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Čo je to múdrosť

V mojich knihách som sa zaoberal myslením a úvahami........ čo ako, aký to má význam, je niečo 
inak?..... Všetko, čo som „krvou“ svojou dušou vyril do mojich kníh, vzniklo bojom a utrpením 
duše......... Nechápal som, ako je možné, že také zlo a nenávisť zožiera túto planétu.  
Ja som nikdy nikoho vedome neoklamal. Nikdy som nepovedal žiadne klamstvo ani žiadnej z mojich 
žien........... Ako je možné, že toto nie je normálne? Že normálne je klamať a nehovoriť pravdu?? Ženy 
majú radi, keď im muži klanú a vyznávajú im lásku, aj keď klamú.......?
Ako sa stalo, že ľudstvo je také totálne zdegenerované?! 

Stále som rozmýšľal, čo je to múdrosť. Však sú ľudia, ktorí majú encyklopedické vedomosti. Toľko kníh
prečítali............ a aj tak ničomu nerozumejú?! Ako je to možné? 
Kto je teda múdry? 

Už asi 10 rokov to viem, ale drasticky a surovo som to nikdy doteraz verejne nenapísal. Múdry je len 
ten, kto sa zbavil strachu!! A to je len prvý stupeň múdrosti.... ale hlavný! A cez tento prvý stupeň sa 
nedá pokračovať ďalej! Veľmi dôležité!

Vy, ktorí ste študovaní a máte prečítane a naštudované Budhizmus, Korán, Bibliu .... teórie posledných 
10 nositeľov Nobelových cien za ekonomiku ......... ale máte strach?, tak ste nedosiahli potrebnú 
minimálnu múdrosť muža........!! Upozorňujem, hovorím múdrosť muža a     nie ženy!! 
Všimnite si, že tu nič nehovorím o vzdelaní v oblasti matematiky, fyziky, chémie, astronómie, 
biológie....... to sú všetko úzke profesné vzdelania – to ešte nie je múdrosť – teda všeobecné vzdelanie 
a vedenie!
Múdry muž je tak silný duchovne, že nemá strach, že stratí svoje ženu, že stratí zamestnanie, že stratí 
svoje deti a stratí celú svoju rodinu.......... 
Múdry muž je duchovný vládca a je mu jedno, že stratí duchovne nízkych, ak sa tak oni rozhodli, pretože
oni mu mali duchovne slúžiť a oni sa vedome a zámerne odcudzili riadiacemu vládnucemu duchu?...... 
tohto vesmíru!!

Teda múdry nepozná strach...... Teda múdrosť je aj sila, ktorú slaboch nepozná......... Múdrosť je 
odhodlanosť viesť boj, ktorú slaboch nepozná.... Múdrosť je všeobecná vzdelanosť a chápanie súvislostí,
ktorú jednostranní univerzitne duchovne „deformovaní“ nedokážu chápať, ak neodídu zo súčasných 
demokratických univerzít (alebo sa nestanú duchovne nezávislí od ľudí na ich katedrách a univerzitách –
teda nevzdelancov a slabochov). Súčasní štandardní vyučujúci na demokratických univerzitách v oblasti 
filozofia, náboženstvo, psychológia, sociológia, ekonomika .... sú väčšinou len „papagáje, ktoré opakujú,
čo sa naučili“ bez schopnosti to chápať....... a tiež majú strach. Ich úzke špecializované vzdelanie ani im 
nemôže stačiť.
Hovorím pravdu! Tí, ktorí dokážu prečítať aspoň moju poslednú knihu, pochopia, že nemám 
zľutovanie...... Pretože múdry je vždy súčasne duchovný bojovník!! A opačne, ten kto nie je bojovník, 
nie je múdry!
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S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
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