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OBRODA SLOVANOV, občianske združenie, Ochodnica č. 60, 023 35 Ochodnica 
    
 
       Vybavuje : Ing. Pijak Pavol Dátum : 22.10.2022  
 
 
 

Totalita je morálka, demokracia je zločinnosť 
 
Dnes som pozeral na televízii ČTV 2 výnimočne zaujímavé a pravdivé televízne „spravodajstvo“ 
o Číne.... Tým sionistickým demokratickým „politrukom“ to zasa totálne ušlo....? Oni už majú taký 
nedostatok kádrov, že už „serú do vlastného hniezda“... 
Teda o čo sa jednalo v tomto televíznom spravodajstve o Číne?  
V Číne bola  a ešte stále je aj veľká sprašová oblasť v centrálnej Číne. Mimochodom v tejto oblasti 
vznikla Čínska civilizácia... 
Po stáročí intenzívneho využívania pôdy, hlavne aj spásaním vegetácie ovcami, sa zničil vegetačný 
povrch celej oblasti. Potom pri dažďoch dochádzalo k obrovským odplavovaním tejto sprašovej pôdy. 
Pritom tá sprašová pôda je veľmi úrodná!... To nie je piesok na Sahare... Je to veľmi úrodná pôda a aj 
tak intenzívnou ľudskou poľnohospodárskou činnosťou a chovom oviec a iných hospodárskych zvierat 
bol kompletne zničený vegetačný povrch a oblasť sa premenila skoro na púšť!!  
Plocha tejto ekologickej katastrofy je významne väčšia ako územie Francúzska!!  
 
Toto sa stalo asi pred 200 rokmi a odvtedy vždy pri každom období dažďov sa z tohto územia 
odplavovalo do riek obrovské množstvo tejto sprašovej úrodnej zeminy. Preto hlavnej Čínskej rieke sa 
hovorí „Žltá rieka“!! Žltú farbu spôsobovala táto sprašová pôda, odplavovaná z tohto územia.  
 
A pred 25 rokmi zahájil Čínsky štát na tomto obrovskom území celoštátnu podporu na zastavenie tejto 
ekologickej katastrofy. Čína investovala obrovské prostriedky. Robili sa : 

- Po vrstevniciach záseky a násypy, aby voda nemohla voľne prúdiť dole kopcom, ale aby 
vsakovala do pôdy. To robili ručne lopatami a krompáčmi obyvatelia týchto území a celá Čína 
im za to platila peniaze....  

- Vysádzali stromy a kríky, aby sa zachytila vegetácia, ktorá potom prilákala hmyz a vtákov a tak 
sa táto vegetácia s pomocou vtákov a hmyzu rádovo rýchlejšie šírila.... 

 
Čo sa stalo po 25 rokoch? V televízii to vyzeralo doslova ako zázrak!!......... Tie isté zábery, z toho 
istého miesta, na to isté územia pred 25 rokmi a teraz... bol ako zázrak. Ale dobre... Možno to nie je na 
celom tom obrovskom území centrálnej Číny? Ale ako to skontrolovať?  
V televízii povedali, že k súčasnosti sa znížilo množstvo odplavovanej sprašovej zeminy obsiahnutej 
v „Žltej rieke“ o 80 %!.... Jasné!  
Takže je jasné, že za ďalších 10-15 rokov bude „Žltá rieka“ čistá rieka....  
 
A toto dokázala totalitná Čína za 25 rokov. Teda ak k tomu času pripočítame 5 rokov plánovania 
a definitívneho strategického rozhodnutia Čínskeho totalitného vedenia štátu?, tak to trvalo len 30 
rokov!!?? To, ako toto územie Číňania za podmienok „prirodzenej slobodnej tržnej ekonomiky“ 
likvidovali a ničili možno 1000 rokov!, tak to totalitná socialistická Čína opravila z 80 % za 30 rokov! 
 
Toto je jasný dôkaz vysokej „morálky“ čínskej totality!! A to nie je len Čínska totalita! Akákoľvek 
totalita takto funguje!! Totalitný systém nemá záujem seba samého zničiť!! Naopak... 
V Čine už  nevládne „slobodná tržná ekonomika“, ktorá je zodpovedná za celú túto súčasnú celo-
planetárnu ekologickú, vojenskú, ekonomickú aj civilizačnú ľudskú KATASTROFU.... 
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 Prečo ich Ruské Petrohradské teórie KSB a DVTR nepochopili, že demokracia a slobodná tržná 
ekonomika sú HOVNO?? Podrobne analyzujem tieto veci v mojich knihách. Ale aj v poslednom článku 
tu na tomto vebe vysvetľujem, aký je rozdiel medzi mojou teóriou a ich Ruskými teóriami.  
 
Ale k veci. Takže totalitná Čína sa jasne ukázala ako „nekonečne“ morálnejšia a ekologickejšia, ako celá 
Západná „demokratická“ civilizácia!! Však sa pozrite, čo robia „demokrati“ v Brazílii, USA, .. 
v Afrike.... a aj na Slovensku – ako ničia lesy a pôdu a nerobia nič na zadržiavanie vody v pôde... a aj 
v Rusku a aj na Ukrajine!? ... 
Demokracia sa reálne chová podľa princípu „po nás potopa“... Ich „demokratická“ ideológia je len 
koristenie a kradnutie.... Však tie ich „demokratické vlády sú bežne len na 4 roky??... A preto ich 
absolútne nezaujíma, čo bude za 30 až 50 rokov!!.... Chápete, tú „primitívnosť demokracie“?.... 
Demokracia je mozgová nedostatočnosť...... Je to tuposť nekonečná!! Však čítali ste v mojich knihách 
moje analýzy o demokracii?... 
Žiadny demokratický štát nikdy neurobil ani z 1 % také ekologické opatrenia, ako urobila „totalitná“ 
Čína (vláda jednej strany – ako sme mali aj za socializmu na Slovensku) na tejto sprašovej pôde v centre 
Číny!! Prečo?? Pretože demokracia je z princípu existencie a jej obnovovania totálne zločinecký systém 
štátneho zriadenia!!.......  
Aj Slovensko za „socialistickej totality“ prosperovalo, ako nikdy za predchádzajúcich 1000 
rokov!! A vidíme, ako nás Slovákov v tejto dobe „zločineckej“ demokracii po r. 1989 Západniari 
totálne okradli a ďalej okrádajú! .... Ale my Slováci sme duchovne najsilnejší... vydržíme!! ... Čím 
viac nás budú okrádať, tým rýchlejšie sa spamätáme  z tejto dočasnej „demokratickej duševnej 
pomätenosti“ a tým viac sa zomkneme!! Mor ho!! 
A zasa len opakujem!!........ Prečo toto o demokracii a slobodnej tržnej ekonomike neobjavili Rusi v ich 
teóriách KSB a DVTR??...  
Prečo som to musel teoreticky odôvodniť, analyzovať v mojich knihách až ja Slovák? 
Čo je za tým?.... (Ja to viem, ale teraz ešte nepoviem?) 
Preložte Rusom moje knihy, aby neboli voči Číne za totálnych tupcov! Je evidentné, že ich tieto 
Ruské teórie sú práve teoreticky chybné a preto z veľkej časti pre prax nepoužiteľné!! 
 
S pozdravom 
Pavol Peter Kysucký 
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