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ahoj,

něco jsem překládal ze slovenštiny do češtiny, a něco z angličtiny do češtiny. Na slovensko 
UCC OPPT přišlo z Maďarska, kde je velká komunita.
Dá se říct, že hlavním problém byly videa pavlíny bajcsi, která byla sice informačně zajímavá 
a pavlína bajcsi tam zmiňuje, že "je to její cesta a UCC OPPT není cesta pro každého."

Později se manželé bajcsi nepohodli s jedním, který uměl maďarsky a perfektně vše okolo 
UCC vysvětloval, takže informační kvalita spadla dolu....
Pak do dělaných videí dávala informace nesouvisející s tématem a protože pak už moc 
spěchala tak potřebné téma prošla velmi zrychleně, bez řádných zobrazení vyplněných 
dokumentů (mávla s nima před web kamerou a nebylo tam pořádně nic vidět i při pauze 
videa), které víceméně prolítla ústním komentářem, kde co podepsat kde co vyplnit, k tomu 
zmínila, že je mnoho verzí těchto dokumentů.....
A hlavně zdůrazňovala, že to je její osobní cesta, která není pro všechny; že nikoho o UCC 
nepřesvědčuje ani nevnucuje; potřebné, že je na FB a telegramu - akorát potřebné odkazy 
chyběly a na emaily odpovídaly pouze, když se jim to hodilo....
Pak se ozvalo dost česky mluvících nebo slováků žijících v česku, že by bylo potřeba 
dokumenty v češtině, že české úřady odmítají oficiální dokumenty v angličtině a ve 
slovenském jazyku - tak jsem přístupné dokumenty, které byly na webu (odkaz co jsi poslal) k 
dispozici překládat do češtiny, ale nějak o ně ze strany bajcsi nebyl zájem.
Na FB byly dvě skupiny jedna veřejná a druhá neveřejná a důležitá byla ta neveřejná.
Plno lidí, hlavně starších ročníků se ozvalo, že by ty dokumenty vyplnili odeslaly, ale, že tomu 
pořádně nerozumí, FB, mobil, telegram nemají - takže v podstatě byli "odpálkování", že si 
mají poradit sami, že je nikdo za ručičku vodit nebude.....
toto lze najít v jejích videích, pokud jsou ještě přístupná nebo nejsou změněna....
*****



v podstatě všechny skupinky, které se zaobírají živým člověkem, 
vystoupením z matrixu, vystoupením ze současného systému 
DS,....
mají několik shodných bodů:
1/ všechny tvrdí, že jenom jejich "cesta je ta správná"
2/ při jakémkoliv problém a nedorozumění - vinni jsou ti druzí
3/ a hlavně přispějte nám na provoz, i když někteří to nedělají tak 
okatě.....
4/ přijďte nás podpořit na demonstraci,.....(třeba Aliance 
národních sil, která o tzv. živém člověku má i článek na webu)
5/ máš problém vyřeš si ho sám (vyřešte si ho sami v případě, že 
jich je už v lokalitě víc),.....ale hlavně že ve videích a na 
demoškách tvrdí, že je potřeba spolupracovat, vyhledávat lidi v 
okolí, kteří budou prospěšní pro "budoucí děje",...

pokud se v československu neobjeví člověk, který bude pořádně 
o (nejen) UCC OPPT informovat, je to pořád "hraní si na vlastním 
písečku" bez možnosti tyto písečky kvalitně propojit....
tož asi tak.







POLITIKA A LIDÉ CO DĚLAJÍ POLITIKU 
NEBUDOU MÍT ŽÁDNÝ ZDROJ FINANCOVÁNÍ.

GESARA NEPOČÍTÁ S JEJICH PODPOROU,
A PROTO JI NAKONEC “NEMAJÍ RÁDI”.

NA TOM, CO TITO NEMOCNÍ PSYCHOPATI 
MAJÍ NEBO NEMAJÍ RÁDI PRD ZÁLEŽÍ :)))

JEDINOU POLITKOU BUDOU PROJEKTY.

STÁDA TUPÝCH A VYGUMOVANÝCH BLBŮ S MOZKEM NARUBY
TZV. “STRANY”

S LÍDRY TUPĚJŠÍMI NEŽ PYTEL STARÉ POŠTY
BUDOU MINULOSTÍ.

VOLBY BUDOU PŘÍMÉ PŘES VLASTNÍ KVANTOVÉ ZAŘÍZENÍ.

POSLEDNÍ VLÁDA DEMONTUJE SAMU SEBE 
A REDUKUJE SAMU SEBE NA 10%.



Normální občan - ovčan 
+ občanka + pass + 
normální bankovní účet

Nemůže se účastnit 
žádných jednání co se týče 
projektů z Fondů Prosperity 
a ani žádných jiných 
obchodních jednání, která 
již spadají do agendy 
GESARA a smluv podle 
UCC.

Oživený člověk = 
Homo Vivo + nový 
rodný list + CLC pass 

Základ ke každému 
finančnímu nebo obecně 
smluvnímu jednání v rámci 
projektů agendy GESARA, 
projektů z Fondů Prosperity 
nebo jakýchkoliv 
humanitárních či 
komerčních aktivit a smluv 
podle UCC



Lingvistické problémy aplikačních dokumentů OPPT

Dokumenty jsou psány zvláštní směsí 

psychologicko-mysticko-esoterně-právních-obchodních-
bankovních

 výrazů.

Na jejich překlad je tedy nutná duchovní a duševní zralost a 
zkušenost, jak v bankovním, tak právním i esoterním 

sektoru. Je to vysloveně univerzitní a doktorandské téma !!

Rozhodně to nedekóduje člověk se základním vzděláním, bez kultury, 
bez vzdělání (všichni autoproklamovaní protagonisté mají jen základní a 

někteří ani to!!) jak na české tak na slovenské straně. 
A už vůbec ne kabalistický soudní překladatel ze soudního Matrixu, 

ačkoliv by to bylo placeno zlatem !!



Ne každý je připraven být “oživeným”.

Jedinci, kteří se nacházejí v “sociálně – kulturní” úrovni vědomí

NEPOCHOPÍ NIKDY 

podstatu a princip “oživení” a “vystoupení z moře” pakliže se nedostanou na 
úroven in - divi - duálního vědomí, a to i přes všechny svoje trapně 
povrchní žvásty o “osobním posunování” .. a jiné prázdné bláboly ..

Klasickým případem takvé pospolitosti klinického kreténismu je tlupa idiotů 
zvaná “Nová Bohemia”, která BEZPROSTŘEDNĚ po svém “papírovém-
byrokratickém”, ale nikoliv VNITŘNÍM oživení opět buduje “nový kabalistický 
stát” jenž PODEPSALI, ale jehož strukturu neznají, ani tajemné estébácké 
postavy /jako vždycky/, za aktuálními vůdci /Sochová/.

Lidé na sociálně-kulturní úrovni vědomí totiž Matrix=stát=biřice+daně 
..etc., zoufale potřebují. Jejich věomí osobní odpověnosti je v infantilním 
stavu!!! 

NEJSOU MENTÁLNĚ DOSPĚLÍ 







Překlad textu:

“Postupuje kupředu pouze ten, který jde sám

Člověk je na své cestě sám

Zdravý člověk nepotřebuje nic

Ten, který dosáhne svého pravého Já

Postupuje velkými kroky

Nikdo není výše než on

Je Sjednocen s celým Vesmírem”



ČTYŘI ÚROVNĚ EXISTENCE A LIDSKÝCH ZKUŠENOSTÍ

Dane Rudhyar rozděluje všechny lidské aktivity a potřeby do čtyř hlavních 
kategorií, čtyř základních na sebe navazujících a sebeprostupujících 
úrovní. 

Podle těchto čtyř úrovní je dělen i astrologický symbolismus a způsob práce s 
ním. 

a/ úroveň biologická, na níž se odehrávají základní biologické funkce, jako je 
dýchání,rozmnožování, asimilace potravy apod. Astrologický symbolismus tu 
funguje na úrovni základních principů vztažených k sedmi viditelným planetám. 
Cyklus zodiakálních znamení je tu považován za souhru sil světla a tmy, jangové 
a jinové stránky unitární energie čchi starodávných čínských taoistů.

b/ úroveň společensko-kulturní, na níž se lidské bytosti spojují do skupin, 
tlupou počínaje, národem, státem, politickými, církevními a náboženskými, 
kulturními, vědeckými organizacemi působícími na národní nebo i nadnárodní či 
mezinárodní úrovni nekonče. V této oblasti se uplatňují tradiční mytologie a 
vyčerpávajícím způsobem ji popisuje tradiční astrologie.



ČTYŘI ÚROVNĚ EXISTENCE A LIDSKÝCH ZKUŠENOSTÍ

c/ úroveň individuální, na kterou se dostávají jednotlivci po setkání s čímsi mimořádným, dosavadním 
zkušenostem známého prostředí cizorodým, co v nich probudí existenciální krizi. Tato krize je počátkem 
dlouhodobého procesu zrání a přeměn osobnosti, na jehož konci se má jedinec stát rozvinutou, plnou 
osobností. K tomu je ovšem třeba znovu interpretovat dosud platné mýty, dát jim nový smysl. Tuto 
oblast obhospodařuje humanistická astrologie, která vznikla jako reinterpretace astrologie tradiční, ruku 
v ruce s různými psychologickými školami počínaje freudiánskou psychoanalýzou, přes hlubinnou 
psychologii C.G.Junga, humanistickou a transpersonální psychologii A. Maslowa, K. Lewina, P. Rogerse 
a St.Grofa, W. E. Frankla a jiných.Tato úroveň se může dostat do styku s relativní transcendencí, 
narozdíl od urovně následující.

d/ úroveň transpersonální, kde se rozvinutá, plná osobnost po další sérii zápasů musí uprázdnit, aby 
se stala místem protnutí lidské dimenze vědomí a toho, co lze nazvat absolutní transcendencí, 
zobrazovanou světelným paprskem vyzařujícím z hlubin kosmu. Z lidské bytosti se tak stává ohnisko 
vysoké duchovní, nebojme se říci božské, inspirace. Přestože čím dál více lidí začíná tímto směrem 
obracet své touhy, jen některým z nich se podaří k této úroveň dospět a setrvat v ní, i když principiálně 
je to umožněno každému člověku. Ti, kteří toho dosáhnou, stávají se velkými symbolickými postavami, 
iniciátory nových filosofických a v minulosti tedy i náboženských systémů. Za všechny jmenujme 
Buddhu, Lao-Ce, Ježíše. Pro dosažení této úrovně je nutné vytvořit zcela novou symboliku, zcela nový 
kosmický mýtus a úplně novou, transpersonální astrologii. Je nutné ještě připomenout, že předpona 
trans tu neznamená narozdíl od transpersonální psychologie mimo (osobnost), ale skrz(osobnost). 
Absolutně transcendentní síly působí skrze rozvinutou osobnost.





 Usmívej se nebo chcípni!
aneb

past pozitivního myšlení
Autorka analyzuje různé světové “epidemie štěstí” v jejich třech ústředních fázích: 

- historické, 
- ekonomické a 

- duchovní

V „Motivate the business and the business of Motivation“ - “Motivace obchodu a 
obchod s motivací” stanovuje na případových studiích souvislost tohoto 
myšlenkového fenoménu se současnými firemními praktikami, tzv. organizační 
kulturou, v níž manažeři nehovoří o problémech, ale o příležitostech. 
Prakticky všechny nadnárodní společnosti se snaží dát svým zaměstnancům nějakou 
motivaci, která někdy hraničí s fyzickým mučením. Tak se to stalo i s utahskou firmou 
Prosper, která je kvůli motivaci svých zaměstnanců vystavovala útokům hodným 
mexické justiční policie. 

Není to pouhá anekdota, je to především cesta do nejhlubšího a 
nejtemnějšího kapitalismu.

     Další bod je v „Bůh chce, abyste byli bohatí“: vztah mezi obchodní motivací 
a náboženstvím je evidentní v korporativních duchovních krédech a hnutích. 

Staré sportovní stadiony a stará kina přeměněná na kostely.



Položme nyní pozitivní myšlení na jeho správné místo: 

víme, že když jste příliš optimističtí, je pro vás snadné dělat horší 
rozhodnutí, nutí vás to analyzovat realitu pouze z jedné perspektivy a 
přílišné sebevědomí se může změnit ve falešnou naději. 

V rámci pozitivní logiky, být optimistou nezaručuje, že něčeho dosáhneme. 
Fantazírování, neustálé vizualizace získání „něčeho“ může být dokonce 
brzdou v jeho dosažení.

Autorka s biologickým vzděláním nešetří kritikou statistického výzkumu pozitiv, a 
vážně zpochybňuje tuto metodu, která podle ní není ani zdaleka tak vědecká, 
protože když ji nechápete, tak to nevíte. A tak asi nemáte dost vítězného 
pozitivního myšlení, i když vlastníte všechnyi ty kazety od Amway.
Konečně, a jak nás tato kniha upozorňuje, viníkem jste vy – nestěžujte si, 
protože dostat výpověď je příležitost. A tak se sociální kontrola uplatňuje 
ve formě sebeobviňování společností, která je nakonec úrodnou půdou 
pro sebeobviňování, deprese a syndrom vyhoření.
Pro Barbaru Ehrenreichovou ve své knize “Smile or Die: The Positive Thinking 
Trap” „vznikl proud optimismu, aby se postavil té filozofii, která vychvalovala 
sebeobětování, tvrdou práci a neustálé sebehodnocení našich činů“. 

Nemálo autorů poukazuje na to, že součástí příčin naší dnešní krize byla 
právě přemíra optimismu: budovat více a více, dělat skvělé věci bez 
jakýchkoliv základů a dosadit na trůn vědomí pouze “to pozitivní”.



Dílo, které nám připomíná excesy nepochopené a špatně 
aplikované psychologie (pokud to tak lze nazvat), infikované 
motivujícími guruy, kteří používají lapidární polonáboženské 
fráze, které jsou skutečnou urážkou inteligence spolu se 
seznamy doporučení, kde se postoj pozitivního myšlení stává 
mandátem. 

Tyranie vytetovaného úsměvu.

Najdeme legii svépomocných knih, které nám nabízejí pozitivitu, a 
oslepující cíle k dosažení “další vyšší úrovně” člověka. A také 
práce, které přinášejí velké výhody …

Povinnost být optimistou ale nacházíme i v jiných totalitních, 
nacionalistických systémech, například ve Španělsku jsme to 
viděli v „revoluci úsměvů“ (hnutí katalánské nezávislosti 
organizované izraelským Mossadem), dokonce i na levici, protože 
tento požadavek byl naplňován i v bývalém Sovětském svazu.



                   Autorita
Slovo autorita (z lat. auctor = tvůrce, činitel; a auctoritas = moc, vliv) označuje člověka, 
jehož názory, postoje či rozhodnutí ostatní členové sociální skupiny obvykle přijímají 
a řídí se jimi, a nebo

v angličtině a dalších jazycích může znamenat také úřad, pověřený rozhodováním v nějaké 
věci.

Tradičně se rozlišují dva typy autorit:
● autoritu přirozenou či neformální, založenou na přesvědčivosti 

určité osoby, na dobrých zkušenostech s jejími radami či rozhodováním, 
čili zásluhách - meritech o blaho Celku. Všechny nejůspěšnější komunity, 
sociální skupiny, ale i nejsilnější armády světa - řecká, římská, perská 
armáda, stejně jako armáda Alexandrova či egyptská armáda volili a volí 
své velitele vždy tímto způsobem. Od nejmenších jednotek, až po nejvyšší 
posty jen ty nejschopnější a nejnadanější ze svého středu.

● autoritu formální, to jest výslovné vůdčí společenské postavení nějaké 
osoby, která je rozhodováním pověřena a může poslušnost případně i 
vymáhat. Formální jmenování je typické pro kabalistické a zkorumpované 
společnosti a bývá často zaplaceno jmenovaným nebo jsou přislíbena 
procenta “z funkce”. Je to “obchod jako vždycky”.

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C5%99ad


                   Autorita

Důležitým znakem autority je, že nepoužívá násilí, což 
znamená, že tam, kde je zapotřebí nátlaku, se nejedná o 
autoritu. 
Autoritativní osobnost má své postavení dané, ovšem její 
vůdčí charakter je autoritou pouze ve chvíli, je-li uznán 
oběma stranami.
V sociologii pak označuje pojem autorita legitimní moc jedné 
osoby nebo skupiny nad druhou, která vyplývá z víry, tradice 
nebo výjimečného charakteru dané osoby nebo skupiny
V archaické společnosti autorita závisí na věku, tedy na 
větších životních zkušenostech. Moderní společnost = 
Kabala se naopak snaží odloučit autoritu od konkrétních 
osob a spojit ji s neosobním úřadem !!!

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1sil%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sociologie


Kriminálně psychopatologický model OPPT sk/cz

Bajcsiová - před “Covidem” prodavačka hypoték. Z hlediska OPPT je to samozřejmě zločin, 
zadlužovat lidi. Bajcsiová nemá žádný spirituální-duchovní historial, ani lingvistické vzdělání, 
ani právní ani obchodní. Tomu, že byla ředitelkou banky věří snad jen idiot. Její projev je plný 
infantilního žvatlání a zdrobnělin, jako by mluvila k publiku dětí nebo mentálně narušených 
osob.

Bajcsi - před Covidem (dle info AkašaPitaše) to byl transportér slovenské mafie, který 
převážel za peníze obchodované ženy, děti, orgány, mrtvoly podnikatelů ke zmizení, drogy, 
zbraně ..etc. Nemá dokončené ani základní vzdělání. Nyní se věnuje “duchovním stránkám” 
kázání svých katechismů na  téma “živého člověka” na různých videích. Kdopak mu odpustil 
trest ???

AkašaPitaš - králík vytažený za uši z klobouku dvěma předchozími kriminálníky a dosazený 
FORMÁLNÉ do  funkce “styčného důstojníka pro ČR”. Kromě google disku s dokumenty, které 
aktuálně stáhl a gumování hlav svýxch submisívních podporovatel a fanaticky oddané a 
kompletně indoktrinované asistentky nejsou jeho aktivity moc známy. S nastudovaným 
minimálním programnem vytrženým z kontextu objíždí českou republiku jako cikán s 
kolotočem, a hledá pravděpodobně hejly, kteří mu jsou jeho chaotické “porady” schopni dobře 
platit. Očividně využívá svou asistentku jako frontmena a PR pro styk se světem, který sám 
nemá. Bez ní by s jeho důvěrou byl konec ještě dříve. Proto ji potřebuje zneužívat.

 



E - Koruna = další průhledné “estébácko-zednářské letadlo”
aneb

když nám schází základní matematika a racionální myšlení
Tyto projekty podporují lidé absolutně neznalí agendy GESARA a jejích důsledků.

Je logické, že lidé - kolem E-Koruny, RODu, BOHEMIE a jiných na první pohled průhledných estébáckých projektů

NEVÍ NIC O AGENDĚ GESARA

NECHÁPOU ANI JEJÍ VZNIK A ANI DŮSLEDKY

STEJNĚ TAK JAKO NEVIDÍ JEJÍ 90% ZAVEDENÍ V CELÉM SVĚTĚ

A DEHONESTUJÍ a DEZINFORMUJÍ VEŘEJNOST O AGENDĚ GESARA

STEJNĚ JAKO PŘÍTOMNOST ALIANČNÍCH JEDNOTEK SHAEF.

..a to poslední je přímo trestné !!!!

moc inteligence nepobrali

jinak by ty projekty už dávno prohlédli.

E-Korunu může podporovat jenom matematický analfabet – hlupák, který nerozezná “letadlo” od “směny”

ROD může podporovat jenom ekonomický analfabet, který neví co je osoba M1 a nemá představu o tom “co je zlato”

BOHEMII může podporovat jenom akutní idiot, který neví NIC o OPPT a UCC, ani “co vlastně podepsal” se svým oživením, a 

chce se zbavit čerstvě nabyté svéprávnosti a suverenity, a delegovat ji na vychcané estébáky v pozadí pasti

VŠECHNY TYTO AKTIVITY JSOU RYZE PODVODNÉHO FINANČNÍHO RÁZU A MAJÍ ZA CÍL ODVEDENÍ POZORNOSTI OD 

ZÍKÁNÍ SUVERENITY JEDNOTLIVCŮ A PŘÍSTUPU KE SVÝM VLASTNÍM FONDŮM



Filosofické zamyšlení nad hlavním memem skupiny jako
 

excelentním symbolem vlády mentálního Chaosu a Nesmyslu

Máme jasnou filosofickou představu o všobecně používaném mottu 4 mušketýrů:

“Jeden za všechny
všichni za jednoho”

Jeden za všechny
=symbolizuje=

Hrdinství, odvahu, srdnatost, přátelství a lásku vědomého jedince, který ztělesňuje a 
vyjadřuje myšlenku, sílu a akčnost celé sociální grupy

Všichni za jednoho
=symbolizuje=

Sounáležitost, solidaritu, přátelství, loajalitu sociální grupy, která svým kolektivním 
vědomím a svou sociální silou zašťiťuje jedince a jeho akce.

Ovšem
Může někdo vysvětlit naprostou 

lingvistickou smyčku smrdící navíc nahony sofismatem

??? Všichni za všechny ???
Nemá to snad znamenat, že máme skrýt kriminálníky, psychopaty, manipulátory a policejní 

infiltrátory, udavače-informátory a stupidní provokatéry pod svá křídla??



Otázky dnešního dne zní:
 

KDO DAL BAJCSIŮM PRAVOMOC PROHLAŠOVAT SE 
LÍDRY OPPT NA SLOVENSKU A 

S TAKOVÝM OTŘESNÝM OSOBNÍM HISTORIALEM, A 
S TAKOVOU OCHROMUJÍCÍ NEVZDĚLANOSTÍ JAK OBECNOU, TAK 

PSYCHOLOGICKOU, ESOTERNÍ ČI EKONOMICKOU, GEOPOLITICKOU NEBO FINANČNÍ
ZPŮSOBUJÍCÍ CHAOS V DOKUMENTECH A ČIŠÍCÍ Z KAŽDÉHO JEJICH PROJEVU ??

…………….

NEMŮŽE JIM “FINANČNÍ GÉNIUS” SE ZÁKLADNÍM VZDĚLÁNÍM  AKAŠA-PITAŠ 
SPOČÍTAT 

PRIMITIVNÍ ROVNICÍ, ŽE E-KORUNA 
JE ESTÉBÁCKÉ LETADLO A PODVOD ?? .. hahah

……………

KDO DAL NEVZDĚLANÝM SLOVENSKÝM JEDINCŮM 
S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ 

PRAVOMOCE JMENOVAT FORMÁLNĚ 
PODVODNÍČKA OKRESNÍHO FORMÁTU A PSYCHOPATA S NARCISTICKOU 

PORUCHOU A NEROZPOZNANÝM MOCENSKÝM KOMPLEXEM 
A OBSESÍVNÍHO MANIPULÁTORA 

DO ROLE LÍDRA OPPT V ČECHÁCH ??



(z lat. meritus = zasloužilý (od slovesa mereor) nebo meritōrius = důležitý a
 řec. κράτος / kratos = vláda; vláda nadaných) je forma správy, ve které 
jsou funkce (a také odměny) rozdávány dle schopností.

Meritokracie je tedy postavená na myšlence, že výkonové faktory (úsilí 
jednotlivce, jeho aktivita, schopnosti, výkonnost, píle a zájem) hrají 
důležitější roli než faktory dané (pohlaví, věk, národnost, rasová 
příslušnost a sociální původ)

Meritokratický systém bychom měli chápat jako prostředí, v němž je 
každý hodnocen úměrně svým zásluhám a spíše fungovat tam, kde 

díky velké hustotě spojů mezi lidmi dochází k častému přímému 
přenosu informací.

Meritokratický systém 
jako 

administrativní systém agendy GESARA
skrze projekty z Fondů Prosperity

https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dtina
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dtina


V přímém protikladu k systému meritokratickému je systém 
topokratický, u něhož je odměna a moc závislá především na 
postavení (umístění v topologickém smyslu = prostorově), 
které daný jedinec ve společnosti (v síti) má. 

Z logiky věci vyplývá, že tam, kde se podaří vytvořit prostředí, v 
němž je spojení mezi úplně všemi členy komunity, lze s 
jistotou předpokládat existenci systému stoprocentně 
meritokratického.

Ve skutečnosti v síti s více účastníky existuje přímé spojení 
pouze mezi některými členy. Pak ovšem začíná být postavení 
velmi důležité. Některé uzly sítě se nacházejí ke zdrojům blíže a 
jiné dále. Tento systém úplně spravedlivý není. Bohužel se s ním 
setkáváme v našem každodenním životě. 



Jak definice, tak také význam meritokratického systému jsou 
současnými kabalistickými masmédii intenzívně zamlžovány a 
dezinterpretovány - z jasných důvodů. Stačí se projít googlem.

Zajímavé je, že už ze definice topokratického systému můžeme 
předjímat standartní kabalistický sociální model.

CABAL
https://en.wikipedia.org/wiki/Cabal

Kabala je skupina lidí, kteří jsou sjednoceni v nějakém pouze jim 
blízkém plánu, obvykle za účelem prosazování svých soukromých 

názorů nebo zájmů v rámci určité ideologie, státu nebo jiné 
sociální grupy nebo komunity, často intrikami a obvykle bez vědomí 
těch, kdo jsou mimo jejich skupinu. Použití tohoto termínu obvykle nese 

negativní konotace politického účelu, spiknutí a tajemství.

Může také odkazovat na tajné spiknutí nebo kliku, nebo to může být 
použito jako sloveso (k vytvoření kabaly nebo tajného spiknutí).

https://en.wikipedia.org/wiki/Cabal


Indoktrinace

(z lat. doctrina, nauka) je termín, který označuje 
záměr vnutit lidem myšlenky nebo 

přesvědčení v oblastech, které nakonec stejně 
vyžadují individuální reflexi, rozhodování a 

volbu. Je to nechutná činnost, protože je 
zaměřena na omezení schopnosti jednotlivce 

myslet a volit.
Indoktrinace znamená úsilí zaměřené k slepému a 

odevzdanému přijetí určité doktríny, souboru 
názorů a postojů, které nepřipouští diskusi ani 

kritiku. 
Někdy je provázeno nátlakem nebo hrozbami.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doktr%C3%ADna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diskuse
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kritika


INDOKTRINACI

chápeme jako akt instruktáže určitých učení, myšlenek nebo 
přesvědčení u jednotlivců.

Termín indoktrinace, tedy označuje akci vštípení nebo sladění 
jednoho nebo více lidí s ohledem na určité víry nebo zásady pro 

konkrétní účel.

Indoktrinace je nástroj, který od starověku používají mocenské 
skupiny, zejména v oblastech politiky, náboženství a financí, k 

přesvědčování ostatních lidí.

Jakmile budou lidé indoktrinováni, 

NEBUDOU USILOVAT ANI BOJOVAT ZA SKUTEČNOU A 
NEZBYTNOU ZMĚNU, 

ale budou podporovat návrhy 

vštěpované INDOKTRINÁTORY.



Indoktrinace jako metodologie 

Jedno vysvětlení slova „indoktrinace“ jej považuje za 
přenos určitého obsahu, který využívá metodologii 
nepředkládání všech stran tématu nebo „skládání 
balíčku“ informací výběrem faktů a myšlenek, které 
zaručí přijímání konkrétních myšlenek nebo přesvědčení 
indoktrionátorů. 

Taková metodologie zahrnuje neúplné nebo jednostranné 
argumenty, záměrné falšování nebo potlačování důkazů, 
vášnivá a emotivní hesla a kázání spíše než učení, z nichž 
všechny jsou zaměřeny na vnucení konkrétních ideologií 
do myslí studentů. 



Stejně tak, jako použití síly není automaticky indoktrinací, 
pokud je zaměřeno na prevenci škod, nepořádku nebo 

vážnějšího nebezpečí, 
tak také samotná indoktrinace jako metodologie se týká 

manipulace mysli, spíše, než těla. 

Skrývání faktů, znevažování názorů studentů nebo 
odmítání jakýchkoli myšlenek, které jsou v rozporu s 

přesvědčením učitele, jsou příklady indoktrinace. 

Indoktrinace je prostředek k vnucování, vymývání mozků 
nebo vnucování požadovaných ideologií 

bez otevřené diskuse. 
Pojem indoktrinace jako metodologie se týká autoritářských 

způsobů, jak manipulovat, spíše než vzdělávat mysl.



PSYCHOPATI V POLITICE A VE SPOLEČNOSTI

https://youtu.be/CSdk81kEkbo

https://youtu.be/CSdk81kEkbo


Vymývání mozku

Vymývání mozku nebo též brainwashing 
je původně teorie o existenci technik směřující k 

ovlivňování jednoho nebo více lidí tak, aby změnil svoje 
názory nebo chování, a to ve prospěch toho, kdo toto 

ovlivňování provádí. 
Nejčastější důvody této snahy jsou politické, náboženské a 
finanční (!!), v moderní době jde pak i o problémy sexuální 

orientace.

Slovo brainwashing se rozšířilo v hovorové mluvě i na 
další významy jako převýchova (často nedobrovolná) 

ve smyslu indoktrinace,nebo cílená změna názorů 
pomocí propagandy např. opakováním sdělení jako 

jediné pravdy (!!) při současném zamezení přístupu k 
informacím.



Je třeba poznamenat, že pojmy
 indoktrinace a vzdělávání 
by se neměly zaměňovat.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Skutečné vzdělávání 
spočívá v nabízení významného objemu znalostí tak,

 aby jednotlivci měli

schopnost klást otázky, reflektovat a přemýšlet 

rozvíjet své dovednosti, 
vytvářet vlastní názory 

a tak být nezávislí.



je možné vymezit parametry přístupu k  vzdělávání,

 které není indoktrinací. 

Existují čtyři základní kameny takového vzdělání:

 

(1) záměr, 

(2) základní texty, 

(3) student jako filozof a 

(4) výuka zevnitř. 



ZÁMĚR 

vzdělávání bez indoktrinace 

se zaměřuje na prezentaci základních myšlenek, hodnot a chování naší 
euro-atlantské civilizace způsobem, který umožňuje lidem klást otázky a 
diskutovat o významu těchto myšlenek. 

Takové vzdělávání se nezaměřuje na vštěpování názorů nebo 
naprogramovaného chování, ale na 

otevření mysli a srdce lidí k bohatství civilizace

 a důležitosti tohoto bohatství v procesu

přenesení zlatých semen ze starého cyklu do nového 

pro současný život. 

Záměrem tohoto přístupu je 

UČIT – a ne KÁZAT – 

způsobem, který 

ctí schopnost lidí myslet, cítit a jednat. 



Demokracie jednou zaplatí za nepřístojnost a přemíru toho, že chce uspokojit všechny.

Chudí budou chtít bohatství bohatých a demokracie jim to dá.

Mladí budou chtít práva starých a ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít právo 

občanů a demoklracie jim to dá.

A když nakonec převezmou kontrolu demokracie delikventi a kriminálníci -  díky svojí 

přirozenosti, ve které tíhnou přebírat mocenské pozice - potom bude taková tyranie horší 

než jakákoliv  monarchie nebo oligarchie. 

pravděpodobně Sócrates


