobiť. Nastal čas určiť čo treba
urobiť, kto to urobí a hlavne urobiť to!!! Ja osobne tento rok
budem robiť všetko čo zvládnem, aby som pomohol revolúcií,
ktorú tu opisujem a môže sa stať, a iste sa aj stane, že
nebudem dvíhať telefóny a odpovedať na maily. Neberte to,
prosím, ako útek, alebo aroganciu z mojej strany. Urobím, čo
budem môcť, aby sme zrealizovalo všetko, čo v tejto knihe
opisujem a ak mi to čas a sily umožnia, tak aj budem
komunikovať s každým, kto sa mi ozve. Predpokladám, že
počas revolučného obdobia a podľa toho ako sa veci budú
vyvíjať budem Vás priebežne informovať ako postupujeme a
určite si nájdem čas aj na niektoré Vaše správy, alebo
telefonáty.
Kapitola: Kto je priateľ a kto nepriateľ?
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Keď chceš mať nepriateľa, tak si ho vieš spraviť aj z najlepšieho
priateľa!
Ak chceš mať priateľa, tak si ho vieš spraviť aj z najväčšieho
nepriateľa!
Je to vždy len o Tvojom nastavení mysle. Zo skúseností viem, že
ak sa správaš slušne, tak nepriateľov nebudeš mať. A ak aj
budeš, tak Ti nijako neublížia, len Ti budú závidieť. Ak sa stala
nejaká krivda z minulosti, tak ak dokážeš sa ponížiť, priznať si
chybu a ospravedlniť, tak aj z nepriateľstiev sa môžu stať
priateľstvá. Niekedy to nepomôže sa ospravedlniť, ale určite je
to lepšie ako pokračovať v nepriateľstve.
Existuje ešte taký fenomén, že niektorí ľudia ti nič nespravili,
ale Ty ich nemáš rád a niekedy doslovne nenávidíš. Či to súvisí
s minulými životmi, alebo s tým, že dotyčný sa podobá na
niekoho, kto ti ublížil v minulosti a v hlave sa ti to premieta len
na podvedomej úrovni, tak to fakt netuším a ani nemám na to
žiadnu radu. V každom prípade je asi dobré to rešpektovať a
nijako neriešiť.
Kapitola: Slovenský jazyk.
Keď som bol malý, tak som sa nevedel naučiť vybrané slová.
Nechápal som prečo sa niekde píše mäkké i a niekdy tvrdé. A
samozrejme mi problém robili aj koncovky v a u. Predsa
Ľudovít Štúr povedal: Píš ako počuješ.:) Nakoniec som sa tieto
veci naučil až keď som sa hlásil za policajta. Dokonca som
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zmaturoval na čisté jednotky a pritom som nevedel dobre
pravopis. Iste mám aj teraz medzery, ale už podstatne menšie.
Ale iné som chcel.
Neviem, či si uvedomujete, ale hlavne liberáli radi používajú
cudzie slová! Dokonca aj v oficiálnych vyhláseniach a
dokumentoch štátu! Podľa Teba je to v poriadku? Môžeš si
povedať, že na tom nie je nič zlé. A iste máš pravdu. Za
predpokladu, že Ti nezáleží na Slovensku! Môžeš oponovať, ale
nič nezmeníš na fakte, že zavádzanie cudzích slov do bežnej
komunikácií vytláča Slovenské výrazy. Ja netvrdím, že je zlé
občas povedať na niečo zahraničný výraz ako "teamleader",
"O.K.", "lockdown" a desiatky ďalších, ale všimol si si, že sa
nepoužívajú občas, ale nepretržite?! Táto téma nie je až tak
dôležitá, ale uvedom si, že keď dovolíš uberať z Tvojho
rodného jazyka, dovolíš tým uberať kúsok zo svojej hrdosti.
Kapitola: Štátne symboly a reprezentácia Slovenska.
Oficiálne sú to tieto: štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a
štátna hymna.
Ale pozrime sa na tie neoficiálne: štátny jazyk, štátna kultúra,
štátna mena, štátny majetok
Možno si to neuvedomuješ, ale Slovensko je tesne pred
zánikom a podľa plánov "elít" má byť už len región v jednom
superštáte s názvom Európska únia. Tu si dovolím spomenúť
jeden zážitok.
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Keď som sa venoval protestom po Gorila protestoch ( lebo
podieľať sa na organizovaní Gorila protestov mi neumožnili
( Peter Pčolinský a spol. ), tak som naháňal kontakty a
nakontaktoval som sa aj na Pani Helenu Mezenskú. Neviem, či
si ju pamätáte, ale kandidovala za prezidentku Slovenskej
republiky. V tedy ju podporovali takmer všetci revolucionári a
aj ja. Roznášal som na bicykli jej letáky celkom zadarmo a
denne som spravil aj 100 km. Ale nie o tom som chcel. Raz
som ju pozval na kávu. Chcel som sa s ňou odfotiť, tak ako sa
fotím s veľa inými ľuďmi, ale odmietla. Nevadí. To sa dá
pochopiť. Ale pri tej káve mi dala vizitku na EDS ( Európska
demokratická strana ) so slovami, že táto strana zbiera
revolucionárov. Tak som poďakoval za vizitku aj za to, že bola
so mnou na káve a hneď potom som volal na číslo z tej vizitky.
Bolo to číslo na predsedu tejto strany "Antonio Parziale" Tento
pán bol príjemný a ochotne sa so mnou stretol. Na tomto
stretnutí mi povedal, že oni sú za zrušenie Slovenska a že
Slovensko bude len región v superštáte Európskej únii. Keď
som sa ho opýtal s kým by radi spolupracovali, tak odpovedal,
že s každým a nemá problém ani so Smerom. V tedy som bol
veľmi proti Smeru, tak to boli už 2 dôvody, prečo mu vynadať,
ale slušne som poďakoval za kávu a odišiel. Neskôr som Pani
Mezenskej slušne, ale verejne, na Facebooku vytkol, že prečo
rozdáva vizitky na ľudí, ktorí chcú zrušiť Slovensko?! V tom
čase sa prívrženci Pani Mezenskej prezývali Slniečkári a v
podstate som medzi nich patril aj ja. Teda do momentu, keď
som mal tento zážitok. Ale akoby to nestačilo, tak niektorí
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ľudia, ktorí čítali môj status sa jej na to opýtali. A čo spravila
Pani Mezenská? Všetko poprela! Označila ma za provokatéra,
že som klamár a podobne! A samozrejme jej fanklub sa pridal
k jej názoru. To bolo v roku 2012 a potom to zatíchlo. Týmto
zážitkom Ti chcem povedať, že treba pátrať po pravde a
nenechať sa manipulovať ani svojim obľúbeným politikom.
Samozrejme, ani keby som ním bol ja.:) Ale o inom som chcel.
Neviem, či si uvedomuješ, ale na Slovensku asi nezáleží
žiadnemu politikovi zo súčasnej vlády. A možno ani z
predchádzajúcich vlád. Alebo sú len hlúpy. Nemám čas robiť
štúdiu kto za čo hlasoval, ale ak to potrebuješ vedieť, tak si to
vieš nájsť. Tu Ti chcem upriamiť pozornosť na to, ako
nenápadne sa rozkladá štát! A poďme na tie symboly štátu:
štátny znak - máme šikovných hokejistov, ale nejaký mantinel
chcel zmeniť dresy, aby na nich neboli štátne znaky, ale len
nejaké hokejky - však nevadí - kreatívne
štátna vlajka - namiesto toho, aby pred prezidentským
palácom, ale aj iných úradoch viali len slovenské vlajky, tak nie!
Všade aj vlajka EU! - však nevadí - sme v nejakom spoločenstve
so susednými štátmi
štátna pečať - tu zatiaľ nemali čo pokaziť
štátna hymna - už 3 a 4 slohu netreba - však nevadí - bolo by to
dlhé ( čo je ale veľmi smutné, že dokonca niektorí
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revolucionári používajú štátnu hymnu nie originál, ale nejakú
modernejšiu )
štátny jazyk - politici sami sa predháňajú v používaní cudzích
slov ako "lockdown" a podobne a ani im nevadí, keď vo
fabrikách sú funkcie nazývané zahraničnými názvami a
dokonca aj rôzne informačné tabule sú len, alebo hlavne v
cudzom jazyku - však nevadí - obohacuje to Našu slovnú
zásobu
štátna kultúra - v parlamente a na tlačovkách samé slovné
útoky, pokriky, absolútne neprofesionálne správanie a úplne
nulový konštruktívny dialóg - však nevadí - nová doba
štátna mena - zrušená - však nevadí - bude sa nám ľahšie platiť
v zahraničí a budeme atraktívnejší pre zahraničných investorov
štátny majetok - Načo? Však nevadí! Predsa štát je zlý vlastník
podľa Sulíka a spol. Presne toho Sulíka, ktorý chce dožiť v
Austrálií. Normálne rozmýšľam či keď niekto dovolí a
propaguje, že štátny majetok treba dať zahraničným firmám, či
sa to nedá definovať ako vlastizrada?! Len som sa tak zamyslel.
Takže keď je štát zlý vlastník a už je pomaly všetko predané, tak
už sú noví zahraniční vlastníci - investori a už máš pocit, že
Slovensko prosperuje? Že sa Ti žije ľahšie? Že ceny potravín,
stavebných materiálov, vecí bežnej spotreby, energií, služieb sú
lacnejšie? Na konci "socializmu" v roku 1989 sme mali
vyrovnaný štátny rozpočet a iné štáty nám dlhovali! Dnes? Sme
najzadĺženejší v histórií Slovenska!!!
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Prepáč ak som bol sarkastický. Tento štýl nemám rád, ale tu sa
myslím hodil. Ak si myslíš, že riešim pičoviny, tak možno máš
pravdu. Touto kapitolou Ti chcem len povedať, že štát sa
buduje veľmi ťažko, ale veľmi ľahko oň môžeme prísť, ak
dovolíme týmto trendom pokračovať.
Ja osobne som jednoznačne za to, že:
1. Na slovenských reprezentáciách len Slovenský znak.
2. Na slovenských inštitúciách len Slovenské vlajky.
3. Na Slovensku po slovensky.
4. Názvy miest a obcí len v Slovenčine.
5. Opäť mať vlastnú menu a to Slovenskú korunu.
6. Opäť mať vlastné štátne podniky, ktoré budú
produkovať všetky základné komodity, ktoré občan
potrebuje k životu. Od potravín, cez veci bežnej
spotreby až po energie.
7. Znárodniť strategické podniky.
8. Vrátiť kultúru do politiky.
9. Opäť vrátiť zvrchovanosť Slovensku a to zmenou Ústavy
SR, aby opäť Ústava Slovenskej republiky a zákony
Slovenskej republiky boli nadradené zákonom
európskej únie.
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Možno si moderný, možno si proeurópsky, ale verím, že si aj
človek, ktorému na Slovensku záleží viac ako na európskej únii.
Ak je to tak, tak poď s nami opäť zo Slovenska spraviť úspešnú,
hrdú, prosperujúcu a zvrchovanú krajinu! Som za spoluprácu s
EU, ale nie za cenu straty vlastnej identity! To je všetko.
Kapitola: Čo dokážem vybaviť?
Tu sa hodí len slovné spojenie: "Znám lidi, kterí znají lidi.":)
Dúfam, že budeš čoskoro jedným z nich. Proste budeme jedna
veľká rodina, ktorá opäť postaví Slovensko na nohy!
Kapitola: Štátne podniky.
Znárodníme každú fabriku, ktorá produkuje stratu. Znárodníme
všetky strategické podniky. Podniky, závody a továrne, ktoré sú
opustené, alebo rozsekané na malé firmičky opäť
zrekonštruujeme už modernejšími technológiami a zavedieme
modernejšie postupy výroby.
Opäť naplno spustíme: sklárne, pivovary, Slovenskú
autobusovú dopravu, železnice Slovenskej republiky,
cukrovary, mäsokombináty, strojárne, družstvá, mliekarne, a
proste všetky typy závodov, ktoré potrebujeme. Ešte máme
starých šikovných majstrov, ktorí vedia čo treba, len nemajú
možnosti sa realizovať! My im umožníme sa realizovať a
poskytneme toľko zdrojov, koľko bude treba! Odkiaľ? Hneď iste
myslíš na peniaze. Mýlim sa? Skús nemyslieť na peniaze a
porozmýšľaj ako by sa to dalo uskutočniť a verím, že na to

–471–

prídeš. Na pôžičky zabudni. Táto možnosť sa nepripúšťa. A keď
na to prídeš, tak mi daj vedieť.:)
Kapitola: Rodinkárstvo a úplatky.
Tak toto tu zrejme bolo aj bude. A pravdupovediac mi to ani
nevadí. Veď sú rodinné firmy a vedia pekne fungovať. Sú aj
celé generácie policajtov a tiež v pohode fungujú. Ja mám
pocit, že boj proti rodinkárstvu je ešte väčšie zlo ako samotné
rodinkárstvo. Lebo tento boj pramení zo závisti a to nie je
dobrá vlastnosť.
Čo sa týka úplatkov, tak úplatky potešia. A opäť. Boj s
úplatkami vyzerá asi tak, že sa používa agent provokatér a ten
poskytuje pokušenie. A opäť! Tento boj je podľa mňa opäť
niečo, čo je pomaly ešte horšie ako samotné úplatky!
Ale teraz netvrdím, že rodinkárstvo je dobré, správne a ani, že
úplatky sú správna cesta! Ja, ale nechcem ísť štýlom chytania a
trestania, ale ísť štýlom vytvorenia takých pravidiel, že
jednoducho toto rodinkárstvo alebo úplatky budú zbytočné.
Nebudeš potrebovať rodinu na to, aby si sa zamestnal ak si
šikovný! Ako nejaký rodinný príslušník bol dosadený
protekčne, tak ak nie je šikovný, tak sa na to príde a bude
odvolaný. Načo trestať? Načo vytýkať rodinu? Treba vytknúť
výsledky! Alebo pochváliť! A čo sa týka úplatkov, napríklad od
pacientov doktorom, tak aj bez úplatkov dostane každý
maximálnu možnú starostlivosť. Ale keď nejaká Babička chce
dať doktorovi pár eur, alebo vajíčka, lebo má pocit, že chce z
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vďačnosti dať, tak nech dá. A nestarajme sa do toho!!!
Opakujem. Som za vytvorenie podmienok, aby úplatky nemali
zmysel a nie ich vyhľadávať s cieľom trestať!!!
Kapitola: Dane.
Ako som už spomínal, že všetky dane sa zrušia a bude len
jedna daň a to daň z prevodu vo výške 1%. Ja si myslím, že 1%
stačí! Ak by nejakí odborníci povedali, že to musí byť 5%, tak aj
tak si myslím, že mať len túto daň je obrovský benefit pre
občanov! Pretože žiadny občan nemusí mať stres, že každý rok
musí platiť dane za dom, auto, psa, atď., atď. Proste sa mu
zdaňuje len to, keď presúva peniaze. Pri výbere, pri platení, ale
keď nerobí nič, tak neplatí nič. Ako som už spomínal, bude to
mať obrovský pozitívny dopad na životné prostredie aj "hrubé
domáce šťastie".
Kapitola: Doklady a potvrdenia.
Všetky doklady a potvrdenia, ktoré človek potrebuje pre
normálne žitie budú zadarmo! Jedná sa o rodný list, občiansky
preukaz, vodičský preukaz, potvrdenia od doktora kvôli práci,
výpisy z listu vlastníctva, stavebné povolenie a podobne.
Predsa tieto doklady chce štát, aby ste mali, tak nech ich štát aj
zaplatí!

–473–

Kapitola: Funkcie.
Funkcia, je také zázračné slovíčko. Ak niekomu dávate funkciu,
tak dotyčný má väčšinou pocit šťastia. Ak nezúčastnená osoba
vidí, že dávate niekomu funkciu, tak to v nej evokuje väčšinou
pocity závisti, podozrievania, pochybností.
Aby sme eliminovali tieto negatívne pocity, tak do funkcii
všade, kde to bude možné sa budú vyberať ľudia, ktorí sú
odborne kvalifikovaní a skúsení na danú funkciu a boli
navrhnutí a zvolení ľudmi z danej oblasti. Na toto vymyslel
dobrý systém výberu uchádzačov už nebohý môj kamarát Ing.
arch. Juraj Michálek, ktorý princíp výberu kandidátov opísal v
dokumente s názvom "Dva roky potom..." Ja mám asi 2
exempláre a tento dokument som aj zverejnil na internete. Ak
sa nám podarí revolúcia, tak bude strašne veľa práce a môže sa
stať, že funkcie vzniknú ako huby po daždi. A teraz bude treba
do nich dosadiť ľudí. Možno nebude čas robiť kvalitné
výberové konania a preto budú dosadení rôzni kamaráti. A
kamaráti kamarátov. Netreba sa opäť toho báť. Ak sa niekto
neosvedčí a svoju funkciu nebude robiť na prospech
spoločnosti, tak sa odvolá. Ak niekto na nižšom stupni bude
šikovný a bude chcieť lepšie miesto, tak sa mu dá vyššia
funkcia a viac zodpovednosti.
Táto kapitola nie je o tom rozdávať funkcie kamarátom, ale je o
tom, že budeme hľadať šikovných ľudí do pozícií a kým takých
nenájdeme, tak tam dáme tých, ktorých máme k dispozícií. A
teraz nemyslím funkciu len nejaké riaditeľské miesto, ale aj
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práca skladníka, alebo zvárača, alebo baníka je tiež funkcia! A
ako som už niekde inde spomínal. Čím ťažšia práca, tým lepšie
zaplatená! Nie čím vyššia funkcia, tým lepšie zaplatená!!!
Kapitola: Smutný a veselý človek.
Otázka na telo. S kým sa radšej porozprávaš? Ktorý rozhovor Ťa
viac baví? Rozhovor s niekym, kto sa sťažuje, alebo s niekym
kto sa chváli? Je zaujímavé, že keď niekto sa sťažuje, tak v tedy
máme dobrý pocit, že My nie sme na tom až tak zle. Za to keď
niekto sa chváli, tak Nás to serie!:) Od prírody chceme mať viac
ako iný. Ale toto sa aktivuje hlavne, keď máš pocit, že môže
prísť nedostatok. Ale iné som chcel.
Ak vedieš často dlhé rozhovory s niekým kto sa sťažuje, tak Ťa
to nenápadne začne ubíjať až nakoniec skončíš celkom dole. Ak
si často pri úspešných ľuďoch, tak aj Ty sa staneš úspešný.
Pretože vedome aj podvedome preberieš na seba zvyky
úspešných a tým radikálne zvýšiš svoje vlastné šance uspieť.
Ale iné som chcel.
Iste sa radšej rozprávaš s pozitívnymi ľuďmi. Pozitívny sa ani
nesťažuje a ani nechváli. A keď, tak len zo žartu. Skôr pomôže a
pochváli. Keď vieš, že toto je pravda, tak buď aj Ty pozitívny. Aj
napriek všetkému zlému, čo sa deje dookola. Viem, že to nie je
jednoduché, ale je to možné a urob to! Uvidíš aké zázraky sa Ti
začnú diať. Buď svieca, ktorá hreje a zapáli ďalšie sviece. A
hlavne nestačí sa len navzájom povzbudzovať, ale treba robiť
niečo užitočné. Niečo, pri čom sa vytvárajú skutočné hodnoty.

–475–

Nikto nebude rešpektovať niekoho za to, že celé dni sa modlí a
teda by sme ho mohli nazvať dobrým človekom! Ale všetci
rešpektujeme ľudí, ktorí tvrdo pracujú. Ale ako som už písal:
"Všetko s mierou!"
Kapitola: Spustenie rozdávania letákov.
Organizoval som veľa protestov a všetky mali jednu vec
spoločnú. Takmer žiadnu účasť. (Teda okrem sviečkového
pochodu 15.11.2020. Tam bolo asi 1000 občanov.) Napriek
tomu, že som rozdal stovky letákov a robil týmto protestom
reklamu na sociálnych sieťach. Na základe týchto skúseností
navrhujem nasledovné: Aby sa o Nás dozvedeli aj ľudia mimo
internetu, tak treba rozdať letáky. Aby sme ich nerozdávali
zbytočne, tak skôr ako ich vytlačíme a budeme chcieť roznášať,
tak sa dohodnime, že keď Nás bude 1000, ktorí roznosia letáky,
tak v tedy ich dáme vyrobiť a roznosíme.
Kapitola: Prečo je priama demokracia hlúposť?
Na úvod začnem tým, že v roku 2016 som kandidoval do NR SR
pod stranou Priama demokracia. Táto strana mala svoj volebný
program postavený na 3 pilieroch. Jedna dávka, jedna daň,
funkčné referendum. V tedy som upozorňoval vedenie, že
jedna dávka (tzv. základný nepodmienený príjem) nemôže byť
celkom nepodmienený, pretože ľudia by nepracovali a len by
žili z tohto príjmu. Ale myšlienka je to dobrá, len nejaké
podmienky tam musia byť. Vtedy sme skončili hlboko pod 1%,
takže nič. Respektíve už tu máš dôkaz, že priamu demokraciu
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ľudia nepodporia! Jasné, že si môžeš povedať, že strana
nemala peniaze na dobrú reklamu, alebo mala zlý tím ľudí, ale
ak podporuješ priamu demokraciu Ty, tak si asi myslíš, že máš
dosť peňazí na reklamu a dobrý tím ľudí. Rovno Ti poviem, že
nemáš a vyser sa na to! Ja som v tom čase v roku 2016 sa
snažil a veril som tejto myšlienke, ale to nestačí! A keď sa na to
pozrieš ako normálny človek a nie ako fanatik, tak mi iste dáš
za pravdu. Aj keby nešlo len o tú mizivú volebnú podporu, tak
tu Ti uvediem prečo priama demokracia nie je vôbec dobrý
nápad!
Si predstav, že treba niekde postaviť diaľnicu a kto by hlasoval?
Poslanci by neboli, tak by to museli robiť priamo občania. A
teraz kadiaľ by šla diaľnica? Toto by sa nemohlo nechať na
občanoch, lebo každý občan by navrhol inú trasu! Alebo by
sam mal schváliť štátny rozpočet. Kto by zaň mal hlasovať?
Občania? Koľkí občania sa vyznajú v ekonomike štátu, aby
mohli kvalifikovane hlasovať za štátny rozpočet? Ďalšia vec je,
že štát priebežne robí a mení kopec zákonov ročne a vieš si
vôbec predstaviť, že všetci občania, alebo aspoň väčšina
občanov si bude po práci študovať stovky listov s návrhmi
zákonov, aby mohli hlasovať? Samozrejme, že elektronicky.
Koľko občanov Slovenska má internet, počítač, právnické
vzdelanie a čas nazvyš, aby vedeli, či daný zákon je dobrý a
následne zaň hlasovať?! A nie za jeden, ale za desiatky ročne.
Tak, ak si si toto uvedomil, tak musíš uznať, že zastupiteľská
demokracia nie je zlá myšlienka. Problém je v tom, že nám
nevládnu najmúdrejší, ale najbohatší! Obrazne povedané, lebo
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sú aj bohatší od nich. V tejto knihe som napísal, ako majú
fungovať politické strany a ich volebné sľuby. Potom bude po
probléme! Nie je problém zastupiteľská demokracia, ale
problém je, že súčasný politický režim je chorý a toleruje
klamanie, zavádzanie, nenažranosť a neodbornosť politikom!
My im to tolerujeme! Ale už nebudeme!!!
Kapitola: Práca je liek!
Toto nie je len fráza, ale fakt! Preto v mojom návrhu je
zakotvené, že každý občan v produktívnom veku, ktorý nemá
vážne ťažkosti je povinný odpracovať určitý počet hodín
mesačne.
Práca má veľa zdravotných benefitov a je dokonca zdravšia ako
oddych! Samozrejme všetko s mierou.
Niekto môže povedať, že kto chce, ten si prácu nájde! Áno. To
je pravda! Ja ale chcem ísť ešte ďalej a nájsť prácu aj tomu, kto
pracovať nechce! A dokonca aj tomu, kto pracovať nechce a
nevie! Dokonca ho donútiť pracovať! Keď nevie pracovať, tak
ho to naučiť! Keď sa bojí pracovať, tak mu pomôcť tento strach
prekonať! Prečo? Prečo som taká sviňa? Pretože som sám na
sebe zažil viac krát, že som bol na hranici života a smrti kvôli
depresii a niekedy ma donútil pracovať otec, niekedy bývalá
manželka a niekedy môj zamestnávateľ! Jedna vec je istá a to
je, že som im za to vďačný!!!
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Možno ste videli taký starý Slovenský film, kde kôň mal nejaké
zranenie, alebo chorobu a ležal. Gazda zavolal veterinára a ten
dal koňovi rôzne vitamíny a všetko čo vedel, aby ho zachránil.
A povedal gazdovi, že ak mu to do týždňa neprejde, tak ho
musí utratiť. Týždeň sa gazda o tohto koňa vzorne staral a
dúfal, že sa koňovi polepší. Po týždni prišiel do konice a kôň
stále ležal. Gazda ho prosil a kričal na neho, aby vstal a on nie.
Tak gazda nakoniec zobral pušku a namieril na tohto koňa, že
ho ide utratiť. A kôň stále ležal a čakal na koniec. Gazda
nakoniec pušku odložil a zobral bič. A s poriadnym
adrenalínom, zúfalstvom a hnevom súčasne, začal tohto koňa
udierať bičom, pričom na neho kričal: "Vstávaj! Počuješ?
Vstávaj!" A ten kôň, pre bolesť od biča vstal! Následne gazda
bič odložil a pohladkal koňa! Tým bičom mu zachránil život!!!
Kôň sa z toho dostal a iste bol rád, že žije a vie chodiť a aj
gazda bol so svojim koňom spokojný dlhé roky.
Určite Ťa napadlo, či chcem aj ja ľudí bičovať? Nie nechcem!
Ale viem, že niekedy niekomu ublížiť mu môže v konečnom
dôsledku zachrániť život! Môže ho to nakopnúť a opäť sa
postaví na vlastné nohy! Ja som to zažil viac krát a zakaždým
keď som sa prácou z depresie dostal, som bol vyššie ako
predtým! A keďže poznám tento pocit opustenia sa a zúfalstva,
tak aj viem ako sa z toho dostať a ako pomôcť veľa ľuďom! Nie
lieky! Nie terapie! Nie výčitky! Nie oddych! Nie ľutovanie! Ak
chceš niekomu skutočne pomôcť, tak ho musíš donútiť
pracovať! Ale nie hlúposti ako sú aktivačné práce ( aj keď aj tie
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treba ), ale zmysluplnú prácu, kde si slušne zarobí na dôstojný
život a zároveň sa cíti užitočný a dôležitý!
Ak niekto nie je zvyknutý pracovať, tak ho to treba učiť pomaly,
pretože organizmus nemá rád náhle zmeny. Nikto nezačne byť
šikovný zo dňa na deň a ani z týždňa na týždeň! Ale z mesiaca
na mesiac sa už pozitívne výsledky objavujú. A nie len z
pohľadu nestranného pozorovateľa, ale hlavne, že samotný
dotyčný človek zrazu zisťuje, že môže mať oveľa viac ako má a
dokonca vlastným poctivým úsilím!A dokonca práca pre neho
už nie je strašiak a nutné zlo, ale niečo na čo sa dokonca teší!
Tento pocit je oveľa krajší ako keď žobrák vidí, že ste mu hodili
euro!
Jediný dôvod, prečo máme v súčasnej dobe kopec žobrákov a
nezamestnaných a zároveň kopec podvodníkov a zbohatlíkov
je, že sme zmenili systém na liberálny! Liberálny režim Ti
umožní sa vyšvihnúť hore, ale len skutočne inteligentný človek
si uvedomuje, že ak je niekto hore, tak musí byť niekto dole!
Tým hore, na tých dole nezáleží! Riešia aké nové auto si kúpia,
aký nový dom si dajú postaviť, aký kšeft vybavia kamarátovi a
akú budú mať z toho províziu, alebo na aké výletíky pôjdu. No
a takíto ľudia riadia dnes Náš štát! Jedna vec je ale istá!
Spoločnosť v ktorej ľudia nemajú veľké sociálne rozdiely je
šťastnejšia. Ľudia sú v nej priateľskejší, pomáhajú si a proste
tešia sa zo života a z toho, čo im prinesie ďalší deň. Naozaj sa
zamysli, či by si nechcel, aby opäť zavládla pohoda medzi
ľuďmi. Ideálny stav nedocielime, ale môžeme vytvoriť
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podmienky, aby sme sa k tomu priblížili. A čím viac sa k tomu
priblížime, tým viac spokojnejší budeme.
Kapitola: Povzbudenie.
Slováci máte na viac ako si myslíte! Nerozmýšľaj nad tým akí sú
Slováci, ale nad tým čo pre zmenu spravíš Ty! Ak myslíš na to,
že je zbytočné sa snažiť, tak máš mentalitu obete a daj sa
dokopy človeče!!! Ak chceš, pomôžem Ti!
Keď som nechal prácu policajta a rozhodol sa robiť niečo
užitočnejšie, tak som sa stal členom novovznikajúcej 5-člennej
partie elektrikárov. A keď sme nemali na ubytovanie, alebo na
jedlo, tak som povedal jednému z nich: "Bude aj lepšie!" Tento
chlap ( Marcel ) mi toto pripomenul o niekoľko rokov neskôr, že
si pamätá ako som mu nalial nádej a pomohol prekonať stresy,
ktoré sme v tom čase mali. Boli časy, keď som povzbudiť
potreboval ja a viem, že niekedy to spravil môj šéf, keď mi
pripomenul moje pracovné úspechy z minulosti a niekedy to
bol niekto iný. Raz to bola aj Pani Adriana Krajníková, ktorá ma
pomaly nasilu donútila sa brániť proti nezmyselným žalobám
za organizovanie protestov. Jedna vec je ale na 100% istá!:
Nádej dokáže robiť veľké zázraky! Nádej totiž aktivuje konanie
a len konanie dokáže zmeniť realitu!
Kapitola: Otec národa.
Keď rozprávam v práci kolegovcom a šéfovi aké témy píšem do
knihy, tak môj šéf Maťo ( mladý chalan ) mi dáva rôzne otázky.
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Ako by som vyriešil toto, hento, tamto. V podstate si ma
doberá, ale myslím, že sa mu niektoré veci čo chcem zaviesť
páčia a preto mi to kritizuje, aby som to mal dobre ošetrené a
premyslené. Takže som mu za to vďačný. A prečo takýto názov
kapitoly? Pretože keď sa bavíme o niečom čo súvisí s knihou,
ktorú píšem, tak na konci sa väčšinou zasmeje a povie mi: Otec
národa. Ja samozrejme sa tak necítim ale cítim, že chcem a
viem pomôcť Slovenskému národu. Či sa mi to podarí a budem
touto knihou dostatočne presvedčivý, aby sa ľudia, a aj Ty, ku
mne a k Nám pridali, tak to ukáže blízka budúcnosť.
Kapitola: Cena ponuky kopíruje cenu dopytu.
Toto je tvrdý zákon kapitalizmu. Predajca predáva za najvyššiu
cenu za akú ste to ochotný kúpiť. Dokonca zneužíva
nedostatok nejakého produktu a tým pádom daný produkt je
vzácnejší a predajca zvýši cenu!
Tomuto spravíme rázny koniec. Pičoviny nech si predáva za čo
chce, ale základné veci pre občanov budú s cenami, aby si ich
mohol dovoliť každý. Teda ceny základných tovarov a služieb
bude určovať štát. Ak nejakého tovaru bude nedostatok, tak sa
navýšia výrobné kapacity daného produktu. Ak bude
nedostatok nejakých majstrov, tak štát zvýši atraktivitu
učebných odborov, ktoré občania najviac potrebujú. Teda
regulácia nebude zvyšovaním ceny, ale posilnením výroby a
posilnením personálu!
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Kapitola: Prečo píšem, aby sa ľudia pridali ku mne a k nám?
Ja si plne uvedomujem ako snobsky a diktátorsky to znie. Preto
som vytvoril túto kapitolu, aby som celkom jasne objasnil ako
to je. Takže keď píšem pridať sa ku mne, tak je to preto, že v
čase keď píšem túto knihu, tak som v podstate sám, ktorí na
nej pracuje. Keď ju vydám, tak ešte stále som sám a preto
píšem ku mne. Akonáhle čo i len jeden človek sa oficiálne
prihlási do revolučnej organizácie, tak už sme v nej dvaja a
preto už to nie je len o mne, ale o nás dvoch. Takže ak sa v
tomto momente chceš pridať k revolučnej organizácií, tak sa
chceš pridať k Nám, teda k dvom ľuďom, ktorí sú v nej. Takže
od kedy sme dvaja a viac, tak už to nie je pridať sa ku mne, ale
k nám. Keď budeš aj Ty členom revolučnej organizácie a niekto
ďalší sa bude chcieť pridať, tak sa logicky pridáva k nám. Teda
ku Tebe, ku mne a ku každému, kto je už súčasťou revolučnej
organizácie. Verím, že som Ti to objasnil celkom jasne. Touto
knihou nechcem nikoho oklamať, zmanipulovať, zneužiť a ani
nič iné negatívne. Touto knihou chcem zmobilizovať každého,
kto stratil nádej, že na Slovensku sa bude raz žiť lepšie. Ten, kto
skutočne chce pomôcť Slovensku a skutočne mu nejde o
osobný prospech, tak verím, že nebude mať dôvod sa k Nám
nepridať. Naopak! Bude mať tisíce dôvodov sa pridať! Dúfam,
že sa k nám pridáš aj Ty. Nemusíš hneď veriť, že sa nám podarí
všetko uskutočniť. Táto viera začne rásť priamoúmerne s našou
podporou od občanov Slovenska. Ak nie si rozhodnutý, tak si
kľudne napíš všetky výhody toho, ak sa k nám nepridáš a vedľa
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toho všetky výhody toho, ak sa k nám pridáš. Z tvojho uhla
pohľadu. A potom sa rozhodni celkom slobodne.
Môže sa nám stať, že sa nám nepodarí niečo presadiť, čo tu
píšem. A možno nič nepresadíme. Ale tieto pochybnosti predsa
Nás nemôžu odradiť! Mňa určite nie a Teba? Obavy mám
veľké, že zabijem rok života snažením sa urobiť čo najviac z
pokynov v tejto knihe. Ale som presvedčený, že radšej rok
tvrdo pracovať na zmene a zmenu aj uskutočniť ( a minimálne
sa o ňu pokúsiť! ), ako do konca života si vyčítať, že som
nespravil nič okrem statusov na Facebooku a zúčastnením sa
pár protestov a pritom som mohol! Nejdem Ťa presviedčať,
aby si sa k Nám pridal, aj keď v podstate celá táto kniha je
zameraná na to, aby Ťa presvedčila. Chcem Ti len úprimne
povedať, že by si ma potešil, ak sa ku mne a k Nám pridáš.
Priateľov nie je nikdy dosť.:)
Kapitola: Čo dokážem a viem.
Tak tu asi začnem tým najpravdivejším tvrdení a to: "Viem, že
nič neviem!" Nechcem sa podceňovať a ani preceňovať, preto
až čas ukáže čo všetko som dosiahol a nedosiahol. A vlastne to
ani nie je dôležité. Viac nemám čo k tomu dodať.:)
Kapitola: Niekto si myslí, že som hlúpy, alebo blázon.
Možno má pravdu. Keď sa tak nad tým zamyslím, tak iste má
pravdu. Preto budem rád, ak sa k revolúcií pridajú šikovní a
múdri a hlavne dobrí ľudia, ktorí budú vedieť moje vízie
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pretaviť do praxe. A dúfam, že sa nájdu aj ľudia, ktorí sa k Nám
pridajú z dôvodu, aby dávali pozor na to, či ja, alebo aj My
nerobíme niečo nekalé.
Kapitola: Čo potrebujem.
Tak k osobnému životu si viem všetko zaobstarať sám, ale k
tomu, aby sme vymenili režim za oveľa lepší, tak k tomu
potrebujem Vás. Aj Teba konkrétne. Na výmenu režimu
potrebujem / potrebujeme aspoň nad polovičnú väčšinu
Slovákov, ale veľmi chcem, aby to chcelo čo najviac ľudí.
Najlepšie všetci. Preto aj oslovím všetkých. Aj nepriateľov, aj
podrazákov, aj zločincov, aj slušných ľudí, aj kresťanov, aj
ateistov, aj politické strany, aj aktivistov, aj združenia, aj
pracujúcich, aj nezamestnaných, aj podnikateľov, aj
živnostníkov, aj majiteľov firiem, aj policajtov, aj prokurátorov,
aj sudcov, aj úradníkov, aj predavačky, aj každého Slováka,
ktorého stretnem, alebo ktorý ma napadne. Keď píšem
všetkých, tak všetkých! Akonáhle Ťa napadne, že niekoho
nemám osloviť, tak v tomto momente mi trošku dôveruj.
Chápem Ťa, ale nerob to!:) Ako som písal v iných kapitolách.
Egá dáme na chvíľku preč a zmeníme režim. Ak by sme ich
nedali preč, tak vždy nájdeme niečo prečo sa s niekym nespojiť
a nedohodnúť! Preto sme za 30 rokov od pádu socializmu
každým rokov vo väčších sračkách! Tak prosím, dôveruj mi, a ak
Ťa sklamem, tak mi prídi rozbiť hubu. Ale tento rok mi prosím
pomôž najviac ako sa dá. Len tento rok 2022! O nič viac
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neprosím. Potom to už pôjde samé a ja budem nepodstatný.
Hlavne, že zavedieme niečo, čo nám umožní slušne žiť.
Okrem toho, že potrebujem / potrebujeme podporu od
občanov Slovenska, tak potrebujeme aj reálnu pomoc so
všetkým! Aj s prípravou na revolúciu, aj s revolúciou, aj s
prípravou na výmenu politického režimu aj so zavedením
nového politického režimu , s vychytaním múch na novom
politickom režime a aj s udržaním nového spoločenského
zriadenia.
Alebo to mám všetko urobiť sám? Čo si kokot?:)
( Toto bolo zo žartu. )
A teraz vážne. Moje schopnosti a možnosti sú obmedzené. Ale
schopnosti a možnosti iných ľudí rapídne zvyšujú Naše šance
uspieť. Verím, že aj Ty dokážeš pomôcť ak budeš chcieť.
Od vydania knihy potrebujeme všetky možné profesie. V
podstate všetky, takže ich tu nejdem ani menovať. Keď chceme
postaviť Slovensko na nohy, tak potrebujeme urobiť kus
poctivej práce. A keď Nás na to bude pár miliónov, tak aj do
roka dokážeme urobiť obrovský posun vpred!
Kapitola: S niečim sa Ti musím priznať.
Asi som už spomínal, že občas trpím depresiami. A niekedy si
myslím, že viem prečo, ale v skutočnosti môže byť dôvod niečo
iné. Chcem Ti povedať, že boli časy keď som mal takú depresiu,
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že som sa chcel otráviť predávkovaní cukrom. To bolo v roku
cca 2008. Mal som 28 rokov. Zjedol som naraz 3 salká v
konzerve. No úplne nenormálny nápad.:) V tom čase som len
ležal na posteli, nič ma nebavilo. Pozeral som seriály a v
podstate všetko čo v televízore išlo, ale ani to ma nebavilo.
Celé dni som bol spotený a smradľavý na posteli. Starala sa o
mňa bývalá manželka Janka. V tom čase sme už boli rozvedený.
Ale ľúbi ma a proste sa o mňa starala ako o pacienta. Nevedel
som dôvod prečo som taký bez života a hlavne som nevidel
riešenie ako z toho von. To ako som sa z toho dostal teraz
nejdem písať, ale neboli to ani lieky a ani psychiatrická
ambulancia. Bolo to správne namiešanie kokteilu zázračných
preparátov, ktoré sa volajú Viera, Nádej, Láska v kombinácií s
konaním, snažením a prácou! A dnes? Zrovna dnes som zapájal
priemyselný elektro rozvádzač na novej technológii v
mliekarenskom priemysle a vo vrecku mám papier, že som
súčasťou kritickej infraštruktúry štátu Českej republiky. Vieš, čo
Ti týmto pravdivým príbehom chcem povedať? Že aj zo
smrteľnej postele sa dá postaviť a dosiahnuť úspech v nejakej
oblasti!!! Dokonca byť opäť šťastný a plný života! Ako som už
písal viac krát! Nádej je to, čo potrebujeme, aby sme si spravili
život krajším! Nie len žili v nádeji, ale zrealizovali nádej a
skutočne žili naplno!!! Teraz ešte naplno nežijem, ale je to
podstatne lepšie ako keď som začal písať túto knihu a verím, že
tento rok bude mojim najkrajším rokom v živote. Nie preto, že
si spravím pohodlie! Naopak! Preto, že budem pracovať na
mojom sne najviac ako sa dá! A ten je žiť v prosperujúcom
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Slovensku so spokojnými občanmi! Každý z Vás má nejaké
osobné túžby a to je len a len dobre. Ak niektoré Tvoje túžby
súvisia s tým, aby sa na Slovensku žilo dobre, tak mi pomôž a
spolu dosiahneme oveľa viac! Priam zázraky!!! Dôkazom toho,
že zázraky sa dejú je aj to, že mám 41 rokov a ešte žijem pri
tom všetkom čo som zažil.:)
Kapitola: Nikdy som sa nemal lepšie.
Keď som bol na základnej vojenskej službe, tak začiatky boli
kruté. Ani nie tak šikana, ako to, že už som nemohol si kúpiť
sladkosť kedy som chcel, alebo robiť si čo chcem. V civile som
nebol lenivý, ale robil som to, čo som chcel, potom oddych,
kávička a potom opäť to, čo ma bavilo. A zrazu základná
vojenská služba. A tam som musel robiť to, čo sa odo mňa
vyžadovalo a najhoršie bolo, že som nikdy nevedel, čo bude
zajtra! Teda hlavne v začiatkoch nie. Bol som zvyknutý aj často
sedieť a na vojne takmer celý deň na nohách. Po krátkom čase
som si tam našiel kamarátov a pár veľmi dobrých. Napríklad
Maroš Minčev, Peter Kvasnica, Juraj Panáč a ďalší. Všetci títo
totálne odlišné povahy a napriek tomu veľmi dobrí kamaráti.
Ale čo chcem povedať, tak po asi mesiaci na vojne sme si
vymysleli s Marošom takú vetu, ktorú sme používali, keď sme
museli robiť niečo nepríjemné. Či už rýchly nástup pri nácviku
bojového poplachu, alebo vstávať skoro ráno o asi 4:00 a ísť
na škrabku ( čistiť zemiaky ) a tak podobne. Táto veta znela:
"Nikdy som sa nemal lepšie!" Si predstav mňa ako som pri
skrinke a obliekam sa do pracovného a kúsok odo mňa
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kamarát Maroš a hocikedy sme sa na seba pozreli a navzájom
alebo naraz sme si s úsmevom povedali: Nikdy som sa nemal
lepšie! A ešte sme sa na tom aj zasmiali. Proste išlo o iróniu,
ale v podstate sme sa v tedy cítili dobre. Preto, ak prežívaš
náročné obdobie a mozog Ťa núti premýšľať o probléme, ktorý
aj tak nevieš ovplyvniť, tak si povedz: "Nikdy som sa nemal
lepšie!" A pritom sa usmej. Ak to budeš robiť častejšie, tak
zistíš, že sa máš oveľa lepšie ako predtým. Takže na otázku od
suseda, alebo známeho: "Ako sa máš?" Kľudne si zvykni
odpovedať: "Nikdy som sa nemal lepšie!":) A hlavne s
úsmevom.
Kapitola: Sme naozaj bez šance?
Keď niekomu hovorím a to hovorím pomerne často, hlavne
kolegom v práci, že organizujem revolúciu, tak vieš čo počujem
od nich ako prvé? Sú to vety ako napríklad: "Nemáš šancu.",
"Nemáš šancu, lebo Slováci sú dosratí!", "Nemáš šancu v
dnešnej dobe nič rozumné presadiť!" A takéto odpovede čítam
aj na Facebooku, keď dám príspevok, že organizujem revolúciu
a podobne. Tieto reakcie ma inšpirovali k napísaniu tejto
kapitoly.
Uvedomil som si, že mi to kolegovia nehovoria preto, že by ma
nemali radi, alebo, že by nechceli to, čo navrhujem, ale hovoria
mi to jedine preto, že z ich skúseností vedia, že každým rokom
je to horšie a horšie a pritom každé 4 roky politici nasľubujú
kopec sľubov a v skutočnosti sa žije stále len horšie a horšie.
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Takže aby sme si to zhrnuli. Nezáleží na tom aké rozumné
môžem mať nápady, som proste bez šance ich zrealizovať. A
teraz sa na to pozrime zo psychologického hľadiska. Donútil
niekto mojich kolegov, aby ma nepodporili? Nie. Oni sami vo
vnútri cítia, že som bez šance uspieť. Takže zavedeniu nového
režimu Nám bráni nepriateľ, alebo My sami s našim vnútorným
nastavením mysle? Je to rozhodne naše vnútorné
nastavenie!!! S odstupom času som zistil, že Nás majú tam kde
chceli mať. Aby sme boli demotivovaní, zastrašení, skeptickí a
pasívni. Samozrejme do tejto siete beznádeje chytili drvivú
väčšinu Slovákov. A aj mňa. A keď som už bol zmierený s tým,
že nedokážem pomôcť Slovensku a ani sám sebe, tak sa vo
mne aktivoval núdzový režim a nastúpil som do práce, začal
písať knihu ako zmeniť tento chorý režim a dňom za dňom sa
cítim lepšie! A chcem, aby aj ostatní sa cítili lepšie! Čím viac sa
ostatní budú cítiť lepšie, tým menej budú mať potrebu
niekomu ubližovať. A tým viac spravíme svet krajším miestom
pre život. Preto v tejto knihe sa veľmi venujem tomu, aby
ľudia opäť pocítili vieru, že ešte môže byť lepšie! Ak po
prečítaní tejto knihy budeš mať pocit, že bolo by fajn mať
režim taký ako opisujem, tak to znamená, že nie si sebec a
rozumne uvažuješ. Ak po prečítaní tejto knihy si o mne
pomyslíš, že to myslím dobre, tak si dôverčivý, ale to vôbec nie
je zlé! Dôverovať niekomu v dnešnej dobe je vzácne a ak
dôveruješ mne, tak si to veľmi vážim a urobím všetko preto,
aby som Ťa nesklamal. Ak po prečítaní tejto knihy budeš mať
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pocit, že je zaujímavá, tak jej urob reklamu a tým rapídne
zvýšiš šancu, že Nás bude viac. Lebo aj ten, komu túto knihu
odporúčiš môže mať z nej ten istý pocit. Proste musíme
naštartovať nádej na zmenu a urobiť, čo je v Našich silách, aby
sme túto zmenu aj zrealizovali. Každým občanom, ktorý sa
prihlási do Našej revolučnej organizácie sa Nám bude nádej na
zmenu zvyšovať. Zo začiatku veľmi pomaly, ale keď Nás už
budú tisíce, desaťtisíce, stotisíce, milióny, tak to už nebude len
nádej, ale priam eufória, že ako sme sa dokázali spojiť. A
samozrejme budeme mať mandát na prevzatie kontroly nad
štátom. Pretože štát sme My! ( Ak Nás bude dosť. )
Kapitola: Čím chcem byť, keď prebehne revolúcia?
Tak keď zrovna nemám depresiu, tak som šikovný
elektromontér a táto práca ma aj veľmi baví, takže chcem byť
naďalej elektromontér. Je možné, že ak by ma niekto chcel mať
na nejakom poste a bolo by to miesto, kde si myslím, že viem
pomôcť Slovensku, tak by som ho prijal, ale iniciatívne sám sa
niekde dostať na nejaké teplé miestečko nie je to po čom
túžim a čo by som riešil. Týmto mojim stanoviskom som
úprimne a priamo odpovedal.
Kapitola: Sihelského prívrženci.
Tak túto kapitolu píšem len preto, že mi niekto niečo v tomto
duchu napísal dnes do správy ( samozrejme negatívny
komentár ) a tým ma inšpiroval. Je milé mať prívržencov. A
ďakujem všetkým, kto mi veria. Zároveň chcem povedať, že
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mať prívržencov, samo o sebe, nijako nevyrieši to, prečo píšem
túto knihu a čo chcem dosiahnuť. A zase si nemyslím, že ich
mám toľko. Ak niekto sympatizuje s mojimi názormi, tak je to
prívrženec? Ja by som oveľa viac privítal slovo "spolubojovník".
Dokonca keďže v skutočnosti nebojujeme silou, ani zbraňami,
ktoré môžu fyzicky ublížiť, tak ani slovo bojovník nie je celkom
na mieste. Teraz ma napadlo, že najlepšie pomenovanie pre
mňa a pre Nás je slovo: "Aktivista" Ak sme jednotní v
názoroch, tak ako skupina sa môžeme nejako volať. Ale určite
nie Sihelského prívrženci.:) Navrhujem ..... Neviem. Teraz ma
nič nenapadá. Možno neskôr sa to samé vyprofiluje, alebo sa
sami zaškatuľkujeme rozhodnutím revolučného výboru. Toto je
fakt celkom nepodstatné. Podstatné ale je, že každého
slušného človeka si vážim a beriem ako rovnocenného, bez
ohľadu na zamestnanie, povahu, farbu pleti a národnosť. Ale
keďže chcem robiť revolúciu na Slovensku, tak preto v
Revolučnej organizácií môžu byť len Slováci. Nie preto, že by
som si iných nevážil, ale iní nech si spravia vo svojej krajine tiež
revolúciu, ak si myslia, že ju treba urobiť. Takže žiadni
prívrženci, ale spolupracovníci!
Kapitola: Poddaní.
Neviem, či si uvedomuješ, ale niekedy boli panstvá a poddaní.
Pán využíval poddaných na prácu a o sám väčšinou žil v
prepychu. Nebol to jeden pán, ale desiatky až stovky. Myslíš,
že páni na panstvách sa začali búriť a žiadať rovnoprávnosť?!
Nie! Čo myslíš? Prečo už nie sú panstvá a poddaní? Pretože
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poddaní sa vzopreli! A to sa vzopreli v čase, keď napríklad sa
odvádzal tzv. desiatok. Teda 10%! Dokonca v čase keď sa
vykonávali telesné tresty! Dokonca v čase keď za poburovanie
hrozil trest smrti! Teraz? Daň 19% a musíš platiť odvody, či
pracuješ, alebo nie! Či sa Ti podarí vyprodukovať zisk, alebo
nie! Za poburovanie ( trestný čin podnecovania ) ti hrozí max. 1
rok niekde, kde máš 3 krát denne normálnu stravu, teplo na
cele a čisté oblečenie. A búria sa ľudia? Niektorí áno, ale je ich
málo. Súčasný režim má bežných ľudí na proteste celkom na
háku a rieši len tých, ktorí ho reálne ohrozujú. Napríklad mňa.:)
( V súčasnosti stále čelím dvom súdnym konaniam za
podnecovanie, že som organizoval demonštrácie, keď boli
zakázané. Jedna bola 15.11.2020 ( sviečkový pochod ) a druhá
17.12.2020 ( revolúcia ). Obidve sú na krajských súdoch a čaká
sa na rozhodnutie krajských súdov. ) Ale samozrejme, že nie
len mňa. A úprimne nechcem, aby ma riešili súdy, ale moje
presvedčenie si cením viac ako všetky súdy dokopy! Politický
režim chcem zmeniť aj preto, aby nikto nebol za mierumilovné
prejavy svojho názoru riešený políciou, prokuratúrou a súdmi!
Som presvedčený, že väčšine ľudí na Slovensku sa nepáči
súčasný režim, ale buď rezignovali a radšej po práci si ľahnú
pred televízor, alebo sú demoralizovaný tým, že to ide od
desiatich k piatim! Dokonca čo sledujem, tak aj samotní
revolucionári sú zúfalí z neochoty ľudí začať veci aktívne riešiť.
Ale na druhej strane akú víziu títo revolucionári ponúkajú? V
podstate žiadnu! Verím, že väčšina z nich to myslí dobre, ale
nemajú to dostatočne premyslené a nedali si ani tú námahu,
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aby pripravili nejaký dokument s tým čo ponúkajú! Predsa
zorganizovať protest a posťažovať sa do mikrofónu nie je
žiadna vízia, žiadny plán, žiadna koncepcia! Samozrejme
patrím medzi nich. Síce som niekedy mal celkom ucelené
požiadavky, napriek tomu to nestačilo. Preto, poučený z
minulosti, urobím všetko preto, aby som zjednotil
revolucionárov a aj samotných občanov ( ponúkol víziu,
postupy, riešenia a spoluprácu ) a zaviedli sme si tu raj na
zemi! No nie celkom, ale určite budeš oveľa spokojnejší /
spokojnejšia ako sa máš teraz. O tom som na 100 %
presvedčený. Za predpokladu, že nie si sebec, alebo sebecká.
Ak si len demotivovaný / demotivovaná, tak to napravíme. A
spolu zmeníme Slovensko k lepšiemu.
Kapitola: Hádať sa s niekym, alebo mlčať?
Aj jedno je zlé, aj druhé je zlé. Ak hrozí hádka, tak skús
povedať: "Choď radšej niečo užitočné robiť." To je celá moja
rada. Táto rada môže znieť pre citlivého človeka ako prejav
arogancie, ale prakticky ide o vetu, ktorá má protistrane jasne
naznačiť, že nehodláte v hádke pokračovať. Alebo môžete
povedať vetu: "Choď radšej niečo užitočné robiť, idem aj ja".
Ak protistrana povie niečo, čím sa bude snažiť Vás uraziť, tak za
žiadnych okolností už neodpovedajte. Nemá to význam a len
zbytočne Vás to bude oberať o energiu. A možno budeš
prekvapený, že protistrana zareaguje neutrálne. A to bol
vlastne cieľ. Skrátka nepokračovať v hádke.
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Nejdem sa tu rozpisovať prečo sú hádky, ako im predchádzať a
podobne. To sú nezmysly. My ľudia sme takí, že z nejakého
dôvodu chceme mať pravdu a nemáme radi, keď niekto iný
tvrdí niečo iné ako si myslíme My. Hádkou ho nikdy
nepresvedčíme, aby si myslel to, čo My a mlčanie nie vždy je
správny postoj. Pretože ak často mlčíme, keď si myslíme, že by
sme mali hovoriť, tak to vedie k strate sebadôvery a okolie si
začne myslieť, že sme neschopní a začne Nás zneužívať. Buď
viac, alebo menej, ale väčšinou vždy.
Kapitola: Násilné adopcie.
Aj keď násilné adopcie nijako nesúvisia s revolúciou, tak túto
tému sem zaraďujem preto, že úzko súvisí s tým, ako budeme k
nim pristupovať v novom režime.
Iste si už počul o násilných adopciách a násilnom odoberaní
detí od rodičov. Prevažne v Anglicku. Niečo podobné hrozilo aj
mne. Keď som prežíval ťažké obdobia, tak nebolo peňazí
nazvyš. V podstate neboli žiadne peniaze. Bolo obdobie, že
sme nemali ani teplú vodu. V tomto období, keď som začal
bojovať so systémom, tak sa našlo pár "moralistov", ktorí
namiesto pátrania po tom, prečo bojujem so systémom, tak sa
ma snažili potopiť. Jednou z ich taktík bolo vyhrážanie sa mi, že
pošlú na mňa sociálku, že mám nevhodné životné podmienky
a že mi nechajú zobrať vlastné deti! Keby v tedy naozaj za
mnou prišla sociálka a naozaj by mi zobrali deti, tak ich
zabijem! Je to síce v rozpore s tým, čo v celej tejto knihe píšem
o odpúšťaní a porozumení, ale tak by to bolo. Rodičovský
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inštinkt je silnejší ako ľudské zákony! Ak ľudské zákony idú v
rozpore s prirodzeným ľudským žitím, tak je isté, že skôr, alebo
neskôr dôjde k tragédií. Mňa a hlavne sociálnych pracovníkov
ochránil Boh a nič zlé sa nestalo. Dnes teplú vodu mám a aj
majú vlastné pekné izby, počítače, oblečenie a všetko, čo
potrebujú. Deti sú šťastné, dobre vychované, slušné, veľmi
dobre sa učia a mám s nimi veľmi dobrý vzťah.
Na základe mojich vlastných skúseností viem, že násilná
adopcia je veľké zlo a netreba si z iných štátov, ktoré toto zlo
podporujú brať príklad! Na Slovensku, keď sa nejakí rodičia
budú zle chovať k svojim deťom, tak urobíme všetko preto, aby
sme im pomohli, aby sa dokázali postarať o svoje deti! Ale nie,
že niekto bude deti robiť a My sa o ne budeme starať! Ak sa
niekto úmyselne bude vyhýbať staraniu sa o svoje deti, tak sa
mu budeme snažiť dohovoriť, cez pracovníkov na mestskom
úrade a keď to po viacerých upozorneniach nepomôže, tak si
pôjde dotyčný "oddýchnuť" do väzenia, ale nie ležať, ale
makať! Ale len na takú dlhú dobu, aby si uvedomil, že starať sa
o deti a byť na slobode je určite lepšie! V každom prípade
nenastane taká situácia, ako som mal ja, lebo každý bude mať
prácu a každý bude mať peniaze, aby sa vedel postarať o seba
a svoju rodinu. Ale Tí, čo si nedajú povedať a budú sa celé dni
ožierať, tak pôjdu trošku na prevýchovu. Proste som toho
názoru, že deti majú byť pri vlastných rodičoch a ak títo rodičia
majú problém s ktorým si nevedia dať rady sami, tak im treba
pomôcť. Za žiadnych okolností sa nebudú brať deti od
vlastných rodičov a dávať na adopciu buzerantom a lezbám!
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Kapitola: Ako pomôcť iným.
Iste poznáš ten výrok: "Ak chceš niekoho nakŕmiť, tak mu
nedaj rybu, ale nauč ho chytať ryby."
Toto je veľmi pekný a pravdivý výrok. Už len doplním, že
zbytočne niekoho budeš učiť chytať ryby pomocou udice, ak
on nemá udicu. Alebo zbytočne ho naučíš chytať ryby, ak
chytanie rýb je zakázané!
Takže ak chceme skutočne pomôcť ľuďom s ťažkými osudmi,
tak im nekupujme veci, ale pomôžme im, aby sa vedeli
postarať sami o seba. Trpezlivo naučme ich niečo, čím si budú
vedieť reálne legálne zarobiť a poskytnime im všetky nástroje a
základné potreby, ktoré potrebujú k danej práci ak nie je v ich
silách si tieto nástroje a potreby ( ubytovanie, pracovný odev,
jedlo ) zaobstarať.
Pokiaľ ide o chorých, starých a deti, tak tým nezištne pomôžme
( v rámci našich možností ) so všetkým čo potrebujú bez
nárokovania si protislužby.
Kapitola: Pomôž revolúcií aj sebe.
To, že ideme uskutočniť revolúciu na Slovensku v roku 2022 to
je fakt. Fakt ale je aj to, že nemôžeme všetci začať od rána do
večera len riešiť letáky, telefonovať, chodiť na rokovania,
oslovovať ľudí, robiť príspevky na Facebook a podobne. Ak by
sme to spravili všetci, tak čo budeme o týždeň jesť? Keď všetci
začnú riešiť len revolúciu, tak by si zobrali napríklad neplatené
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voľno a podobne a nikto by nič nerobil. Celá ekonomika by
zastala. Na ekonomiku sa vysrať, ale čo s ľuďmi, ktorí
potrebujú každý deň jesť, niektorí lieky, niektorí nejaké
špeciálne pomôcky a špeciálnu starostlivosť. Skrátka to nejde.
Išlo by to, keby sme revolúciu spravili za deň / dva, ale to
nespravíme. Násilná sa dá tak rýchlo spraviť, ale už som jasne
opísal, prečo je násilná bez šance uspieť! Takže ak skutočne
chceš zmeniť systém, tak to treba robiť s rozumom. Treba
normálne chodiť do práce, starať sa o rodinu, stretávať s
priateľmi a celkom prirodzene spomínať, že sa blíži revolúcia a
že ideme vymeniť tento chorý režim. Ak sa Nám niekto
vysmeje, tak sa zasmejme s ním a treba bez hádania sa a
násilného presviedčania pokojne trošku z toho, čo chceme
zaviesť opísať. A keď si si nie istý, či to opisuješ správne, tak
kľudne dotyčného odporuč, nech si zaobstará túto knihu,
alebo kde si ju vie pozrieť na internete a v nej sa dočíta bližšie
a konkrétne čo sa bude diať a čo chceme dosiahnuť.
Proste robiť všetko s mierou a s pokojom v duši.
Kapitola: Čo budem robiť ja ( Peter Sihelský ).
Všetko čo si budem myslieť, že môže pomôcť revolúcií. Ale len
v roku 2022. Ak nebudem mať dostatočnú podporu pre
myšlienky, ktoré som uviedol v tejto knihe, tak v roku 2023 už
nebudem nikoho presviedčať, aby sme si spravili dobrý režim.
Nechcem byť niekto, kto bude do nekonečna ľudí otravovať s
revolučnými príspevkami a názormi!
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Ale aby som sa vrátil k tomu, čo budem robiť, tak oslovím
bežných občanov cez letáky a aj osobne a oslovím aj vplyvné
osobnosti, či už z politického, alebo spoločenského prostredia.
Budem si priebežne vyhodnocovať moje postupy a podľa toho
zvyšovať efektivitu.
Určite začnem krajskými mestami, ale aj okresnými mestami a
navštívim aj niekoľko stoviek dedín a aj lazov. Vôbec nebudem
riešiť, či teta z lazov príde na demonštráciu, ale skrátka jej
poviem, čo chcem. Možno ma pochváli a možno na mňa pustí
psa. Ja neviem.:) Skrátka to bude vzrušujúce obdobie. Začiatky
budú, také, že sa budem cítiť trápne a neisto, ale ako sa
poznám zvyknem si a potom to už pôjde samé. Budem rád, ak
to isté spravíš Ty a uvidíš, aké zaujímavé zážitky počas tohto
revolučného obdobia zažiješ. Proste počas roka, keď už bude
naplno bežať príprava revolúcie, tak hocikedy zober auto,
sadnite s kamošmi a kamoškami a skočte do susednej dediny,
alebo mesta rozlepiť pár letákov a oslovte nejakých cudzích
ľudí s tým, nech sa k Nám pridajú. A neurobte tak raz, ale
aspoň raz za týždeň. Máme na to len tento rok, tak si to
poriadne užime. Spoznáme nových ľudí, nové miesta a v
podstate oživíme Slovenský vnútroštátny turizmus.:)
Samozrejme, že ako člen revolučného výboru budem robiť
všetko preto, aby revolučný výbor riešil a vyriešil aktuálne
problémy s prípravou revolúcie a následného prevzatia moci v
štáte. Samozrejme, že len dočasne, kým neprebehnú skutočne
slobodné voľby podľa nových pravidiel.
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A aj keď som si trocha našporil, aby som nemusel byť v práci a
mohol pripravovať revolúciu, tak občas niečo urobím, aby som
si trošku zarobil a zároveň, aby som nestratil pracovné návyky.
Dôležitá je aj správna psychohygiena, tak určite pôjdem s
deťmi niekam na výlety do prírody a podobne na našom
krásnom Slovensku. S deťmi sme už boli takmer na všetkých
známych zaujímavých miestach, ale verím, že objavíme krásne
veci aj na menej známych miestach.
A možno ma systém dá dole, alebo nejaký pánko, komu sa
dnes žije veľmi dobre a nejakým spôsobom ma umlčí, ale
dúfam, že to bude až po vydaní tejto knihy a verím, že sa nájde
dostatok odvážnych, inteligentných a dobrých ľudí, ktorí tieto
myšlienky zrealizujú aj bezo mňa.
Už teraz viem, že depresiu tento rok nebudem mať a za
žiadnych okolností sa nezosypem a nebudem si chcieť niečo
spraviť, ak by sa situácia nevyvíjala podľa mojich predstáv, lebo
som sa tak rozhodol! Tento rok nebudem mať na to čas! Ak ma
zatvoria, tak budem myšlienkami s Vami a budem žiť v nádeji,
že pracujete na týchto myšlienkach a čoskoro ma oslobodíte.
Aj keď určite by som bol rád pritom, ako budeme veci meniť k
lepšiemu. Uvidíme, či ma systém bude len ignorovať, alebo
niečo podnikne.
Budem chodiť na stretnutia s rôznymi ľuďmi, ktorí vedia čo
najviac pomôcť revolúcií. Ja si samozrejme vážim aj toho, kto
nemá nič a vie len rozdať pár letákov, ale musím byť
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dostatočne efektívny, aby sme všetko stihli ešte tento rok.
Preto sa budem snažiť nájsť čo najviac spojencov a ľudí
zapálených pre tieto myšlienky, aby oni sami aktívne
organizovali prípravu po svojich linkách. Ako som už veľa krát
písal. Nie je to moja revolúcia, ale Naša. Ja ju možno
naštartujem, ale určite sám nezrealizujem. Ale spolu dokážeme
zázraky!
Kapitola: Štatistiky.
Neviem, či som sa tomu už v tejto knihe venoval, ale štatistika
je ďalšie zlo! Všimol si si ako v správach a na tlačovkách všetci
sa oháňajú nejakou štatistikou?! Aj prieskum verejnej mienky
je v podstate štatistika. Keď dávajú v správach, že koľko bolo
minulý rok dopravných nehôd a z toho toľko a toľko mŕtvych a
zranených, tak Tebe to nejako pomôže? Zmeníš na základe
týchto údajov niečo? Možno áno. Začneš sa viac báť! A to
chceš? Ja rozhodne nie! Štatistika je dobrá vec pre centrálne
plánovanie a inteligentných ľudí, ktorí podľa nich potrebujú
korigovať nejaké pracovné postupy, ale pre bežného človeka je
to totálne nepodstatný údaj! Vieš čo je na štatistikách
podsúvaných verejnosti zlé najviac? Že ľudia prestanú myslieť
slobodne a začnú riešiť len tú štatistiku a spravidla sa priklonia
k najväčším číslam bez ohľadu na to, či sú s tým vnútorne
stotožnený. Teda pre tie najväčšie čísla sa stotožnia s tým
názorom! Pri voľbách je to typické a každý si to odôvodní
štýlom: "Budem voliť toho a toho, lebo tí ostatní sú bez šance
a budem skrátka voliť menšie zlo!" Uvedomuješ si, aké choré
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to je?! Hlavne preto, že silné strany sa na to spoliehajú!!! A na
druhej strane malé strany, ktoré môžu mať vo svojich radoch
šikovných a slušných ľudí sú tým pádom bez šance.
A teraz ešte jedna vec! Čo ak tie štatistiky sú len vymyslené a
propagované niekým, kto Ťa chce ovládať?! A nie len Teba, ale
všetkých! Nalejme si čistého vína. Nie všetci sa riadia
štatistikami a aktivisti iste najmenej, ale uvedomuješ si koľko
ľudí štatistikám verí?! Ja som nerobil štatistiku, že koľko:), ale
určite je ich veľmi veľa a zrejme viac ako polovica občanov.
Takže logicky stačí mocipánom ovládnuť televízie a prieskumné
agentúry a dokážu ovládať viac ako polovicu všetkých občanov
a to im stačí na to, aby Nás mali pod kontrolou. Teraz ako zistiť,
ktorá štatistika je objektívna a ktorá nie? Jednoducho!
Nebudeme veriť žiadnej a ani ich nebudeme riešiť! Hotovo.
Šmitec. Viem, je to ťažké sa jedným očkom nemrknúť na
preferencie svojej obľúbenej strany a svojho politického idola.
To od Teba ani nejdem žiadať. To by si nedal.:) Kľudne pozeraj
čo chceš, len si uvedom, že pravda môže byť celkom iná.:)
Ešte je jedna vec prečo štatistika a trend je niečo, čo Nám
blokuje sa dostať oveľa vyššie. K tomuto musím dať obrázok a
inšpiroval ma graf, ktorý ukazoval osciloskop, keď sme na
strednej škole na praxi nastavovali zosilňovač televízneho
signálu. Tam som sa chválil majstrovi ako som ho naladil na
najvyššiu úroveň a majster začal ohýbať cievky a zosilnenie
klesalo ( či mi vadilo, že prečo sa mi do toho stará a kazí mi
zosilnenie ) a až keď ich ešte viac poohýnal, tak zrazu vyskočila
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krivka zosilnenia oveľa vyššie ako som mal ja. Nejdem teraz
vysvetľovať o čo tam išlo, len pointu napasujem na súčasnú
celospoločenskú situáciu.

Tento obrázok vyzerá ako riadna pičovina. Uznávam.:) Ale ak
správne pochopíš to, čo Ti tu vysvetlím, tak táto pičovina Ti
fakt môže veľa krát pomôcť. Ono niečo podobné obsahuje
každá motivačná kniha. Takže ideme na to. Si predstav, že tie
kopčeky symbolizujú stav Tvojho šťastia. Čím väčší kopček, tým
si šťastnejší. Predstav si, že teraz si na kopčeku A. A dajme
tomu, že si spokojný. A dajme tomu, že začneš mať pocit, že
chceš byť šťastnejší. A môže Ťa napadnúť, že si spravíš
prieskum ako by si na tom bol, keby si šiel doľava ako, keby si
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šiel doprava. Štatistika by Ti mohla povedať, že aj doľava aj
doprava Ti šťastie klesá a preto si dosiahol ideálny stav. Teda
dosiahol si vrchol svojho šťastia. A teraz Ti niečo poviem:
Bačov kokot!:) Ak sa vykašleš na štatistiku a rozhodneš sa niečo
dosiahnuť, tak určite to pôjde s Tebou dole vodou, ale ak sa
budeš snažiť, tak keď narazíš na dno a nevzdáš sa a
nerozplačeš z akého pekného kopčeka si zletel a začneš na
sebe pracovať, tak pomaly sa môžeš dopracovať na kopec B a
teda budeš ešte šťastnejší ako si bol kedykoľvek predtým.
Samozrejme môžeš byť opäť nespokojný a ideš ďalej a opäť sa
dostaneš dole a opäť začneš stúpať a môže sa stať, že prídeš na
vrchol. Síce bude menší ako bol vrchol B, ale väčší ako bol
vrchol A. Takže pointa je, že štatistiky Ti dávajú zbytočne klapky
na oči! A dokonca Ťa môžu brzdiť v napredovaní.
Čo sa týka paličiek 1 a 2, tak tie Ti bránia dopredu vidieť
budúcnosť. A buď rád! Ak by si vedel všetko dopredu, tak už by
si nikdy nič zaujímavé nezažil. Ja osobne neviem ako dopadne
revolúcia, ktorú organizujem, ale už len to, že na jej prípravách
pracujem ma napĺňa pocitom hrdosti, že som sa nevzdal a že
sa nenechám odradiť neprajníkmi na internete, ktorí už
nevedia ako viac zneužiť moju minulosť, len aby ma zastavili. A
pritom si neuvedomujú, že to, čo tu navrhujem nie je vôbec
zlé. V tomto čase ani nevedia, čo chcem ponúknuť. Vedia iba
to, že chcem spraviť revolúciu s pomocou tejto knihy a bez
ohľadu na to, aby sa pokúsili zistiť čo chcem robiť a ako to
chcem robiť, tak už jeden útok za druhým. Urážky,
zosmiešňovanie, osočovanie, vyhrážanie sa políciou a tak
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dookola. Vlastne čomu sa čudujem? Už som také pár krát zažil,
keď som sa snažil niečo zmeniť. V každom prípade chcem
docieliť stav, aby aj títo ľudia sa k Nám pridali a proste prestali
ubližovať iným. Proste musím to vydržať a musíme to vydržať.
Nepomôže vyhrať slovnú prestrelku, alebo fyzickú bitku. Tak si
na 100% nezískame nikoho. Ak si chceme niekoho získať, tak
musíme byť slušní aj vtedy, keď protistrana nie je. Aj ja som len
človek a niekedy to nedokážem, ale pracujem na sebe a
myslím, že je to čím ďalej, tým lepšie. Samozrejme, nemôžeme
každému len pritakávať a stále prosiť. Celkom postačí byť
slušný, faktický a snažiť sa byť objektívny.
Kapitola: Hrdosť národa.
K tomuto len tento výrok a tým je povedané všetko:
Tam kde sa neprávosť stane normou, odpor sa stáva
povinnosťou!
Kapitola: Na zamyslenie.
Všetko sa deje z nejakého dôvodu.
Kapitola: Moje osobné prianie.
Takže ja chcem len slušne zarábať prácou, ktorá ba bude baviť.
Mať sociálne istoty. Nebyť buzerovaný za rúško a podobne, a
aby mal každý človek vhodné podmienky na život. Preto
riešim revolúciu, lebo súčasný režim to neumožňuje.
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Kapitola: Osobné útoky.
Prepáčte, ale musím sem dať dva komentáre, ktoré som dnes
dostal na facebooku:

Čo k tomu dodať? Keby som zrovna nebol zamestnaný, tak by
sa ma tieto komentáre oveľa viac dotkli. Samozrejme, že
takéto komentáre zamrzia. Obzvlášť ak nie sú pravdivé. Ale aj
keby boli pravdivé, tak takto sa máme správať jeden k
druhému?
Ak zajtra si odpracujem posledný deň vo februári (2022), tak
budem mať tento mesiac odrobené 308 hodín. Svoju rodinu
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som od 18.1.2022 nevidel a ešte pár dní potiahnem, aby som
zarobil toľko, aby som vrátil jednej pani, od ktorej som si
požičal, keď som sa cítil psychicky zle, keď začali tie súdne
konania za organizovanie demonštrácií a namiesto podpory od
ľudí som dostával vyhrážky. Ale kašľať na to. To je za mnou.
Takže vrátim jednej pani všetko, postarám sa o svoju rodinu a
ešte mi ostane na vydanie pár výtlačkov tejto knihy, aby som
začal šíriť revolúciu presne podľa návodu v tejto knihe. Čo sa
týka postarania sa o svoju rodinu, tak na to sa musíte opýtať
ich. Veľmi ma teší, keď mi pred pár dňami zavolala dcéra Erika,
že aj s Jankou ( staršou dcérou ) úspešne zložili skúšky na
vodičský preukaz. Peniaze na vodičské preukazy mali z
vreckového. Už pred veľa rokmi som im povedal, že nech si z
každého príjmu ( vreckového, ale aj iných ) odkladajú 20%. A že
si to môžu minúť len ak to bude niečo veľmi dôležité. A toto
bolo pre nich dôležité. Teším sa s nimi. Veľmi dobre sa učia a
som na nich veľmi hrdý. Syn Peťko je ešte na základnej škole a
verím, že bude aspoň po ocovi.:)
Čo sa týka toho, že vyžieram sociálny systém, tak od roku 2010
som nepožiadal ani o jedinú dávku alebo príspevok tento
štát!!! Ani o jedinú!!! Veľa krát som bol nezamestnaný a veľa
krát som sa aj preto cítil psychicky zle, ale vždy som si radšej
požičal od blízkych a následne z poctivo zarobených peňazí
vrátil! Takže fakt zamrzia takéto komentáre! Ale nevadí. Aspoň
to bolo dobré na to, aby som objasnil ako to je so mnou, ak by
to niekoho zaujímalo. Čo sa týka odvodov, tak to je horšie, ale
to určite nie je vyžieranie systému! Skôr bič sám na seba za to,
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že som namiesto poslúchania vystúpil so systému a rázne
povedal: "Stačilo!"
Čo sa týka lenivosti a neschopnosti, tak na to by ste sa pre
objektívnosť museli opýtať môjho aktuálneho šéfa Maťa, pre
ktorého aktuálne pracujem alebo minulých šéfov ( Milana,
Ivana, Sláva, Teodora, Joža, Jana, Paľa, Dušana, atď.), pre
ktorých som v minulosti pracoval na rôznych projektoch a
pozíciách. O malých zákazníkoch ani nehovoriac.
Nerobím revolúciu, aby som si zabezpečil teplé miestečko ako
mi to dnes vytkol Dominik, ale aby sme sa všetci mali dobre.
Mňa práca elektromontéra baví a vo všetkých existenčných
problémoch som bol kvôli tomu, že sa mi nepáči, ako to na
Slovensku funguje a hlavne preto, že som aj konal a nie len
mudroval na facebooku. Ešte tento rok sa pokúsim pomôcť
všetkým Slovákom a ak to nebude stačiť, tak sa budem opäť
venovať len svojej rodine a práci.
Ak aj budú do budúcnosti podobné útoky ( čo viem, že budú ),
tak prepáčte, ale už sa nebudem k tomu vyjadrovať.
Dnes je 17.3.2022 a tej pani, čo mi požičala peniaze som všetky
vrátil. Teda nikomu nie som nič dlžný! Okrem exekútorom, za
exekúcie, ktoré neboli pôžičky a ktoré odmietam zaplatiť!
Firma, pre ktorú som robil v Čechách mi už vyplatila všetky
peniaze a teda mám na vydanie knihy a aj na živobytie na
určité obdobie. Domov som prišiel 7.3.2022 a teda som robil
45 dní nepretržite. Doma som už stihol dcéram pomôcť kúpiť
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ojazdené auto na ktoré si našporili z vreckového a aj im
poopravovať na ňom chyby. Ale je lepšie ako moje. Ich stálo
1000€ a moje ojazdené na splátky 10 000€, ale nechcú ho
vymeniť.:) Teraz dokončujem knihu a asi dnes už bude
dokončená. Ešte pôjde na dvojitú kontrolu pravopisných chýb a
šup do tlače.
Kapitola: Skonštatovanie.
Dúfam, že si každý našiel v tejto knihe niečo, čo v nej chcel
nájsť. Niekto nádej, niekto priateľa, niekto pobavenie na dobrú
noc a niekto niečo, z čoho má inšpiráciu sa mi vysmievať. V
každom prípade mojim cieľom bolo okrem zjednotenia ľudí do
revolúcie aj to, aby každý si našiel v tejto knihe to, čo hľadal.
Kapitola: Výroky silných osobností.
„Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je
hoden.“
( Milan Rastislav Štefánik )
„Ten, kto sa v mene bezpečnosti vzdáva slobody, nezaslúži si
ani slobodu ani bezpečnosť.“ ( Benjamin Franklin )
„Mám radšej slobodu, ktorá prichádza s nebezpečenstvom ako
mier, ktorý prichádza s otroctvom.“ ( Jean Jacques Rousseau )
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„Sloboda bez poslušnosti je zmätok a poslušnosť bez slobody
je otroctvo.“
( Abraham Lincoln )
„Sloboda je iba vtedy slobodou, ak nie je v rozpore so
zákonom, inak je to iba zdanie.“
( Čingiz Ajtmatov )
„Slobodu nedosiahneme hľadaním slobody, ale hľadaním
pravdy.“
( Lev Nikolajevič Tolstoj )
„Dnes sa bojuje hlavne o moc a blahobyt, nie za ideály.
Sekularizovaný človek, ktorý sa cíti tak dospelým, zrelým a
slobodným je zároveň človekom, ktorý uteká pred svojou
slobodou, človekom, ktorý trpí samotou, je ohrozovaný
rôznymi vrtochmi svojej duše, usiluje sa oddialiť smrť a žije v
strachu, lebo stratil nádej. Toto je Európa a toto je človek,
ktorému sme dnes povolaní prinášať evanjelium.“
( Ján Pavol II. )
Kapitola: Ideme žiť v strachu?
Ja rozhodne viac nemienim tak žiť! A Ty? Ak sa tiež rozhodneš
žiť bez strachu a obáv z budúcnosti, tak mi pomôž vytvoriť také
podmienky pre život, aby si sa viac nemusel báť!
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Kapitola: Šéf Maťo mi povedal zaujímavú myšlienku.
"Zlá doba vytvára silných mužov. Silní muži vytvárajú ľahkú
dobu. Ľahká doba vytvára slabých mužov. Slabí muži vytvárajú
zlú dobu. Zlá doba vytvára silných mužov. Silní muži .... ."
Kapitola: Mamut.
Toto mi tiež povedal šéf Maťo. Keď som nastúpil do práce po
asi mesiaci od poslednej zákazky, tak som cítil, že nie som
celkom fit. Po asi 2 týždňoch som si opäť zvykol na prácu a
zdôveril som sa Maťovi, že na začiatku mi prišlo všetko také
nejaké zložité a náročné. A on mi povedal, že keď prišiel na
zákazku, tak na začiatku to cítil podobne, ale že má na to fintu.
Hovorí jej mamut. Že keď sa všetko zdá byť príliš náročné a
objem prác je zdanlivo nad jeho sily, tak si povie, že je to len
mamut. Ani mamut, keď ho ulovili sa nedal zjesť naraz, ale
dalo sa z neho odjedať až kým nebol celý zjedený. A tak je to aj
s prácou. Na začiatku sa to zdá nezvládnuteľné, ale stačí urobiť
niečo, čo človek zvládne, potom zase niečo a potom zase niečo
a zrazu je celá práca hotová.
A čo by som to bol za vyžierača myšlienok, keby som nevyužil
aj jeho túto myšlienku a nenapasoval to na revolúciu?:) Takže
aj s revolúciou a so zavedením nového spoločenského
zriadenia je to tak isto! Na začiatku je to niečo, čo sa nedá
zvládnuť, ale vždy sa dá urobiť niečo! Len maličký zdanlivo
nepodstatný kúsok. A po spravení nejakej malej úlohy, spraviť
ďalšiu zdanlivo nepodstatnú úlohu a po jej zvládnutí spraviť
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ďalšiu až jedného dňa zistíš, že Našou troškou sme prispeli k
tomu, že sa raz zobudíme do krajšej budúcnosti, kde už sa Nám
bude dýchať ľahšie a budeme sa tešiť už len z vylepšovania
zavedeného niečoho krásneho, čo Nám bude slúžiť a nie Nás
strašiť.
Kapitola: Hypotetická, ale podstatná otázka na Teba.
"Ak by väčšina Slovákov chcela politický režim aký navrhujem v
tejto knihe, tak by si súhlasil, aby bol zavedený???"
Teraz naozaj sa nebavme o tom, či mám schopnosti riadiť
revolúciu, alebo či Slováci sa vedia postaviť za seba, alebo aké
šance má to, či uspejeme. Toto teraz na chvíľku vôbec nerieš a
odpovedz si úprimne na položenú otázku. Táto odpoveď je to,
čo ma zaujíma. Ak nesúhlasíš s tým ako to navrhujem, tak ma
to mrzí, ale musím to rešpektovať. Ak by sa Ti mnou
navrhovaný politický režim páčil, tak mi daj vedieť. Určite ma
to posilní, aby som vyvinul ešte väčšie úsilie ako vynakladám. A
samozrejme budem potrebovať aj Tvoju pomoc. To ako vieš
pomôcť vieš najlepšie Ty sám.
Kapitola: Kto je podľa mňa slušný človek.
"Slušný človek nie je ten, čo nepoužíva vulgarizmy a chodí
pekne oblečený, ale ten, kto nechce zle inému!"
Kapitola: Koľko týchto kníh by malo byť vydaných?
Jedna kniha do jednej rodiny. Pomôžeš mi s tým?
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Kapitola: Názor mojich šéfov na mňa.
Šéf Maťo mi nedávno povedal: "Peťo, Ty nie si zlý človek, ale
občas ti to dobre jebe na tú hlavu."
Iný šéf mi niekedy dávno povedal niečo podobné: "Peter, Ty si
veľmi dobrý montér, ale niekedy strašný kokot"
Kapitola: Poďakovanie.
Ak sa Nám podarí revolúcia a presadiť väčšinu z týchto
myšlienok, tak ak budem mať dostatok síl a budem slobodný,
tak napíšem knihu o tom ako revolúcia prebiehala a kto a ako
pomohol. Samozrejme, že o všetkom nebudem vedieť a
budem rád ak mi napíšete čo ste urobili preto, aby sme uspeli.
Veľmi rád do nej uvediem zoznam všetkých členov revolučnej
organizácie. Aj keby mala vyzerať ako telefónny zoznam.
Zároveň každý člen revolučnej organizácie dostane medailu za
chrabrosť aj s poďakovaním od Slovenskej republiky za jej
záchranu. Zároveň každý občan Slovenskej republiky dostane
finančnú odmenu, ktorá bude poďakovaním všetkým občanom
za to, že boli nápomocní pri zmene politického režimu. A aj keď
náhodou neboli, tak aby sa potešili, že nový režim nie je
nepriateľ, ale priateľ. Je to ako keď príde nový kolega a donesie
fľašu na zoznámenie a uvítanie.:)
Samozrejme to nerobíme pre peniaze. Táto odmena nepôjde
zo žiadnej pôžičky, ale bude vyplatená zo štátneho rozpočtu. Ja
v súčasnosti neviem uviesť presnú sumu, ale bol by som rád,
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keby to bolo najmenej 1000 Sk na osobu vyplatená do roka od
začatia revolúcie a to najneskôr do 1.9.2023. Táto suma bude
mať hodnotu 1000€, keďže pri zavedení Slovenskej koruny si
dáme kurz 1:1. O tom som sa už venoval v inej kapitole.
Kapitola: Osobné poďakovanie.
Ďakujem všetkým, ktorí si prečítali túto knihu. Ďakujem
všetkým, ktorí si ju kúpili. Ďakujem všetkým, ktorí mi verili.
Ďakujem všetkým, ktorí sa k ku mne a k Nám pridali. Ďakujem
všetkým, ktorí ma prijali medzi seba do svojich organizácií.
Ďakujem všetkým, ktorí prispeli nejakým darom na pomoc
Revolučnej organizácií. Ďakujem všetkým, ktorí roznášali
letáky. Ďakujem všetkým, ktorí akokoľvek pomohli revolúcií.
Ďakujem všetkým, ktorí pomohli zaviesť nový politický režim,
ktorý je v súlade s myšlienkami v tejto knihe. Ďakujem
všetkým, ktorí urobili čo bolo v ich silách, aby sme uspeli.
Ďakujem všetkým, ktorí Nám odpustili, že sme všetko
nedokázali, čo sme mali v pláne a čo sme sľúbili. Ďakujem
všetkým, ktorí aj na základe tejto knihy sa stali lepšími ľuďmi.
Ďakujem všetkým nepriateľom, ktorí boli čestní. Ďakujem
všetkým občanom Slovenskej republiky, ktorým na Slovensku
záleží viac ako na EU a iných štátoch. Ďakujem všetkým
spolupracovníkom. Ďakujem všetkým, ktorí Nás konštruktívne
kritizovali, aby sme sa stali lepšími. Ďakujem svojej rodine, že
mi dodávali silu bojovať a stáli pri mne. Ďakujem svojim
priateľom, že ma podržali v ťažkých časoch. Ďakujem svojim
zamestnávateľom a zákazníkom, že som sa dokázal postarať o
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svoju rodinu a aj o seba. A ďakujem Bohu, že napriek mojim
nedostatkom ma veľa krát zachránil a nezlomil nado mnou
palicu.
Kapitola: Záver.
Tak čo napísať na záver? Snáď len to, že dúfam, že neľutuješ to,
že si si prečítal / prečítala túto knihu. Dúfam, že ja neoľutujem,
že som ju napísal. Nedá sa napísať čo je najdôležitejšie z tejto
knihy. Všetko je o uhle pohľadu. Jedna vec je istá. Ak nič
nespravíš, tak nič nedosiahneš. Ak chceš dosiahnuť veľké veci,
tak to chce veľa úsilia. Ak sa Ti nepáči súčasný stav a to čo
navrhujem v tejto knihe je podľa Teba minimálne lepšie ako to,
čo je tu teraz, tak mi a Nám pomôž. Stačí len tento rok 2022
zabrať a budeme sa mať oveľa lepšie ako sa máme! Hlavne
bežní občania! Revolúciu nevyhrajú revolucionári, ale samotní
občania, ak ich bude za môj návrh dosť. Revolucionári môžu
len pomôcť všetko zorganizovať. Ja urobím, čo budem môcť
presne podľa inštrukcií v tejto knihe a budem veriť, že sa čo
najskôr nájdu odborníci na ekonomiku, trhové hospodárstvo,
psychológiu, právo, manažment, inžinieri, architekti, vedci,
učitelia, lekári, policajti, prokurátori, sudcovia, dopravcovia,
novinári, redaktori, farári, živnostníci, zamestnanci,
funkcionári, investori, bankári, nezamestnaní, programátori,
poľnohospodári, chovatelia, gastro sektor, hotelieri, energetici,
aktivisti, národniari, ľudia so sociálnym cítením, ktorí sa ku
mne a k Nám pridajú a myšlienky uvedené v tejto knihe
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pomôžu zaviesť do praxe, ktoré nám opäť zabezpečia
sebestačnosť a spokojné, slobodné a zdravé životy.
Kapitola: O autorovi.
To by bolo na dlho.:) Kto ma pozná, tak trošku vie aký som a ak
to chceš vedieť aj ty, tak dobehni na kávu a odpoviem Ti na
každú otázku, alebo zaži so mnou jeden deň.
Ale ak by som sa mal vyjadriť inak: "Všetci ste blázni, iba ja
som lietadlo.":)
V každom prípade to nie je dôležité aký som, ale čo spravíme!
Kapitola: To najdôležitejšie.
Nehovorme ako sa to nedá a nevykrikujme si chyby navzájom!
To fakt nezlepší naše životy! Sústreďme sa na to, čo musíme
urobiť, aby sa to dalo a hlavne to aj urobiť!
Aj konštatovania ako to tu je a kto čo robí zle je už zbytočné.
Treba začať robiť niečo, čo aktuálny stav zmení a čo najskôr.
A to, že v tejto knihe ohováram svojich priateľov aj nepriateľov
a niekedy aj sám seba, tak to nemení nič na tom, že si môžeme
navzájom odpustiť, napraviť sa, a spolu postaviť Slovensko
opäť na nohy!
V každom prípade som objektívne opísal udalosti, ktoré som
zažil a nie s cieľom, aby som niekomu uškodil, ale s cieľom, aby
ste ma vedeli lepšie pochopiť prečo navrhujem v tejto knihe
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niektoré postupy. Životné skúsenosti formujú človeka. Zároveň
nemôžeme pripustiť, aby negatívne zážitky z Nás spravili
negatívnych ľudí! Takže napriek všetkému zlému ideme na to s
chuťou a s radosťou. Proste všetko zmeníme k lepšiemu! Nie
pomstou! Nie spravodlivým hnevom! Ale s radosťou a chuťou
budovať a vytvárať krajší svet. Od nápravy pravidiel až po
výstavbu závodov a všetkého čo My ako spoločnosť skutočne
potrebujeme.
V momente, keď nebudeš chcieť niekoho súdiť, tak budeš mať
čas na tvorbu niečoho pekného. Keď tvoríš niečo pekné, tak
vôbec nechceš niekoho súdiť! To je celé. Žiadna veda.
Sám sa rozhodni, či chceš byť deštruktor, alebo konštruktor!
Ja som bol v určitých fázach môjho života oboje a viem, že
človek sa cíti lepšie pri tvorbe, ako pri trestaní. Hlavne z
dlhodobého hľadiska. Keď sa niekomu pomstíš, tak máš pri
tom radosť, ale časom táto radosť pominie. Keď tvoríš, tak
vytváraš hodnoty a aj s odstupom času si hrdý na to, že si niečo
tvoril, robil a dokázal! Preto aj keby si niektorí zaslúžili tie
najprísnejšie tresty, tak sa jednoducho vyserieme na nich a
vybudujeme si krásne Slovensko a oni sa od hanby prepadnú aj
sami. Dúfam, že mi rozumieš. Krásny deň Ti želám a len samé
správne rozhodnutia, ktoré Ti zabezpečia slušný a spokojný
život.
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Všetko to najdôležitejšie, najpotrebnejšie a najaktuálnejšie
bude na stránke

www.revolucia.sk
( www.skutocnarevolucia.sk )
Do 1.9.2022 máme veľa, veľa, veľa, veľa, veľa práce. Ak
chceme radikálnu zmenu k lepšiemu, tak musíme radikálne
zabrať! Ale spolu to v pohode zvládneme a stihneme pripraviť.
Každý na svojom piesočku so svojimi formičkami má možnosti,
ktorými vie pomôcť.
Teším sa na spoluprácu s každým slušným človekom.
PS : Keď som začal písať túto knihu, tak som bol nešťastný. A
pomerne dlho. Postupne sa to začalo zlepšovať. Hlavne preto,
že som opäť nadobudol sebadôveru v práci a opäť som si
slušne zarobil. Začal som robiť dobré skutky a to ma napĺňalo
radosťou. V súčasnosti som čerstvo zamilovaný, čo som ani
nedúfal, že sa niečo také ešte stane. Neviem, či všetko vyjde
ako si predstavujem a asi nevyjde, ale urobím čo bude v mojich
silách, aby všetko dobre dopadlo. A nie dobre, ale najlepšie
ako je to len možné! :) Dnes je 24.3.2022 a som najšťastnejší v
mojom živote a to myslím celkom úprimne. Či mi to vydrží, či
pomôžem svojimi aktivitami Slovensku, alebo to nezvládnem,
tak to ukáže už tento rok.
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