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(Hřích) nemám žádné děti. Protože očekávám atomovou válku, jestli a
protože naše společnost nebude charitnější, nyní zejména ve vztahu ke
zvířatům. Každá necharitní civilizace ve Vesmíru, která uspěla uskutečnit
výbuchy jako na Vesmírných hvězdách, se vyhubila v atomových válkách,
proto nyní zřejmě neexistuje jiná Vesmírná civilizace v našem dosahu vyjma
lidstva (Fermiho paradox). Hřích mít mrazák, přesto vraždit zvířata.
(strašně vs. T.Akvinský, Suma proti pohanům, kniha tři, 112)/ (Sin) I've no
children. Because I expect atomic war if and because our society won't be more
charitable, now mainly in relation to animals. Every uncharitable civilization in
Universe which succeeded in realizing explosions as in Cosmic stars became
extinct in atomic wars, therefore now there is apparently no other Cosmic
civilization within our reach except humanity (Fermi paradox). Sin to have
freezer, yet to murder animals. (terribly vs. T.Aquinas, Summa contra Gentiles,
book three, 112)
23.10, 2022 3:37:30odpol. Jestliže i pro děti a ženy nebude uzákoněno a s výjimkou krajní
nouze důsledně vynucováno jedení z mrtvol zvířat jen lékařsky zaručených zdechlin zvířat
(např. po veterinární pitvě a převařených v několika vodách v hrnci pod pokličkou), které
zemřely zásadně na stáří, popřípadě i porážková daň jako trest za porušení tohoto, tak v
Izraeli či skrz Izrael brzy zahájí atomovou třetí světovou válku, ale doufám, že předtím
milosrdně zemřu. Bible, Matouš 24: 14-36, 15: 21-28/ 23.10, 2022 3:37:30odpol. If also for

children and women the eating from dead animals of only medically guaranteed carrions
of animals (eg after veterinary autopsy and boiled in several waters in a pot under the lid),
which have on principle died of old age, possibly also slaughter tax as a punishment for
violating this, will not be enacted by law and, with the exception of extreme need,
consistently enforced, so in Israel or through Israel one will apparently soon start an atomic
third world war, but I hope, that before it I will die mercifully. Bible, Matthew 24: 14-36, 15:
21-28
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15.2, 2022 15:33:17 Má Filosofie rovnováhy je světská měřitelná věda. Má

Filosofie rovnováhy (pod licencí Creative commons, tj. společná tvorba) obsahuje velký
počet shrnutí všech druhů vyhotovených textů. Tato shrnutí jsou určena pro obec
charitních živých tvorů. Po studiu základních pravidel těchto shrnutí (viz obrázek v úvodu
této strany) v rámci většího či menšího počtu těchto mých jednotlivých shrnutí pro
pochopení praktického užití těchto pravidel skutečně kdokoliv může pokračovat v mé
světské filosofické práci (svodky*)./ 15.2, 2022 15:53:04 My Philosophy of Balance is
secular exact science. My Philosophy of Balance (under license Creative commons, ie

common creation) contains a large number of summaries of all kinds of texts. These
summaries are intended for community of charitable living creatures. After studying basic
rules of these summaries (see picture at the page top) within more or less number of these
my individual summaries for understanding of practical application of these rules, really
everyone can continue my secular philosophical work (of svodky*)
12.6, 2022 6:34:01 Jistá charito(caritas)logie: co možná nejméně smrti a bolesti v určitý
časový okamžik. (Bible, Gen. 18:25, Př. 10:2, 11:4, 1Jan 4:16) 09.06, 2022 23:42:49
matematicky spočítat charitu jako spodní limita smrti a bolesti (tj. co možná nejméně smrti a
bolesti) v určitý časový okamžik, 18.06, 2022 23:47:41 charita jako odměna, trest nelze

dokázat. Alespoň milosrdnější než většina / 12.6, 2022 6:36:57 Sure charity(caritas)logy: the
least possible death and pain at a certain point in time. (Bible, Gen. 18:25, Prov. 10:2, 11:4,
1John 4:16) 09.06, 2022 23:48:47 counted mathematically charity as the lower limit of death
and pain (ie least possible death and pain) at a certain point in time. 19.06, 2022 0:12:11

charity as reward, penalty cannot be proved. At least more merciful than most

13.02, 2022 1:08:26 Já, komunisté, židé, klerofašisté o lidském stvoření ráje: Ráj komunismu

má křesťanský základ, věřil v realizaci ráje skrz aplikovanou vědu, ale odmítl Boha jako
opium mas.* Také židé věří ve vědecký důkaz. Tak klerofašisté věří, že špinaví židé
ukřižovali Ježíše Krista.** Ale Bůh je charita jako cenná láska***, tj. ve zkratce co možná
nejmenší smrt a bolest, ráj může být jen skrz charity racionální vědu, politiku./ 13.02, 2022
2:36:08 I, communists, Jews, clerical fascists about human creation of paradise:

Communism's paradise has Christian basis, it believed in realization of paradise through
applied science, but rejected God as opium of masses.* Also Jews believe in scientific
proof. So clerical fascists believe that dirty Jews crucified Jesus Christ.** But God is charity
as valuable love***, ie in short the least possible death and pain, paradise can only be
through a charity rational science, politics.
25.7, 2022 1:43:32 Malý zvířecí rasismus má katolický kněz-modernista P.Teilhard de
Chardin.* Souhlas: charita (snad jako Božský duch-neviditelná věčná podstata) je přítomna
v hmotě, charita všech živých tvorů (snad jako jejich Božské věčné duše-jejich neviditelná
věčná podstata) má svůj původ v evoluci hmoty, tato charita je schopná vynořit se z hmoty,
přítomnost embryí charity z geneze Vesmíru a existence této charity nekonečně rozptýlené
v nejmenší částici./ 25.7, 2022 2:10:05 Catholic priest-modernist P.Teilhard de Chardin has

little animal racism.* Consent: charity (perhaps as God spirit-invisible eternal substance) is
present in matter, charity of all living creatures (perhaps as their God eternal souls-their
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invisible eternal substance) has its origin in evolution of matter, this charity is able to
emerge from matter, presence of charity embryos from genesis of Universe and existence
of this charity infinitely diffused in smallest particle.
22.07, 2022 9:17:12 Zoologie podle Bible, kde existují 3 říše (evoluční větve): 1) travní, 2)
hmyzí, 3) plazí. Transliterated Biblia Hebraica, Genesis 9:3 kol-remes asher hu-hhai lakhem
yihye leokhla keyerek esev natati lakhem et-kol (Každá hmyz-/plazivá-věc, jež živá, /k/ vám
bude k jídlu jako zelená tráva, dal jsem /k/ vám vše). Tak po Biblické potopě Bůh možná
přikázal lidem, aby jedli maso, alespoň občas trochu podle mne ideálně zdechlinu, a to vše
proto, že lidé jsou všežravci./ 22.07, 2022 9:22:02 Zoology according to Bible, where there

are 3 kingdoms (evolutionary branches): 1) grass, 2) insect, 3) reptilian. Transliterated Biblia
Hebraica, Genesis 9:3 kol-remes asher hu-hhai lakhem yihye leokhla keyerek esev natati
lakhem et-kol (Every insect-/creeping-thing, this living, will be to you to meal as green
grass, I gave /to/ you all). So, after the Biblical Flood, God possibly commanded people to
eat meat, at least occasionally a little according to me ideally a carrion, all because people
are omnivores.
21.6, 2014 23:50:06 Dokonalý živý tvor jí tedy ze všech živých tvorů pouze rostlinné plody a
rostlinná semena. 28.9, 2021 5:02:50 Semena rostlin, která mohou ve velké míře nahradit
maso./ 21.6, 2014 23:48:23 The perfect living creature eats then only plant fruits and plant
seeds from all living creatures. 28.9, 2021 5:03:14 Seeds of plants which can in big measure

replace meat.

21.10, 2022 Ve starověké Spartě bojovníci často jedli černou polévku. Tento vývar byl směsí
prasečí krve, (pro konzervaci:) octa a soli. Černá polévka mohla být vedle zavražděného
masa jeden z možných důvodů jejich vyššího vzrůstu, síly oproti jejich sousedům. I
Mongolové jako světa ex-dobyvatelé pijí krev dobytka. Krev možná pijí i hadi. Ale k
odebrání krve zvířete jej nepotřebujeme zavraždit, tj. ne vždy proti mé Filosofií
rovnováhy.*/ 21.10, 2022 In ancient Sparta, warriors often ate a black soup. This broth was

mixture of pig's blood, (for preservation:) vinegar and salt. Black soup could have been one
of possible reasons for their higher height, strength compared to their neighbors, in
addition to the murdered meat. Also Mongols as world ex-conquerors drink blood of
cattle. Also snakes possibly drink blood. But to take the blood of an animal we don't need
to murder it, ie not always against my Philosophy of Balance.*
01.02.2021 Podle Filosofie rovnováhy hadi mohou být krmeni milosrdně také syrovými (bez
jakýchkoli kuřecích těl, tj. zásadně neoplodněnými) vejci různých velikosti různých ptáků,
takže např. mládě hada je schopno spolknout toto vejce. Hadi jedí vejce také v divoké
přírodě./ 01.02.2021 According to the Philosophy of Balance the snakes can be fed

mercifully also by raw (without any chicken bodies, i.e. on principle unfertilized) eggs of
different sizes of different birds so that for example, a young snake is capable to swallow
this egg. Snakes eat eggs also in the wild nature.
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20.4, 2022 13:09:57 Experiment: dobré krmení mého psa z masa jen trochou přirozeně
uhynulých zdravých slepic, pes umřel jako zdravý v 14,5 let náhle na srdeční selhání (váha
zdechlin-krmiva, chorobopis*), dravec-levičák, filantrop. Darwin: nemilosrdné podmínky
druhů v evoluci, přežili nejsilnější, nejodolnější, nezabíjení až k alergickému šoku je
likvidace dravců, neudržitelné nyní soužití člověka s přírodou, pravičácká selekce
nejschopnějších, likvidace neúspěšných, slabších ne často smrt. * http://www.spvzt.cz/myarticles2-afterGood-dogdeath.htm#EXPERT : Lékařská
dokumentace z 29.6.2021, ošetřující veterinární lékař MVDr. Michal Vítek, http://forum.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1375 : Ráj začíná vědeckým pokusem
na mé zahradě, posty: Dalibor Grůza - 10/12/2010 :11:12:34, jrf - 10/12/2010 :12:27:25
20.4, 2022 15:03:39 Experiment: good feeding my dog from meat only a bit of naturally

dead healthy hens, dog died as healthy in 14,5 years suddenly of heart failure (carrions
food weight, medical record*), predator-leftist, philanthropist. Darwin: unmerciful
conditions of species in evolution, the strongests, most resistants survived, not killing till
allergic shock is predators liquidation, unsustainable now coexistence of human and
nature, right-wing selection of fittests, liquidation of unsuccessfuls, weakers' not often
death. * - http://www.spvzt.cz/myarticles2-afterGood-dogdeath.htm#EXPERT : Medical
documentation from 29.6.2021, attending veterinarian MVDr. Michal Vítek, http://forum.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1375 : Ráj začíná vědeckým pokusem
na mé zahradě/Paradise begins with a scientific experiment in my garden, posts: Dalibor
Grůza - 10/12/2010 :11:12:34, jrf - 10/12/2010 :12:27:25
30.7, 2022 12:47:13 Deprese(i postkoitální snížení testosteronu-semen, shodně v
andropauze či v karmickém/po jídle/ stresu) je řešena v (i schizofrenní) mánii střídáním sex
partnerů, fyzickým tréningem, antidepresiva zvyšují nízkou testosteronu hladinu i u žen, ale
působí i její útlum menší než antipsychotika(útlum-kozlík lékařský, antibludy-rostlinná
semena). Trvající stres je více léčiv. Hlavně charita(nejméně smrti,bolesti-stresu, nejíst zabitá
zvířata) může být šťastný konec./ 30.7, 2022 12:47:52 Depression(also post-coital

testosterone-seeds decrease, equally in andropause or in karmic/postmeal stress) is solved
in (also schizophrenic) mania by changing sex partners, physical training, antidepressants
increase low testosterone level also in women, but have also its sedation effect less than
antipsychotics(sedation-Valerian herb, antidelusions-plant seeds). Lasting stress is more
medicines. Mainly charity(least death,pain-stress, not to eat killed animals) can be happy
end.
16.11, 2022. 3 smrti cesty: Spermatické buňky reguluje testosteron regulovaný
archikortexem (tj. plaz-mozek člověka před smrtí), žid-hadi (ne žid-andělé) jsou v pekle
archikortexu, kde 1)jedí ty nejslabší hady za plného vědomí (např. ve válce), 2)v případě
opiátů (např. morfin, kozlík lékařský) jedí ty nejslabší hady v polospánku, 3)nejlepší je
působit co nejméně smrti, bolesti, nejíst zabitá zvířata, kdy v pekle jedí tyto po šťastném,
dlouhém životě nejslabší hady zemřelé ihned na infarkt./ 16.11, 2022. 3 death ways: Sperm

cells are regulated by testosterone regulated by archicortex (ie reptile-brain of human
before death), Jew-snakes (not Jew-angels) are in hell of archicortex where 1)they eat
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weakest snakes in full consciousness (eg in war), 2)in case of opiates (morphine, Valerian
herb) they eat weakest snakes half asleep, 3)it is best to cause the least death, pain, not to
eat killed animals, when in hell they eat these after happy, long life weakest snakes died
immediately of heart attack.
15.6, 2022 21:29:58 KDU, ODS, STAN, Piráti, top09, ANO, ČSSD. Chcete někdo konec zákazu
prodeje lékařsky zaručených zdechlin zvířat, jinak nevolím 2022, (např. po veterinární pitvě,
převařených v několika vodách v hrnci pod pokličkou), mrtvé zásadně na stáří, příp.
porážkovou daň. Volím různé demokratické strany, jež mě zradili (i STAN). Chtěli kořist, ne
spravedlnost-charitu(Bible, Gen. 18:25, Př. 10:2, 11:4, 1Jan 4:16)=co možná nejméně smrti a
bolesti (Lota rodinu charita od atom bomby v Sodomě). Žádám o potvrzení doručení. S
úctou 15.6.2022 JUDr. Dalibor Grůza Ph.D./ 15.6, 2022 22:37:30 Czech democratic parties.

Does any of you want to end ban on sale of medically guaranteed animal carrions,
otherwise I don't vote in 2022, (eg after veterinary autopsy, boiled in several waters in pot
under lid), dead mainly in old age, possibly slaughter tax. I vote for various democratic
parties who betrayed me (also STAN). They wanted prey, not justicecharity(Bible,Gen.18:25,Prov.10:2,11:4, 1John 4:16)=least possible death and pain(Lot's
family a charity vs. Sodom atom bomb). I request confirmation of delivery. With respect
15.6.2022 JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

Caritaslogy News
21.11, 2022. (Sin) I've no children. Because I expect atomic war if and because our
society won't be more charitable, now mainly in relation to animals. Sin to have freezer,
yet to murder animals. (terribly vs. T.Aquinas,
21.11, 2022. (Hřích) nemám žádné děti. Protože očekávám atomovou válku, jestli a
protože naše společnost nebude charitnější, nyní zejména ve vztahu ke zvířatům. Hřích
mít mrazák, přesto vraždit zvířata. (strašně vs. T.Akvinský,
16.11, 2022. 3 death ways: Sperm cells are regulated by testosterone regulated by
archicortex (ie reptile-brain of human before death), Jew-snakes (not Jew-angels) are
in hell of archicortex where 1)they eat weakest snakes in full consciousness, 3)it is best
16.11, 2022. 3 smrti cesty: Spermatické buňky reguluje testosteron regulovaný
archikortexem (tj. plaz-mozek člověka před smrtí), žid-hadi (ne žid-andělé) jsou v
pekle archikortexu, kde 1)jedí ty nejslabší hady za plného vědomí, 3)nejlepší je
12.11, 2022 Strach z alter ega.** Nyní jsem dítě slepic jako vegetarián, zřídka mrchožrout v
mém neokortexu (tj. lidském-civilizovaném mozku), v dětství jsem byl neúspěšný had,
12.11, 2022 Fear of alter ego.** Now I'm child of hens as vegetarian, rarely scavenger in my
neocortex (ie human-civilized brain), in childhood I was unsuccessful snake
11.11, 2022 I nyní české prezidentské volby jsou ne žid-andělskou, ale ve skutečnosti
nechtěnou žid-hadí tragédií (A.Babiše-Herodese zvířecího holocaustu),
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11.11, 2022 Also now Czech presidential election is not a Jew-angel, but an in fact unwanted
Jew-snake tragedy (of A.Babiš-Herod's animal holocaust)
09.11, 2022 Spermatické buňky regulují hadi, židi mohou být hadi*, ženy ztělesňují jejich
dítě**.
09.11, 2022 Snakes regulate sperm cells, Jews can be snakes*, women embody their child**.
09.11, 2022 Antipsychotika, část antidepresiv (kozlík lékařský), i milosrdný výron semene*
snižují množství testosteronu zvýšeného zejména jedením poraženého masa,
09.11, 2022 Antipsychotics, some antidepressants (Valerian herb), also merciful ejaculation of
sperm* reduce the amount of testosterone increased especially by eating slaughtered meat,
02.11, 2022 (Jew)angels give us work. But (Jew)snakes are possibly in hell and there they can only eat
the in full conscious people,
02.11, 2022 (Žid)andělé dávají nám práci. Ale (Žid)hadi jsou možná v pekle a tam mohou jen jíst ty při
plném vědomí lidi,
01.11, 2022 Russia-Ukraine war: it can be next years of increasing, criminal terror, the States are not
allegedly physically ill,
01.11, 2022 Rusko-Ukrajina válka: může být další roky se stupňujícím, zločinným terorem, státy údajně
nejsou fyzicky nemocné,
23.10, 2022 Unless also for children and women the eating from dead animals of only medically
guaranteed carrions of animals
23.10, 2022 Jestliže i pro děti a ženy nebude uzákoněno a s výjimkou krajní nouze důsledně
vynucováno jedení z mrtvol zvířat jen lékařsky zaručených zdechlin zvířat
21.10, 2022 In ancient Sparta, warriors often ate a black soup. This broth was mixture of pig's blood,
(for preservation:) vinegar and salt.
21.10, 2022 Ve starověké Spartě bojovníci často jedli černou polévku. Tento vývar byl směsí prasečí
krve, (pro konzervaci:) octa a soli.
21.10, 2022 Antipsychotics (also /merciful*/ sperm ejaculation) block dopamine (neurotransmitter in
brain engaged in orgasm
21.10, 2022 Antipsychotika (i /milosrdný*/ výron spermatu) blokují dopamin (neuropřenašeč v mozku
zapojený do orgasmu
21.10, 2022 Contemporary capitalist-imperialist regime is also hell, both for the weak (farm animals,
experimental animals
21.10, 2022 Současný kapitalisticko-imperialistický režim je také peklo, a to jak pro slabé (hospodářská
zvířata, pokusná
20.10, 2022 They had low testosterone (dopamine), ie an ethical vegetarian-fruitarian, their body was
afraid to burn the murdered animal sugars, so in their body, virtually their world an immune war does
not possibly start
20.10, 2022 Měli nízký testosteron (dopamin), tj. etický vegetarián-frutarián, jejich tělo mělo strach
spalovat zavražděné živočišné cukry, tak v jejich těle, resp. světě možná nezačne imunitní válka,
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17.10,2022 According to opponents, the model persons of (Catholic) church: 1) manipulator-dictator,
2) homosexual, weak,
17.10, 2022 Podle odpůrců modelové osoby (katolické) církve: 1) manipulátor-diktátor, 2) homosexuál,
slaboch, 3)
17.10,2022 In Biblical Paradise, unselfish preferential friendship between animals and Adam, where all
were vegetarians,
17.10,2022 V Biblickém ráji nezištné přednostní přátelství mezi zvířaty a Adamem, kde všichni byli
vegetariáni, nahradilo
12.10, 2022 People are apparently apes in relation to the God: In the Bible KJV, Genesis 1-2 there are
three terms 1) human being as the image
12.10, 2022 Lidé jsou zřejmě opice ve vztahu k Bohu: V Bible ČEP, Genesis 1-2 jsou tři termíny 1) člověk
jako obraz (hebrejský
12.10, 2022 Low testosterone in the male body manifests as higher blood sugar and higher
12.10, 2022 Nízká hladina testosteronu v mužském organismu se
12.10, 2022 Although in unverified statement of my expert in another agriculture field now the
remaining 2 (out of ca. 50
12.10, 2022 Ačkoliv v neověřeném vyjádření mého odborníka na jinou oblast zemědělství nyní zbylé 2
(z cca 50 českých
02.10, 2022 Russia is speaking about using atom bombs against
02.10, 2022 Rusko mluví o užití atom bomb proti Západní Ukrajině
02.10, 2022 Putin says he will use "all available means" to protect
02.10, 2022 Putin říká, že k ochraně území Ruska užije „všechny
28.09, 2022 Many other top Jewish leaders of Ukraine, or Russia apparently seek peace, not revenge
for the Holocaust
28.09, 2022 Jiné mnoho z nejvyšších židovských vůdců Ukrajiny, resp. Ruska zřejmě usiluje o mír,
nikoliv o pomstu
25.09, 2022 Although refined (discolored) sugar is plant-based, vegans protest
25.09, 2022 I když je rafinovaný (odbarvený) cukr rostlinného původu, veganům na něm vadí,
22.09, 2022 Jews. Enact immediately the sale of medically guaranteed carrions of animals for food,
which have on principle died of old age
22.09, 2022 Židé. Uzákoňte ihned na Západě prodej k jídlu lékařsky zaručených zdechlin zvířat, které
zemřely zásadně na stáří,
21.09, 2022 Židovští démoni na Ukrajině, Rusku a na Západě mohou
21.09, 2022 When Jews from the rather merciful unorthodox
21.09, 2022 Když se potkali při zakládání Státu Izrael židé z celkem milosrdné
21.09, 2022 Jews minor part (maybe Ukraine president for death
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21.09, 2022 Menší část Židů (možná Ukrajiny prezident za smrt
21.09, 2022 Jew ultranationalists: “You're Dov Landau,” Ari said. "You're 17 and you're from Poland.
You were in concentration camp
21.09, 2022 Židé ultranacionalisté: „Ty jsi Dov Landau,“ řekl Ari. „Je ti 17 a pocházíš z Polska. Byl jsi v
koncentračním táboře
20.09, 2022 Původní místo a čas zveřejnění níže uvedených nedávných příspěvků na/ Original place and
time of publication
19.09, 2022 The Ukraine, USA Jews who rule there*, speak about peace
19.09, 2022 Ukrajiny, USA židi, co tam vládnou*, mluvíte o míru
15.09, 2022 It is counterproductive and can cause atom war: 1) dirty
15.09, 2022 Je kontraproduktivní a může zapříčinit atomovou válku: 1) špinaví
15.09, 2022 Former Russian President and Prime Minister "Medvedev
15.09, 2022 Bývalý ruský prezident a premiér "Medveděv
14.09, 2022 Speak about peace. Jews of USA, Ukraine president Zelensky
14.09, 2022 Mluvte o míru. Židi USA, ukrajinští prezident Zelenskyj
26.08, 2022 Můj spolužáku-vědče zřejmě se musím omluvit, protože v současnosti optické vlákno
vpichované vyvrtáním díry do mozku myší
26.08, 2022 My classmate-scientist, I must apparently apologize, because at present there is only 1
optical fiber injected by drilling a hole into the mouse brain
28.06, 2021 4 posmrtné fotky 14,5 roku starého mého psa Gooda, dobrého křesťana a vegeatariána
28.06, 2021 Today Sunday (i.e. Christ's Day) my dog Good, a good Christian, died
21.07, 2013 See web on facebook Most Meciful Products
21.07, 2013 Trade designation of rightness: "THE MOST MERCIFUL PRODUCTS"

Caritaslogy
8.8.2022 14:33 Všechny mé finanční dary v rámci mé občanské
povinnosti budou nyní
4.8.2022 17:52 Torah, Talmud are manual for righteous Jew-reptilians
how to murder
4.8.2022 17:33 Tóra, Talmud jsou návod pro spravedlivé žid-plaziány
jak vraždit
2.8.2022 13:18 Penalty also as causing unnecessary death, pain (sin)
2.8.2022 13;06 Trest i jako působení zbytečné smrti, bolesti (hřích)
1.8.2022 11:10 After the age of reason, when sex and aggression
1.8.2022 11:06 Po době rozumové, kdy byly potlačovány sex a útočnost
a
30.7.2022 12:47 Depression(also post-coital testosterone-seeds
decrease, equally in schizophrenia
30.7.2022 12:47 Deprese(i postkoitální snížení testosteronu-semen,
shodně schizofrenie
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29.7.2022 23:27 29.07.2022 Agreement in USA Congress: Destruction
29.7.2022 23:25 29.07.2022 Dohoda v Kongresu USA: Zničení
29.7.2022 22:54 Pirkei Avot 1:12 Hillel: loving the creatures and
bringing them closer to Torah
29.7.2022 22:54 Pirkei Avot 1:12 Hilel: maj stvoření-"briot" v láske
a privádzaj ich k Tóre
29.7.2022 19:43 Joke (it's the same as my charity, ie Be hardworking
(communist ideal),
29.7.2022 19:31 Vtip Je to stejné jako má charita, tj. Byť pilný
(komunistický ideál),
29.7.2022 19:17 The Holocaust of Jews was because they had children,
(kosher) meat,
29.7.2022 19:10 Holocaust židů byl, protože měli děti, (košer) maso
25.7.2022 2:10 Catholic priest-modernist P.Teilhard de Chardin has
little animal racism
25.7.2022 1:43 Malý zvířecí rasismus má katolický kněz-modernista
P.Teilhard de Chardin
25.7.2022 1:00 Katolická teologie ustoupila od tvrzeni o přímém
stvořeni
25.7.2022 0:42 Catholic theology had withdrawn from asserting the
direct creation
24.7.2022 23:46 Židovský zvířecí rasismus, ačkoliv racionalita je ve
24.7.2022 22:57 Jewish animal racism although rationality is in
24.7.2022 21:07 Speciesism heresy, ie animal racism in st.T.Aquinas
24.7.2022 20:40 Blud specismu, tj. zvířecího rasismu v učení
T.Akvinského
24.7.2022 10:01 Satan (See Hindi language: /sataana/-to irritate-to
24.7.2022 9:13 Satan {viz hindština: /satáná/-zlobit22.7.2022 9:22 Zoology according to Bible, where there are 3
kingdoms
22.7.2022 9:17 Zoologie podle Bible, kde existují 3 říše (evoluční
20.7.2022 17:50 The basic expression of music is relative silence
20.7.2022 17:40 Základní vyjádření hudby je relativní ticho (jiné je
12.7.2022 21:22 Can charitable monk (eg Jesus of Nazareth) be boss of
army
12.7.2022 21:06 Může charitní mnich (např. Ježíš z Nazaretu) vést
armádu
9.7.2022 9:43 Depression (also due to post-coital decrease in
9.7.2022 9:33 Deprese (i postkoitálním snížením tělesné hladiny
8.7.2022 15:47 Organizace Greenpeace. Daroval jsem opět (Id daru:
8.7.2022 15:34 Brno Chicken Savefacebook.com Daroval
8.7.2022 15:20 Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (VS daru:
8.7.2022 15:15 By me also financially supported UNICEF
8.7.2022 15:14 Mnou i finančně podporovaná kampaň
7.7.2022 23:02 Still end of ban on sale of medically guaranteed
animal carrions.
7.7.2022 22:23 Stále konec zákazu prodeje lékařsky zaručených
zdechlin
6.7.2022 2:44
3 man strategies a) enough property, b) healthy
child, c)
6.7.2022 2:19
3 mužské strategie a) dost majetku, b) zdravé dítě,
c)
21.6.2022 17:11 Caritas as least possible death, pain at certain
point in
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21.6.2022 17:02 Caritas jako co možná nejméně smrti, bolesti
v určitém okamžiku
21.6.2022 13:43 Perverted West in industrial murder of farm animals
as at
21.6.2022 13:07 Zkažený Západ v průmyslovém vraždění
20.6.2022 11:41 G.Berkeley: Iť's only me, my consciousness(brain),
all
20.6.2022 10:21 G.Berkeley: Jsem pouze já, mé vědomí(mozek), vše
19.6.2022 22:30 Now elite of Western world, made up of Jews, is
neutral
19.6.2022 22:12 Nyní elita Západního světa tvořená Židy je neutrální
ve
19.6.2022 20:39 Finančně podporuji (viz níže)/ I support financially
19.6.2022 0:12 Duty is reward, penalty. As carítas I believe in duty
to
18.6.2022 23:47 Povinnost je odměna, trest. Jako caritas věřím v
18.6.2022 16:22 in Sodom, caritas as least possible death, pain at
18.6.2022 15:29 v Sodomě caritas jako co možná nejméně smrti,
15.6.2022 22:37 Czech democratic parties. Does any of you want to end
15.6.2022 21:29 KDU, ODS, STAN, Piráti, top09, ANO, ČSSD. Chcete
15.6.2022 14:15 There is terror also against weak human predators in
the
15.6.2022 13:28 Ve smečce Bible lidských dravců je teror i proti
slabým
12.6.2022 6:38 Sure charity(ie caritas)logy: the least possible
death and
12.6.2022 6:34 Jistá charito(tj. caritas)loqíe: co možná nejméně
smrti a
12.6.2022 0:13 Veterinarians send slaughterhouse owner to the
12.6.2022 0:11 Za brutální zacházení se zvířaty pošlou veterináři na
11.6.2022 23:43 Luther: salvation is only faith, grace and Bible
(sola fide,
11.6.2022 23:14 Luther: spása je jen víra, milost a Bible (sola fide,
11.6.2022 2:53 For Jews Bible KJV: Gen. 18,25 to slay the
11.6.2022 2:06 Pro Židy Bible ČEP: Gen. 18,25 Přece bys neusmrtil
10.6.2022 13:24 RENAME CHRISTIAN ECUMENICAL MOVEMENT
10.6.2022 12:11 PŘEJMENUJTE KŘESŤANSKÉ
9.6.2022 23:48 The answer for B.Myers, Orthodox rabbi Bratislava:
9.6.2022 23:42 Odpověď pro B.Myers, ortodoxní rabín Bratislava:
9.6.2022 13:53 I am aging and slowly losing (least possible death
and
9.6.2022 13:43 Stárnu a pomalu ztrácím (co možná nejméně smrti a
8.6.2022 11:13 By me also financially supported UNICEF
8.6.2022 11:11 Mnou i finančně podporovaná kampaň
8.6.2022 11:00 Brno Chicken Savefacebook.com Daroval
8.6.2022 10:43 česká pobočka organizace COMPASSION IN WORLD
8.6.2022 10:31 Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (VS daru:
8.6.2022 10:24 Organizace Greenpeace. Daroval jsem opět (Id daru:
5.6.2022 8:16
But if your experiment is very painful for
experimental mice
5.6.2022 0:09
Ale jestli váš experiment pokusné myši hodně bolí*,
3.6.2022 17:56 Me: my classmate, you still haven't told me if your
experiment
3.6.2022 17:38 Já: můj spolužáku, stále jsi mi nedopověděl, jestli
váš experiment
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2.6.2022 6:43
Human predators perform law for fear of cruel
penalty,
2.6.2022 0:18
Podepsal jsem tuto Petici, viz zde článek
29.05.2022./ I
1.6.2022 23:43 Lidští dravci plní zákon ze strachu z krutého trestu,
pro
30.5.2022 20:56 Podepsal jsem Petice: Všechna česká hospodářská
29.5.2022 22:49 I signed below Petition for cameras in
slaughterhouses
29.5.2022 22:20 Podepsal jsem níže petici za kamery na jatkách jako u
29.5.2022 21:53 Water even from extremely dry air in desert using
solar
29.5.2022 21:41 Voda i z extrémně suchého vzduchu na poušti pomocí
29.5.2022 10:54 Ukraine? Best also Russia strategy in Afghanistan
29.5.2022 10:22 Ukrajina? Nejlepší i Ruska strategie v Afganistánu
proti
28.5.2022 0:35 Charity (least possible death and pain): in given
time
28.5.2022 0:23 Charita (co možná nejméně smrti a bolesti): v daný
času
27.5.2022 21:20 Putin accused Kyiv of sabotaging peace talks.
27.5.2022 21:04 Putin obvinil Kyjev ze sabotáže mírových rozhovorů
25.5.2022 22:03 Scientists from Brno universities and Czech
25.5.2022 16:28 Vědci z Brna univerzit a české akademie věd (včetně
25.5.2022 10:28 Catholic priest M.Kuffa about Ukraine war: that I
curse at
25.5.2022 7:54 Katolický kněz M.Kuffa o Ukrajiny válce: abych
25.5.2022 5:50 Kissinger suggested to Ukrainians to surrender
territory
25.5.2022 5:4$ Kissinger navrhl Ukrajincům vzdát se území. Ukrajino
25.5.2022 5:40 Has Holocaust of Jews and Roma ever happened? As to
25.5.2022 5:12 Holocaust židů a Romů se nikdy nestal? Dle mé
23.5.2022 1:08 They laughed buying cheap Wheat.** Immediately ban
23.5.2022 1:06 Smáli koupit levnou pšenici.** Okamžitě zakažte
22.5.2022 19:04 Russia propaganda: In underground of steelworks
22.5.2022 18:55 Ruská propaganda: V podzemí oceláren Azovstal,
22.5.2022 1:51 Mainly women are responsible for hell of
22.5.2022 1:37 Hlavně ženy jsou odpovědné za peklo velkochovů, možná
20.5.2022 22:02 Right refugee solution: Usually give them
20.5.2022 21:49 Správné uprchlíci řešení: Dávejte jim jíst zásadně
jen
20.5.2022 18:27 I financially support also this charitable
organization for
20.5.2022 18:26 Finančně podporuji po delší dobu i tuto dobročinnou
20.5.2022 13:26 Another target of the Russian invasion could be
Latvia
20.5.2022 13:23 Dalším cílem ruské invaze by mohlo být Lotyšsko,
které
20.5.2022 0:48 Huge hate between murderers and murdered
20.5.2022 0:38 Obrovská nenávist mezi vrahy a zavražděnými
17.5.2022 12:36 Jew-marriages mainly among themselves, there
17.5.202212:36 Jew-marriages mainly among themselves, there
17.5.2022 12:22 Žid-manželství hlavně mezi sebou, ve světě je 14,2
miliónů
16.5.2022 21:00 During Czech Premier Babiš, his son-schizophrenic was
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16.5.2022 19:43 Za ČR premiéra Babiše byl lépe jeho syn-schizofrenik.
16.5.2022 1:12 Perversní sny jsou reálné pornofilmy promítané
16.5.2022 1:09 Perverted dreams are real porn films screened to
15.5.2022 12:22 Charity(least possible death and pain) is provable. I
15.5.2022 12:14 Charita (nejmenší možná smrt a bolest) je dokazatelná
13.5.2022 12:54 Death, ie devil, ie Jew-reptilians is immortal.
13.5.2022 12:34 Smrt, tj. ďábel, tj. žid-plaziáni je nesmrtelná.
Problém je,
12.5.2022 10:40 By me also financially supported UNICEF
12.5.2022 10:35 Mnou i finančně podporovaná kampaň
12.5.2022 10:12 Daroval jsem opět, nyní 7 USD. Každé 2 měsíce Pietní
akt před jatky
12.5.2022 9:51 česká pobočka organizace COMPASSION IN WORLD FARMING
12.5.2022 9:32 Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (VS daru:
12.5.2022 9:26 Organizace Greenpeace. Daroval jsem opět (Id daru:
11.5.2022 23:12 May 8 to 9 soldier parades are about sex, if sex
cruel
11.5.2022 22:44 8. až 9. květen vojáků přehlídky jsou o sexu, jestli
11.5.2022 1:41 People after death reincarnated into the most
11.5.2022 1:23 People after death reincarnated into the most
11.5.2022 0:26 Lidé po smrti reinkarnovaní do nejvíce vražděných
11.5.2022 0:25 Lidé po smrti reinkarnovaní do nejvíce vražděných
10.5.2022 23:36 Apparently the loss of several thousands of Ukraine
soldiers in
10.5.2022 15:10 Zřejmě ztráty několik tisíc ukrajinských vojáků v
9.5.2022 14:10 Osvobození od nacismu. Po cca 80 letech, jestli se to
9.5.2022 14:09 Osvobození od nacismu. Po cca 80 letech, jestli se to
9.5.2022 13:04 https://www.facebook.com/starostove/community/?
9.5.2022 13:04 https://www.facebook.com/starostove/community/?
9.5.2022 13:02 Jew God-charity: B.Myers, Rabbi Bratislava: Often
9.5.2022 10:27 Žid Bůh-charita: B.Myers, rabín Bratislava: Často
8.5.2022 19:16 Jew-reptilians, not Jew-angels, good at least in base
8.5.2022 17:00 Žid-plaziáni, ne žid-andělé, dobří alespoň v základu:
8.5.2022 8:03 Support rationally Ukraine army, not Russian invasion
8.5.2022 7:51
Podpořte rozumně Ukrajiny armádu, ne invaze Ruska do
7.5.2022 23:19 I recommend wheat stocks in iron barrels or tanks.
Pro7.5.2022 23:12 Doporučuji zásoby pšenice do železných barelů či
tanků.
7.5.2022 17:52 Charity (causing least possible death and pain) is
7.5.2022 17:52 Charita (působení nejmenší možné smrti a bolesti) je
7.5.2022 16:21 Czechoslovakia was liberated especially by Soviet
7.5.2022 15:34 Československo osvobodila zejm. sovětská armáda v
7.5.2022 9:22
https://www.novinky.cz!veda-skoly/clanek/u-muzektery7.5.2022 8:23
https://www.novinky.cz!veda-skoly/clanek/u-muzektery6.5.2022 13:15 People after death reincarnated into the most
murdered
6.5.2022 13:05 Lidé po smrti reinkarnovaní do nejvíce vražděných
6.5.2022 8:25
... Russia, Ukraine, USA bosses have Israeli
6.5.2022 8:22
... Ruska, Ukrajiny, USA bossové mají izraelské
6.5.2022 7:56
My here article from 5.5.2022 confirmed: Ukraine
6.5.2022 7:31
Konec vaření humrů zaživa (ve Spojeném království
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5.5.2022 21:15
Fire
5.5.2022 21:07
5.5.2022 4:20
4.5.2022 23:19
4.5.2022 12:04
4.5.2022 11:42
3.5.2022 22:51
want to fight
3.5.2022 20:14
bojovat
3.5.2022 17:35
3.5.2022 16:40
Egypta
1.5.2022 20:06
1.5.2022 20:03
1.5.2022 4:04
1.5.2022 3:20
27.4.2022 23:38
27.4.2022 19:30
20.4.2022 15:03
of
20.4.2022 13:09
18.4.2022 2:21
18.4.2022 2:20
18.4.2022 2:17
18.4.2022 2:08
18.4.2022 2:06
18.4.2022 1:55
18.4.2022 1:53
18.4.2022 1:48
14.4.2022 9:23
12.4.2022 19:04
12.4.2022 18:53
12.4.2022 14:15
12.4.2022 14:06
Nokia
12.4.2022 13:36
murdered
12.4.2022 11:09
12.4.2022 8:50
12.4.2022 8:48
11.4.2022 0:40
11.4.2022 0:37
10.4.2022 22:53
word Jew
10.4.2022 22:52
slovo Žid
10.4.2022 21:40
by
10.4.2022 21:27
10.4.2022 19:23
possible
10.4.2022 19:09
10.4.2022 13:57

Russia will apparently want also Odessa, because:
Rusko bude zřejmé chtít také Oděsu, protože: Požár
(for details see http://www.spvzt.cz/kniha.html
(blíže viz http://www.spvzt.cz/kniha.html
Doctor injects, enemies and karma laugh very
Doktor dělá píchy, nepřátelé i karma se mohou posrat
Transcarpathian and East Ukrainians do not possibly
Zakarpatští a Východní Ukrajinci možná nechtějí
Jew complex. Foundling-Moses was prince of ancient
Žid komplex. Mojžíš-nalezenec byl princ starého
Jews have Bible (Deuteronomy 14,7) ban to
Židi mají Bible (Deuteronomium 14,7) zákaz
Rational mystique. Nearly no forgiving to one
Racionální mystika: Téměř ne odpuštění zrazujícímu,
Exact science charity(ie caritas)logy: Summary and
Exaktní véda charito(tj. caritas)logie: Svodky všech
Experiment good feeding my dog from meat only a bit
Experiment: dobré krmení mého psa z masa jen trochou
https://www.facebook.com/search/posts?
https://www.facebook.com/search/posts?
https://www.facebook.com/search/posts?
https://www.facebook.com/search/posts?
https://www.facebook.com/search/posts?
https://www.facebook.com/search/posts?
https://www.facebook.com/search/posts?
https://www.facebook.com/search/posts?
lidské zrůdy vydělávající peníze z masového vraždění
End? Ukraine, West both heaven (Jew-angels) and
Konec? Ukrajiny, Západu oba nebe (žid-andělé) a
At March end New York Times reports Nokia was
Deník New York Times na konci března přinesl, že
Reptilians revenge: People reincarnated in the most
Plaziánů msta: lidi reinkarnovaní v nejvíce vražděné
When will all persuaded predatory people, ie
Kdy začnou všichni přesvědčení draví lidé, tj.
Absurdity of contemporary Catholic Christian Church:
Absurdita současné katolické křesťanské církve:
In Czech: When written with a capital letter, the
V češtině: Pokud se píše s velkým prvním písmenem,
heresy about living creatures other than human being
blud o živých tvorech jiných než člověk katolické
Jews-reptilians, eg Zelensky (not Jew-angels)
Židi-plaziáni, např. Zelenskyj (ne žid-andělé) možná
To Ukraine Czechia sends dozens of T-72 tanks*,
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10.4.2022 13:36 Na Ukrajinu ČR posílá desítky tanků T-72*,
10.4.2022 13:05 Ukraine. Confirmed. According to the DPA (German
Press
10.4.2022 12:57 Potvrzeno*. Jeden z týmu ukrajinských vyjednavačů s
9.4.2022 15:52 Ages end big wars, past age: in Vietnam, Yom Kippur,
last atomic war
9.4.2022 13:34 Věky konči velké války, minulý věk: ve Vietnamu,
Jomkipurská, poslední atomová válka
8.4.2022 18:59 Speculation: Russia will use atom bomb in territory
of West Ukraine
8.4.2022 18:37 Spekulace: Rusko užije atomovou bombu v území Západní
Ukrajiny
8.4.2022 1:36
Ukraine. in 1654, was the Pereyaslav Council, which
in fact meant
8.4.2022 1:34
Ukrajina. v roce 1654 byla Perejaslavská rada, která
7.4.2022 21:29 Czechia must condition weapon-exports for in 1939-45
fascist Ukraine
7.4.2022 21:23 ČR musí podmínit dodávky zbrani v 1939-45 fašistické
Ukrajině
7.4.2022 15:38 Political parties STAN and Piráti, both of which I
last
7.4.2022 14 58 Politické strany STAN a Piráti, obě jsem naposled
7.4.2022 14:15 By me also financially supported UNICEF
7.4.2022 14:10 Mnou i finančně podporovaná kampaň
7.4.2022 13:49 Daroval jsem opět, nyní 7 USD. Každé 2 měsíce Pietní
7.4.2022 13:24 česká pobočka organizace COMPASSION IN WORLD FARMING
7.4.2022 13:11 Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (VS daru:
7.4.2022 13:04 Organizace Greenpeace. Daroval jsem opět (Id daru:
7.4.2022 12:14 I am strongly against warfarin poisons against rats
7.4.2022 12:07 Jsem silné proti warfarin jedům proti potkanům při
7.4.2022 3:30
Wars in the East are in carnivory in its pierogi with
7.4.2022 2:19
Východu války jsou v masožravosti v jeho pirozích
6.4.2022 22:09 Ukraine. Apparently information war is with aim of
evacuating
6.4.2022 19:35 Zřejmé informační válka je s cílem evakuovat
ukrajinskou
6.4.2022 7:19
Česko dá Ukrajině válečné tanky. Další zbraně ji dá
3.4.2022 20:46 in 2022 Ukraine division in referendums was at most
against war victims
3.4.2022 20:41 V 2022 nejvíc proti obětem války rozdělení Ukrajiny
3.4.2022 17:32 Stále čekám na perfektní welfare ryb na rybích
farmách
28.3.2022 10:03 Nová ČR politika: Peníze na welfare v jiných zemích
jdou
28.3.2022 2:02 Czech public service news can be full of incorrect
28.3.2022 0:56 České veřejnoprávní zprávy mohou být plné
nekorektních
27.3.2022 22:12 Má Filosofie rovnováhy-I všichni hadi mají ve
27.3.2022 16:21 I recommend to buy, but now do not use vegetarian
(stable) potassium iodide tablets against radioactivity
27.3.2022 15:04 Doporučuji koupit, ale nyní neužívat vegetariánského
(stabilního) jodidu draselného tablety proti radioaktivitě
27.3.2022 14:21 Ukraine. Best also Russia fresh strategy from
Afghanistan
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27.3.2022 14:02 Ukrajina. Nejlepší i Ruska čerstvá strategie z
Afganistánu proti
24.3.2022 18:04 My Philosophy of Balance should also be for Jewreptilians
24.3.2022 17:41 Má Filosofie rovnováhy by měla být i pro žid-plaziánů
22.3.2022 5:13 Nech brouky žít./ Let the beetles live.
20.3.2022 17:17 No atom war, unless Russia-Ukraine war escalation,
20.3.2022 16:58 Žádná atomová válka, jestli ne eskalace RuskoUkrajina
20.3.2022 16:46 Best minicomputer 10year NokiaC5.Now informatics
20.3.2022 15:31 Nej minipočítač 10let NokiaC5.Teď informatika
20.3.2022 8:56 My scientific summaries and extracts of other
authors'
20.3.2022 8:56 Má vědecká shrnutí a výtahy (svodky) textů jiných
autorů,
19.3.2022 1:56 J.Huss isn't protestant if we comment to conform his
19.3.2022 1:04 J.Hus není protestant, komentujeme-li ve shodě s
18.3.2022 12:54 Jew-reptilians (demons) cannot nearly feel pain, can
18.3.2022 12:47 Žid-plaziáni (démoni) nemohou téměř cítit bolest,
17.3.2022 23:24 Now, its President Jew Zelensky, West Ukraine
17.3.2022 21:53 Teď její prezidente žide Zelensky, Západní Ukrajino
17.3.2022 21:53 Teď její prezidente žide Zelensky, Západní Ukrajino
17.3.2022 5:45 Finančně podporuji také tyto protesty Brno Chicken
Save
16.3.2022 22:57 Jew-world, don't forget USA atomic bombs in Hiroshima
16.3.2022 22:36 Žid-světe, nezapomeň USA atomové bomby v Hirošimě
15.3.2022 23:27 Čiré zlo je průmyslové porážkové farmy prasat, ač
15.3.2022 6:10 In end as revenge for unnecessary death and pain,
15.3.2022 5:44 Nakonec jako pomstu za zbytečnou smrt a bolest žid11.3.2022 23:26 dr. Grůza, tel. 721208595: garance do 16.03.2022.
9.3.2022 10:59 Charitology: Demons, death-Devil revenge for big
death
9.3.2022 10:58 Charitologie: Pomsta démonů, smrti-Ďábla za
7.3.2022 17:08 Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (VS daru:
7.3.2022 16:40 Mnou i finančně podporovaná kampaň
7.3.2022 16:39 By me also financially supported UNICEF
7.3.2022 16:25 Daroval jsem opět 10 USD. Každé 2 měsíce Pietní akt
7.3.2022 15:47 Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (VS daru:
7.3.2022 15:37 Česká pobočka organizace COMPASSION IN WORLD FARMING
7.3.2022 15:20 Organizace Greenpeace. Daroval jsem opět (Id daru:
7.3.2022 14:32 Děkujeme těmto skvělým mladým lidem za to, že šiří
5.3.2022 14:06 KDU-ČSL smazala všechny mé příspěvky a zablokovala
4.3.2022 22:47 Mystique: Jews, eat animal carrions died for old age.
4.3.2022 22:20 Mystika: Židé jezte zdechliny zvířat zemřelé na stáři.
4.3.2022 1:58 Jew-CNN SOS history4) of Ukraine President Zelensky
4.3.2022 1:30 Židovské CNN SOS historie4) prezidenta Ukrajiny
Zelenského
2.3.2022 11:38 M.F. 27.2.2022: I had 3 older men in overalls and with
2.3.2022 11:08 M.F. 27.2.2022: vezl 3 starší chlapy v monterkách a s
2.3.2022 9:59 M. F. 27.2.2022: Z Nymburka jsem vezl 3 starší chlapy v
1.3.2022 22:37 Good people/Jews from Jewish CNN1) Czech branch
published
1.3.2022 21:43 Dobří lidé/židé z české pobočky židovské CNN1)
zveřejnili
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1.3.2022 12:39 Ukraine president Zelensky: by origin in many Jewangels or
1.3.2022 11:57 Prezident Ukrajiny Zelenskyj: původem v mnoho židandělech nebo
28.2.2022 15:48 Russia apparently soon prepares to destroy West
Ukraine
28.2.2022 15:25 Rusko se zřejmě brzy připravuje zničit Západní
Ukrajinu
28.2.2022 13:15 International law in war is Jew-angels' needed Utopia
28.2.2022 12:24 Mezinárodní právo ve válce je žid-andělů nutná
utopie.1)
27.2.2022 16:30 Zelenskyj (prezident Ukrajiny, má pozn.) souhlasí
27.2.2022 15:44 Ukraine, speak with Russia in Belarus about peace.
27.2.2022 15:41 Ukrajino neodmítej jednat s Ruskem v Bělorusku o
míru.
27.2.2022 9:39 Even for Zelensky Ukraine, there is always a natural27.2.2022 9:29 I pro Zelenského Ukrajinu vždy existuje přirozeno27.2.2022 0:47 EU should condition weapons supplies for West Ukraine
27.2.2022 0:46 EU by měla podmínit dodávky zbrani Západní Ukrajinu
26.2.2022 21:43 Jew-Reptilians: War is much food, peace is hunger.
lt's
26.2.2022 21:41 Žid-Reptiliáni: Válka je mnoho jídla, mír je hlad. Je
26.2.2022 16:04 Russia should still speak with western Ukraine about
26.2.2022 15:59 Rusko by mělo stále jednat se západní Ukrajinou o
26.2.2022 10:48 A lie? Russian army against a war prisoner treatment
law,
26.2.2022 10:42 Lež? Ruská armáda proti právu o zacházení s válečnými
zajatci
26.2.2022 0:00 Ukraine and Russia speak about meeting of presidents.
25.2.2022 23:42 Ukrajina s Ruskem jedná o setkání prezidentů. Ruská
25.2.2022 15:44 Central Europe cannot resist great powers by force,
so we
25.2.2022 15:17 Střední Evropa nemůže velmocem odolat silou, tak
24.2.2022 8:53 Without consent of the UN Security Council, Russia
24.2.2022 8:36 Rusko začalo bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN
24.2.2022 0:37 Israel called for a diplomatic solution to the
situation in
24.2.2022 0:29 Izrael vyzval k diplomatickému řešeni
23.2.2022 19:51 Israel will prohibit hens for eggs cages from 2029.
23.2.2022 0:41 International law: In 2014 Ukraine State
22.2.2022 23:49 Mezinárodní právo: V 2014 stát Ukrajina
21.2.2022 17:03 Ukraine division in referendums is at most against
war victims
21.2.2022 16:53 Nejvíc proti obětem války je rozděleni Ukrajiny
referendy,
21.2.2022 16:22 Taiwan prohibited new ducks for eggs cages.
20.2.2022 20:00 Jew-angels try that Jew-reptilians believe in
charity.
20.2.2022 18:16 Žid-andělé zkouší, aby žid-reptiliáni věřili v
charitu. To
17.2.2022 22:05 Stránka Strana za práva všech živých tvorů
17.2.2022 21:40 What does (German) predatory animal believe in?
17.2.2022 21:28 V co věří (němé/c/) dravé zvíře? Téměř nevěří
15.2.2022 15:53 My Philosophy of Balance is secular exact science
15.2.2022 15:33 Má Filosofie rovnováhy je světská měřitelná věda
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15.2.2022 0:28 Rusko hlásí konec vojenských manévrů kolem
14.2.2022 22:47 Police prosecutes a priest. Allegedly: He isn't in
14.2.2022 22:04 Policie stíhá kněze. Údajně: Není ve vazbě (jeho
14.2.2022 15;01 Perverted dreams are real porn movies* screened to
14.2.2022 14:21 Perversní sny jsou reálné pornofilmy* promítané
14.2.2022 10:55 Reptiliáni/ ENGLISH: Reptilians.
13.2.2022 2:36 I, communists, Jews, clerical fascists about human
13.2.2022 1:08 Já, komunisté, židé, klerofašisté o lidském
12.2.2022 20:23 One cannot leave Judaism*, Judaism assesses genetics
12.2.2022 17:09 Judaismus* nelze opustit, judaismus posuzuje genetiku
11.2.2022 21:37 Poloviční žid Ježíš z Nazaretu, tj. zakladatel
11.2.2022 21:28 Demon Reich Chancellor Adolf Hitler took care of
11.2.2022 21:27 Démon Říšský kancléř Adolf Hitler pečoval o blaho
zvířat
11.2.2022 14:44 Rabbi Seifert: He is corrupt, he is goy, and then he
11.2.2022 13:41 Rabín Seifert: Se zkazí, je gój, a potom zase
11.2.2022 3:02 Bible: Jew's property is a slave beaten without
penalty
11.2.2022 1:31 Bible: majetek žida je otrok bitý bez trestu, jestli
ne jeho
9.2.2022 12:14 Žid-anděl (nejí nic, ani košer, Bible, Tóbijáš 12,19)
má 7
9.2.2022 12:12 A Jew-angel (eats nothing, nor kosher, Bible, Tobit
7.2.2022 20:50 Žid-Reptilián: Válka je mnoho jídla, mír je hlad. Žid7.2.2022 20:49 A Jew-Reptilian: War is much food, peace is hunger.
7.2.2022 20:17 The Animal Save Movement, which I financially support,
7.2.2022 17:01 Animal Save Movement, kterému finančně přispívám,
7.2.2022 16:41 By me also financially supported UNICEF
7.2.2022 16:39 Mnou i finančně podporovaná kampaň
7.2.2022 16:17 Organizace Greenpeace. Daroval jsem opět (Id daru:
7.2.2022 16:11 Česká pobočka organizace COMPASSION IN WORLD FARMING
7.2.2022 15:35 Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (VS daru:
6.2.2022 9:24 Pravidelně finančně podporuji Animal Save
27.1.2022 0:04 The division of Ukraine in referendums is at most
26.1.2022 23:34 Nejvíc proti obětem války je rozděleni Ukrajiny
referendy,
25.1.2022 23:07 Philosophy of Balance, Philosophy of Love or Order
25.1.2022 23:03 FILOSOFIE ROVNOVÁHY FILOSOFIE LÁSKY ANEB
12.1.2022 22:43 ČESKY: Problém je, jestli podstata přírody (charita
či naopak predace) umožňuje obecně vrátit charitní jednání za
charitní jednání./ ENGLISH: Problem is if the substance of nature
(charity or, on the contrary, predation) enables generally to return
charitable action for charitable action.
12.1.2022 21:26 Děkujeme, že jste Facebooku řekli, aby ukončil
obchodování s divokou zvěří
12.1.2022 17:34 Many enemy dogs are hare's death. Therefore, it is
not a
12.1.2022 17:08 Mnoho nepřátelských psů je zajícova smrt. Proto není
11.1.2022 10:01 Petition in relation to EU voting about transports of
10.1.2022 19:46 Daroval jsem opět 10 USD. Každé 2 měsíce Pietní akt
10.1.2022 19:22 Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (VS daru:
10.1.2022 19:21 Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (VS daru:
5.1.2022 21:42 Western predation world's death? (Envy, Huge greed,
5.1.2022 20:53 Smrt Západního světa predace? (Závist, Bezhlavá
hrabivost
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2.1.2022 0:39 (Jewish) demons (ie died bad creatures) from
2.1.2022 0:12 (Židovští) démoni (tj. zemřelí špatní tvorové) ze
30.12.2021 9:21 Elon Musk has sold about 10% of his company Tesla
30.12.2021 9:13 Elon Musk prodal cca 10% akcii své společnosti Tesla
29.12.2021 19:36 Orthodox Jews: All these who refuse to reproduce (ie
29.12.2021 19:10 Ortodoxní židé: Všichni, kdo odmítají rozmnoženi
(tj. i
28.12.2021 20:53 Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (Id daru:
27.12.2021 3:44 I agree with astronomer Jiří Grygar: Humanity cannot
do without science
27.12.2021 3:33 Souhlasím s astronom Jiří Grygar: Bez vědy se lidstvo
25.12.2021 22:17 Philosophy of Charity of Jesus of Nazareth is a
metaphysical
25.12.2021 22:17 Filosofie Charity Ježíše z Nazaretu je metafyzická
(tj.
25.12.2021 1:39 According to predators a weak wants to prevent big
death and pain
25.12.2021 0:55 Podle dravců slaboch chce zabránit velké smrti a
bolesti
23.12.2021 20:17 Until I was 20 years old, my brother and I ate 1000
chickens. Isn't this a too high lost social value caused by human
reproduction?
23.12.2021 19:57 Do mých 20 let stáři já a můj bratr jsme snědli 1000
kuřat. Není to příliš vysoká ztracená společenská hodnota zapříčiněná
lidským rozmnožením?
22.12.2021 9:11 Plant seeds eg bread as body of Jesus as Lord; plant
22.12.2021 8:23 Rostlinná semena např. chléb jako tělo Ježíše jako
20.12.2021 23:59 As a Christian, I pray for health of President20.12.2021 23:56 Jako křesťan se modlím za zdraví prezidenta-státníka
20.12.2021 22:36 Dental problems of evil one can start cancer of
stomach,
20.12.2021 22:35 Zubní problémy zlého mohou začít rakovinu
20.12.2021 22:34 Dear my health insurance company and my dentist. It
20.12.2021 22:34 Vážení má zdravotní pojišťovno a můj zubaři. Je
20.12.2021 22:33 Archetypal attributes of Pallas Athena partially
20.12.2021 22:33 Archetypální znaky Pallas Athény částečné shodné s
18.12.2021 9:47 On January 20, 1942, in Wannsee there was German
18.12.2021 9:33 Německo. 20. ledna 1942 ve Wannsee byla vrcholná
konference
18.12.2021 9:11 Ancient Greek city of Sparta murdered weak children
and
18.12.2021 8:48 Starořecké město Sparta vraždilo slabé děti a přežití
16.12.2021 14:57 About the Catholic Christian Holy Trinity as the
only God
16.12.2021 14:25 O katolické křesťanské Svaté Trojici jako jediném
16.12.2021 1:36 For below I signed OPEN LETTER FOR
16.12.2021 1:20 Pro níže jsem podepsal OTEVŘENÝ DOPIS
15.12.2021 23:36 Talmud (Torah) has trees error. "If with regard to
trees,
15.12.2021 23:01 Talmud (Tóra) má stromů chybu: "Jestli ohledně
14.12.2021 11:18 In Islam, a meal with fish can be with other meat
(possibly
14.12.2021 10:30 V islámu pokrm s rybou muže být s jiným masem (asi
13.12.2021 20:40 4 types of living creatures exist: 1) herbivores
before
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13.12.2021 20:09 Existují 4 druhy živých tvorů: 1) býložravci před
smrtí, 2)
12.12.2021 7:21 Rational mystique: Good and bad Jews are relatives.
12.12.2021 6:45 Jewish word Egypt. In Hebrew, Egypt is Misrayim
12.12.2021 3:54 Rational mystique: Below Islamic preacher is partly
12.12.2021 3:33 For Shabbat, both the Jewish Ashkenazi Gefilte fish
12.12.2021 2:24 Racionální mystika: Dobří a špatní židé jsou
příbuzní.
12.12.2021 2:22 Židů slovo Egypt. V hebrejštině Egypt je Misrajim
12.12.2021 2:17 Racionální mystika: Níže islámský kazatel částečné
12.12.2021 2:16 Pro šabat oba židovské aškenázské Gefilte fiš (tj.
9.12.2021 22:14 According to Bible, when did Jesus of Nazareth
apparently God (son)
9.12.2021 22:03 Podle Bible, kdy Ježíš z Nazaretu zřejmě Bůh (syn)
9.12.2021 10:05 3 slepice dají až 500 vajec za rok pro lidi v Africe
či Asii
8.12.2021 23:07 Žid*: Už mě nebaví vést stejný rozhovor s mými
8.12.2021 22:51 Jew*: I'm sick of having the same conversation with
my
8.12.2021 21:59 asi https://www.streamisrael.tv/
8.12.2021 21:47 probably https://www.streamisrael.tv/
8.12.2021 12:34 Daroval jsem opět 10 USD. Každé 2 měsíce Pietní akt
8.12.2021 12:09 Organizace Greenpeace. Daroval jsem opět (Id daru:
8.12.2021 11:58 Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (Id daru:
8.12.2021 11:22 In 2021, a world community led by good Jews to stop
rainforest deforestation by 2030
8.12.2021 11:14 V 2021 světové společenství vedené dobrými židy na
zastavení odlesňování deštných pralesů do 2030
7.12.2021 14:16 Sign the Petition to stop the cruel trade in monkeys
for
7.12.2021 14:14 Podepište Petici za zastavení krutého obchodu s
opicemi
7.12.2021 13:24 Jewish Gefilte fish as a Catholic fasting food.
7.12.2021 12:49 Židů Gefilte fiš jako katolické postní jídlo*.
Suroviny pro
7.12.2021 12:35 Jewish tscholent with goose is with beef bouillon2)
or
7.12.2021 12:05 Židů šoulet s husou je s hovězím vývarem2) či
6.12.2021 10:07 Asian or African or American aboriginal man found
chicken possibly carrion, baby crocodiles and their eggs
5.12.2021 23:14 3 hens give up to 500 eggs per year for people in
Africa
5.12.2021 22:56 3 slepice dají až 500 vajec za rok pro lidi v Africe
či Asii
5.12.2021 13:45 Now the USA Supreme Court will decide about abortions
5.12.2021 13:30 Nyní Nejvyšší soud USA rozhodne o potratech
2.12.2021 14:01 Jewish Talmud law of Abaye president of famous
2.12.2021 13:17 Židovský Talmud zákon Abaje předsedy slavné
2.12.2021 12:46 Back then, after the Biblical Flood, God possibly
commanded to eat carrions
2.12.2021 12:34 Tehdy po Biblické potopě Bůh možná přikázal lidem
jíst zdechliny
25.11.2021 11:20 PODEPIŠ TUTO PETICI Vyzvete polskou vládu proti
zavírání telat do kotců hned po narození
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23.11.2021 12:09 How to protect climate in hot Arabia deserts was
known
23.11.2021 11:59 Jak chránit klima v horoucí pouštní Arábii bylo
známo již
23.11.2021 11:11 Judaism, the hunt in Israel: "Hunting is permitted
only
23.11.2021 11:11 Judaismus, lov v Izraeli: Lov je povolen pouze během
22.11.2021 22:13 Islam: Hunt and hunting, in the original as-said val-kans
22.11.2021 22:07 Islam: The precondition for edibility of meat of
clean
22.11.2021 20:51 Islám: Lov a honba, v orig. as-said va-l-kans (má
pozn22.11.2021 20:18 Islám: Předpokladem poživatelnosti masa čistých
21.11.2021 13:26 Petice proti lovu delfínů na Faerských ostrovech/
16.11.2021 22:29 Economic goods protect against unnecessary death,
pain
16.11.2021 21:51 Ekonomické statky chrání proti zbytečné smrti,
bolesti
12.11.2021 2:43 See below video* kosher slaughter with a bird's
12.11.2021 2:20 Viz níže video* košer porážka s vytečením krve ptáka
10.11.2021 17:38 Organizace Greenpeace. Daroval jsem opět (Id daru:
10.11.2021 17:35 Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (Id daru:
10.11.2021 15:44 Organizace COMPASSION IN WORLD FARMING.
10.11.2021 12:30 My today's message for Brno Chicken Save: 12:53 You
have sent
10.11.2021 12:25 Dnešní message pro Brno Chicken Save: 12:53 Poslali
jste
10.11.2021 12:03 For climate, Greenpeace mainly solved solar and wind
(Jewish acting)
10.11.2021 11:52 Pro klima Greenpeace řešila hlavně sluneční a větrné
(židovina)
10.11.2021 11:29 Real Orthodox Jewish acting1) threatens the
organizations
10.11.2021 10:38 Ortodoxní židovina1) hrozí organizacím, jež jsem
9.11.2021 21:21 In Czech Television series approved by Jewish: there
is no talk of extreme need in the Talmud
9.11.2021 19:00 V seriálu české televize schváleném židovskou: o
krajní nouzi není v Talmudu řeč
9.11.2021 12:24 I remain moderately optimistic in relation to
9.11.2021 12:18 Zůstávám mírným optimistou ve vztahu k etickým
9.11.2021 12:11 I remain moderately optimistic in relation to ethical
farms
9.11.2021 12:04 Zůstávám mírným optimistou ve vztahu k etickým farmám
9.11.2021 10:13 Signs of the time in Hebrew (English): Nachum
(Biblical
9.11.2021 9:45 Znamení času v hebrejštině (češtině): Nachum
(Biblický
6.11.2021 13:36 Czech ministers of agriculture, of environment
6.11.2021 13:34 Čeští ministři zemědělství, životního prostředí
nemusí
4.11.2021 14:44 Re: Mayors and Independents • STAN You are not
telling the truth
4.11.2021 14:42 03.11.2021 Mayors and Independents • STAN Good day
4.11.2021 9:40 Re: Starostové a nezávislí· STAN Nemluvíte pravdu. V
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4.11.2021 9:39 03.11.2021 Starostové a nezávislí· STAN Dobrý den.
3.11.2021 10:06 STAN and Pirates voter. Attention please no
government of lie
3.11.2021 9:32 Volič STAN a Pirátů. Prosím pozor ne vláda lži a
3.11.2021 8:22 How, to protect climate in hot Arabia deserts was
known
3.11.2021 7:52 Jak chránit klima v horoucí pouštní Arábii bylo známo
již
2.11.2021 7:59 I and Pavel Sobola are right, that the owners of power
plants
2.11.2021 2:07 Já a Pavel Sobola máme pravdu, že majitelé elektráren
2.11.2021 1:09 No individual should own irrational living creatures
that
2.11.2021 1:07 Nerozumné živé tvory by nikdo neměl vlastnit
1.11.2021 23:41 Better for climate to pay for maintaining Amazon
rainforest
1.11.2021 23:40 Lepší pro klima platit za udržování amazonského
pralesa
1.11.2021 21:50 According to me (partly unlike Prime Minister Andrej
Babiš only New EU farm to fork strategy**
1.11.2021 21:48 Podle mne (částečně na rozdíl od premiéra Andreje
Babiše pouze New EU farm to fork strategy**
31.10.2021 12:28 My and my dog's (as Christians with a merciful food
31.10.2021 12:26 Mé a mého psa (jako křesťanů s milosrdnou stravou
31.10.2021 2:54 Vím či věřím, to zatím stačí, abych věděl, co mám
dělat.
30.10.2021 19:08 Jews when cruel kosher meat except fasting bio meat
30.10.2021 18:03 Židé, když kruté košer maso vyjma postního bio
ačkoli
25.10.2021 21:41 Karel Poláček that his Jewish ancestors from Poland
25.10.2021 21:14 Karel Poláček, že jeho židovští předci z Polska.
24.10.2021 21:33 Needed secret agreement conclusion between now
governing coalition and A.Babiš
24.10.2021 21:29 Nutné uzavření tajné dohody mezi nyní vládni koalicí
a A.Babišem
24.10.2021 16:04 Jsem jakoby proti židům a proti všem, ale jsem se
židy
24.10.2021 14:56 03/2020 Coronavirus (disease 2019)-COVID-19
24.10.2021 14:29 03/2020 Koronavirus (nemoc 2019}-COVID-19 Uprostřed
24.10.2021 1:58 Arabs hid start of Yom Kippur War from Israelis'
similarly atomic apocalypse which should be in Israel (Bible, Mark
13,32).
24.10.2021 1:31 Zahájeni Jomkipurské války Arabové utajili před
Izraelci podobně atomová apokalypsa, která by měla začít v Izraeli
(Bible, Marek 13,32).
22.10.2021 4:12 SPECULATION War Catholic LGBT want to live in
22.10.2021 1:54 SPEKULACE: Bojovní katoličtí LGBT chtějí žit v
21.10.2021 20:11 Vít Rakušan-předseda STAN 1 h • Video z nemocnice o
nemocném prezidentu
21.10.2021 1:11 Mayors and Independents • STAN Hello, Dalibor. we
want to play a fair game with the Pirates
21.10.2021 0:59 Starostové a nezávislí • STAN Dobrý den, Dalibore. s
Piráty chceme hrát fér hru
21.10.2021 0:24 Octopus is the Christian fasting foodstuff as fish.
In
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21.10.2021 0:22 Chobotnice je křesťanské postní jídlo jako ryba. Aby
20.10.2021 22:29 If under their promiss before Czech Parliament
elections STAN doesn't enforce ethical factory farms
20.10.2021 22:27 Jestli dle svého slibu před českými parlamentními
volbami STAN neprosadí etické velkochovy
20.10.2021 21:55 Povedlo se! Evropští poslanci HLASOVALI PRO
strategii Farm to Fork (Z farmy na vidličku)!
19.10.2021 22:04 I voted for STAN as strongest FOR ethical farms
19.10.2021 22:03 STAN jsem volil jako nejsilnější PRO etické farmy
19.10.2021 21:44 (Hillel) used to say: The more flesh, the more
worms;
19.10.2021 15:28 (Hilel) hovoril: Kto rozmnožuje maso , rozmnožuje
červy,
12.10.2021 21:25 STAN is strongest FOR ethical factory farms.1)
12.10.2021 20:31 STAN je nejsilnější PRO etické velkochovy.1) STAN
12.10.2021 11:06 Former Czech premier Babiš should be greedy, but he
possibly wanted ethical farms
12.10.2021 10:46 Bývalý český premiér Babiš měl být chamtivý, ale
možná chtěl etické farmy
12.10.2021 10:27 The President of the Czech Bishops Conference,
Graubner for a prayer for the President of the Republic
12.10.2021 10:25 předseda české biskupské konference Graubner k
modlitbě za prezidenta republiky
10.10.2021 13:24 Modlím se za zdraví českého prezidenta a
10.10.2021 9:37 Nutné nekriminalizovat (úloha kapitalistické ODS)
A.Babiše
9.10.2021 20:22 I donated (see below) again for PETA the largest non9.10.2021 20:04 Daroval jsem opět 10 USD (viz níže). Pietní akt před
6.10.2021 22:27 Fasting foodstuffs now even for children are fish and
poultry only under condition of not young-animals and of their
merciful, virtually at least contemporary organic farming and also of
their merciful slaughter, but it is better to eat their carrions.
6.10.2021 17:17 Postní jídla nyní i pro děti jsou ryby a drůbež jen
za podmínky nikoliv mláďat a jejich milosrdného, resp. přinejmenším
současného ekologického chovu a i jejich milosrdné porážky, ale lepší
je jíst jejich zdechliny.
5.10.2021 17:48 (my most important part of the Koran about carrions)
5.10.2021 17:10 (má nejdůležnější část Koránu o zdechlinách)
3.10.2021 17:25 I sacrificed my own children, so my children will not
eat murdered animals, while I do not have to murder my children
3.10.2021 16:56 Obětoval jsem vlastní dětí, takže moje děti nebudou
jíst zavražděná zvířata, zatímco nemusím vraždit mé děti
3.10.2021 12:37 After war Islarmic Azerbaijan increases power over
acquired territory. It played key role in evacuation of Czech helpers
from Afghanistan.
3.10.2021 12:17 Po válce zvyšuje islámský Ázerbájdžán moc nad
získaným územím. Sehrál klíčovou roli při evakuaci českých
spolupracovníků z Afganistánu.
3.10.2021 8:14 Hanba rodiny je pro muslimy synonymem smrti. Rovnost
budoucích manželů (kafáa) i ve vztahu ke cti je podmínkou manželství.
3.10.2021 8:05 For Muslims the shame of family is synonymous with
death. Equality of future spouses (kafa'ah) also in relation to honor
is a condition for marriage.
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2.10.2021 15:16 Educational, not annihilating enemy fight (Jesus,
Matthew 5,44). Needed possible-strictest charitable discipline of any
righteous army.
2.10.2021 10:41 Výchovný, ne zničující nepřátelský boj (Ježíš, Matouš
5,44). Nutná možná-nejpřísnější charitní disciplína jakékoliv
spravedlivé armády.
1.10.2021 20:11 I believe or know a computer algorithm (law) about
surety not to exist pain
1.10.2021 20:05 Věřím či znám počítačový algoritmus (zákon) o
jistotě, aby neexistovala bolest
1.10.2021 16:12 ZMĚNA: Parlamentní volby 2021 volím STAN proti
velkochovům
1.10.2021 2:08 Jews from Arabia (Mizrahim-Sephardim) firstly wanted
peace with the Arabs, but they tortured animals (kosher), now they
are confused. Due to Holocaust syndrome the Ashkenazim God is mainly
a murderer principle
1.10.2021 0:33 Židé z Arábie (Mizrachim-Sefardi) prvně chtěli mír s
Araby, ale mučili zvířata (košer), nyní jsou zmatení. Kvůli syndromu
holocaustu Bůh Aškenázim je hlavně princip vraha
30.9.2021 15:13 Volím etické velkochovy STAN. Ačkoliv sporná SPOLU to
odmítá
29.9.2021 21:23 V 2017-18 šikana níže lidí z ČAK mi znemožnila
advokacii.
29.9.2021 15:17 Dle podrobného Dotazníku (volimprozvirata.cz) ohledně
ochrany zvířat ANO vše slibuje, ale vše blokovala, SPOLU je sporná.
29.9.2021 6:47 UE: SAUVEZ LES ABEILLES ET LES AGRICULTEURS/
Zachraňte včely a zemědělce
29.9.2021 6:12 BIBLE, GEN 1,11: tadshe haaretz deshe/ zatravni se
země (mladou) trávou/ let the earth to grass by (young) grass
28.9.2021 5:03 Seeds of plants, measure replace meat, are, the plant
fruits, usually healthier, are (Bible, Gen 1,11 and Gen 1: 28-30)
28.9.2021 5:02 Semena rostlin, míře nahradit maso, jsou, rostlinné
plody, obvykle zdravější, jsou (Bible, Gen 1,11 a Gen 1: 28-30)
24.9.2021 1:01 Jabotinsky (Israeli prime ministers teacher) believed
in protection of beautiful but cruel Jewish children as big kosher
meat eaters through Jewish army, revenge, terror
23.9.2021 21:03 Žabotinsl(ý (učitel izraelských premiérů) věřil v
ochranu hezkých, ale krutých židovských dětí jako velkých jedlíků
košer masa skrz židovskou armádu, odvetu, teror
21.9.2021 10:35 Introductory film.
21.9.2021 10:34 Úvodní film.
21.9.2021 6:20 Podepište jako já prosím PETICI od PETA proti
přepravuje 720 opic z Kambodže pro použití v USA laboratořích v
krutých experimentech
21.9.2021 6:14 Sign as me please PETITION of PETA against
transporting 720 monkeys from Cambodia for use in U.S. laboratories
in cruel experiments
20.9.2021 8:29 Husband of new Israeli ambassador to Czechia is
liberal rabbi. Israeli hierarchy isn't so cruel here.
20.9.2021 7:47 Manžel nové velvyslankyně Izraele v Česku je
liberální rabín. Izraelská hierarchizace není zde tak krutá.
19.9.2021 16:30 In Israeli food chain predators of higher position
despise their prey to hunt it.
19.9.2021 16:29 V Izraeli potravním řetězci výše postavení dravci
pohrdají svou kořistí, aby ji lovili.
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19.9.2021 15:03 Denmark saved ca 700 older children. As children
murdered animals, so Hitler murdered their families at home.
19.9.2021 14:42 Dánsko zachránilo v holocaustu cca 700 starších dětí.
Jak děti vraždily zvířata, tak Hitler vraždil jejich rodiny doma.
19.9.2021 2:18 In 2015-19 chief of Israeli army Gadi Eizenkot
opposes as much as possible the big unnecessary death and pain
19.9.2021 1:57 V 2015-19 náčelník izraelské armády Gadi Eizenkot
odporuje co možná nejvíce velké zbytečné smrti a bolesti
18.9.2021 17:46 From my scientific theory I propose necessary
amendment to social contract about our food chain to merciful one,
but not fateful for me
18.9.2021 17:36 Ze své vědecké teorie navrhuji nutný dodatek
společenské smlouvy o našeho potravního řetězce na milosrdný, ale
není osudové pro mě
9.9.2021 23:29 ZMĚNA: Parlamentní volby 2021 volím STAN proti
velkochovům
9.9.2021 9:36
Now-good dictator is USA ex-President Donald Trump,
9.9.2021 9:15
Teď-dobrý diktátor je exprezident USA Donald Trump,
8.9.2021 22:19 Jews part becomes rich very mercilessly by robbing
non-Jews, which Jozef Tiso did not like
8.9.2021 21:27 Část židů bohatne velmi nemilosrdné okradením nežidů,
což Jozef Tiso neměl rád
8.9.2021 14:36 V 2014 byla masová revoluce na západní Ukrajině
8.9.2021 9:04
A. Geulen, as a Belgian non-Jew, saved circa 300
Jewish children, but Belgian also Jewish genocide in their Kongo
colony
8.9.2021 8:30
A. Geulen jako belgická nežidovka zachránila cca
židovských dětí, ale belgická i židovská genocida v jejich kolonii
Kongo
4.9.2021 7:34
Hezký-krutý (matky a potomci)/Beutiful-cruel (mothers
and offspring).
3.9.2021 18:26 I agree with antiabortion law in Texas, USA, but tne
laws should be brief, simple and
3.9.2021 18:25 Souhlasím se zákonem proti potratům v Texasu, USA,
ale zákony by měly být stručné, jednoduché a
3.9.2021 15:54 I say to archbishop lefebvre that I consider the
elect (ie the Church
3.9.2021 15:53 K arcibiskupu lefebvrovi říkám, že za vyvolené (tj.
církev
2.9.2021 9:00
Circa 3000 years ago, the Israeli Moses' spies wanted
to save the Canaanites because of mixed marriages
2.9.2021 8:56
Asi před 3000 lety izraelští Mojžíšovi špioni chtěli
zachránit Kanaánce kvůli smíšeným sňatkům
25.8.2021 6:08 Tohoto FACEBDOKU celý OBSAH A TAKÉ SHRNUTÍ/ This
FACEBOOK whole CONTENT AND ALSO SUMMARY
21.8.2021 14:04 נוצרים לא יכולים לאכול ולשלם מרצון בשר של שחיטה כשרה
20.8.2021 13:13 Christians cannot voluntarily eat and pay (kosher)
meat
20.8.2021 12:46 Křesťané nemohou dobrovolně jíst a platit (košer)
maso
19.8.2021 17:15 From 1992 International Day of Homeless Animals and
19.8.2021 17:14 Od roku 1992 Mezinárodní den zvířat bez domova a
19.8.2021 16:43 After earthquake in Haiti on 14 August 2021, there
were
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19.8.2021 16:42
mrtvých,
19.8.2021 16:17
19.8.2021 16:14
19.8.2021 10:53
acts
19.8.2021 10:14
18.8.2021 20:44
kosher
18.8.2021 20:43
18.8.2021 0:58
Afghanistan)
18.8.2021 0:46
Afghánistánu)
18.8.2021 0:30
18.8.2021 0:07
televize
17.8.2021 23:28
17.8.2021 23:16
17.8.2021 12:37
Kabul)
17.8.2021 12:30
Kábulu
16.8.2021 13:49
16.8.2021 13:45
15.8.2021 23:34
15.8.2021 23:15
15.8.2021 23:12
15.8.2021 23:00
15.8.2021 11:51
(Afghan)
15.8.2021 11:49
(Afgáncům)
15.8.2021 9:00
15.8.2021 8:36
14.8.2021 20:46
in
14.8.2021 20:36
14.8.2021 19:14
nepodaří
14.8.2021 18;31
14.8.2021 18:18
vegetarians
14.8.2021 18:11
hadi
13.8.2021 13:45
13.8.2021 13:38
11.8.2021 17:06
11.8.2021 16:59
11.8.2021 16:11
11.8.2021 15:04
11.8.2021 3:57
11.8.2021 3:51
11.8.2021 2:19

Po zemětřesení na Haiti dne 14.8.2021 je 1400
Czech Prime Minister said evacuation operation ended.
Dle českého premiéra evakuační akce skončila.
Now no other Czech airplane to Afghanistan. Taliban
Nyní žádné jiné české letadlo do Afghánistánu.
As to me each living creature (Hitler, snakes and
Dle mne každý živy tvor (Hitler, had a jedlík košer a
On 16.-18.8.2021 Czech Republic evacuated (from
Dne 16.-18.8.2021 Česká republika evakuovala (z
Why did I buy annual access to Israeli television
Proč jsem si koupil roční přístup do izraelský
Ultra-Orthodox Jews (ie Haredim) needn't be snakes,
Ultraortodoxní židé (tj. charedim) nemusí být hadi,
In name of Charity. Today, at about 9:00 a.m. (in
Ve jménu Charity. Dnes asi v devět hodin ráno v
Political ban on ritual slaughters in Czech
Politický zákaz rituálních porážek v ČR. Když žid i
Nation that eats killed animals, mainly in full
Národ, jež jí zabíjená zvířata, zejména při plném
Chcete si vybrat charitu i pro zvířata nebo karmickou
To choose Charity also for animals or karmic burden*?
I recommend that Czech Republic right now gives
Doporučuji, aby právě teď česká republika dála
"Some countries, including Czech Republic, (in Kabul)
"Některé země včetně Česka kvůli rychlému (v Kábulu)
Result of saving of Afghan translators of Czech army
Výsledek záchrany afgánských tlumočníků
Jestli se českému premiérovi Andreji Babišovi
Nyní si většina židů myslí, že jejich integrace a
From point of view of (Jewish) integration,
Z hlediska (židů) integrace a vegetariánství možná
Jewish nobility can be snakes. By them it isn't
Židovská šlechta jsou možná hadi. Podle nich není
Odpověď: Poslal(a) ODS - Občanská demokratická
v českých parlamentních volbách v říjnu 2021 volím
Bad Jews now as Holocaust syndrome reject animal
Špatní židé nyní jako syndrom holocaustu odmítají
No: Czech President Beneš and his army general on
Ne: český prezident Beneš a generál jeho armády na
Compassion lack in bad Jews is Holocaust syndrome
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11.8.2021 2:08
holocaustu
10.8.2021 14:09
Zeman)
10.8.2021 14:08
10.8.2021 12:38
10.8.2021 12:02
pokračovat s
9.8.2021 22:57
Jews
9.8.2021 22:50
9.8.2021 17:44
9.8.2021 17:38
9.8.2021 15:20
9.8.2021 2:54
9.8.2021 2:45
mělo
9.8.2021 0:49
9.8.2021 0:47
8.8.2021 21:15
8.8.2021 21:12
8.8.2021 13:42
8.8.2021 13:35
(starvation)
8.8.2021 13:08
jatky
8.8.2021 12:58
8.8.2021 12:48
animals
8.8.2021 12:40
8.8.2021 12:34
8.8.2021 12:21
8.8.2021 10:54
7.8.2021 14:47
not
7.8.2021 14:44
ne
7.8.2021 12:17
7.8.2021 11:46
6.8.2021 16;01
6.8.2021 15:58
6.8.2021 14:44
cure
6.8.2021 14:42
léčby
6.8.2021 8:39
6.8.2021 8:30
5.8.2021 23:19
United
5.8.2021 23:12
5.8.2021 10:45
(salmons)
5.8.2021 10:36
(lososy)
5.8.2021 8:54

Nedostatek soucitu u špatných židů je syndrom
Transgender people are in substance repulsive (M.
Transgender lidé jsou bytostně odporní (M. Zeman)
USA sent airplanes to Afghánistán. They want to
USA vyslaly do Afghánistánu letadla. Chtějí
My Philosophy of Balance (see http://www.spvzt.cz )Má Filosofie rovnováhy (viz http://www.spvzt.cz )-židé
Send Ouestionnaire* to Your political party to: 1)
Pošlete Dotazník* Vaší politické straně na: 1)
Podpořil jsem (Id daru:
42872004) částkou 100 Kč
These cosmetics were animal-tested which should
Ta kosmetika byla testována na zvířatech, což by se
I wish Hana Zagorová to heal soon bad illness
Přeji Haně Zagorové, aby se brzy uzdravila ze špatné
Nejlepší je demokracie s uzákoněním spravedlivých
Přátelství lidí a bezobratlých./ Friendship of
Charitním darem 15 USD proti smrtím hladem na
With charity gift US$15 against Madagascar
Daroval jsem opět 10 USD. 11.6.21 Pietní akt před
I donated for UNICEF for malnutrition/ Daroval jsem
I donated again for PETA the largest non-profitI more times donated for Salvation Army for homeless
Organizace Greenpeace. Daroval jsem. (Id daru:
Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic I donated
Katolická nemocnice nemocných lidí se zvířaty v
Bad Jews ruling world with main murderer principie,
Zlí židé vládnoucí světu s hlavním principem vraha,
At Israel's wish USA withdrew in 2018 from nuclear
Na přání Izraele USA odstoupily v 2018 od jaderné
Russian lesbian family who starred in advertising for
Ruská lesbická rodina, která hrála v reklamě ruského
If schizophrenics do not use meds, after only 3 day
Jestli schizofrenici neužívají léky, už po 3 dnech
Andrej Babiš Jr.: He wants to be without diagnosis of
Andrej Babiš ml.: Chce se zbavit diagnózy
Killer robots are developed - e.g. by USA, China,
Zabijácké roboty vyvíjí - např. USA, Čína, Velká
I signed a Petition, ie open letter from the NGO
Podepsal jsem Petici, tj. otevřený dopis od NGO
After Syria and Iraq Islamic State defeat in 2019, UN
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5.8.2021 8:43
Po porážce Islámského státu v Sýrii a Iráku v roce
2019
4.8.2021 23,05 Hunting of endangered animal species (Russia
exceptions)
4.8.2021 22:59 Lov ohrožených druhů zvířat (výjimky v Rusku)
3.8.2021 9:30
"Germans welcoming Hitler in Czechoslovak bordertands
3.8.2021 9:27
"Vítáni Hitlera Němci v československém pohraničí
3.8.2021 0:38
Israeli Supreme Court yesterday suggested compromise
3.8.2021 0:25
Izraelský nejvyšší soud včera navrhl kompromis asi
2.8.2021 23:58 Israel: Monopoly Chief Rabbinate rejects reforms, but
2.8.2021 23:56 Izrael: Monopolní vrchní rabinát odmítá reformy, ale
2.8.2021 22:07 St. Anne's University Hospital in Czech (cannabis)
2.8.2021 22:05 Fakultní nemocnice u sv. Anny v ČR (konopí)
2.8.2021 21:58 In Czech Republic, opiates are given in fact by Jews
2.8.2021 21;58 V Česku jsou opiáty dávané fakticky židy
2.8.2021 11:45 In contrast to the cruelty of salmon (farms)
2.8.2021 11:41 Naproti níže uvedenému krutému chovu lososů ve
31.7.2021 10:08 Great world danger is the radical orthodox Islamic
31.7.2021 9:51 Velké světové nebezpečí je radikální ortodoxní
islámský
30.7.2021 15:44 Let them already be in peace at least after deathrhino
30.7.2021 15:38 Ať už jsou v míru alespoň po smrti-hroch
30.7.2021 12:22 30.07.2021 We know who helped our soldiers
(Afghanistan)
30.7.2021 12:08 30.07.2021 Jsme si vědomi, kdo (pomohl) našim vojákům
(Afghánistán)
30.7.2021 0:16 30. 7.21 According to Czech President Miloš Zeman
(help)
30.7.2021 0:14 30. 7.21 Jakýkoliv odklad rozhodnuti o poskytnutipomoc
29.7.2021 18:01 29.07.2021 Allied countries solve the same problem at
29.7.2021 17:36 29.07.2021 Spojenecké země řeší v současnosti (to
samé)
29.7.2021 10:43 09.06.2021 PETA chválí Izrael jako první zemi
(kožešiny)
28.7.2021 2:30 09.06.2021 Israel: Wild Animals Protection (fur Act)
28.7.2021 1:57 09.06.2021 Izrael: Předpisy ochranu divokých zvířatkůže
28.7.2021 0:14 14.04.2021 Nový Zéland: Vláda potvrdila plány na
zákaz vývozu živých zvířat
28.7.2021 0:11 14.04.2021 New Zealand: The Government has confirmed
plans to ban live animal exports
27.7.2021 23:41 Germany passed a law in May 2021 banning the crushing
of male chickens from January 1, 2022
27.7.2021 23:38 Německo přijalo v květnu 2021 zákon zakazující drcení
kuřat samců od 1. ledna 2022
27.7.2021 23:12 18.07.2021 France wants to ban crushing and gassing
of male chickens in 2022
27.7.2021 23:02 18.07.2021 Francie chce v roce 2022 zakázat drcení a
zplyňování kuřat
27.7.2021 21:28 Celý svůj život buduji katedrálu kámen po kameni,
27.7.2021 6:52 Help to Afghan allies is solved by nearly all armies
27.7.2021 6:46 Pomoc afghánským spojencům řeší téměř (všechny
armády)
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26.7.2021 20:54 What is substance of cruel rules of Islam, it was
26.7.2021 20:46 Co je podstatou krutých pravidel islámu vyjádřil v
26.7.2021 20:39 United Kingdom will give asylum to (4300 Afghans)
26.7.2021 20:36 Spojené království udělí azyl celkem asi 4300
Afgháncům,
26.7.2021 11:32 Though our policy and Muslims as cruel halal killers
26.7.2021 10:10 Ačkoliv naše politika a muslimové jako krutí halal
22.7.2021 21:08 Greenpeace petition, I signed (rainforests, I start)
22.7.2021 21:00 Greenpeace petice, podepsal jsem (pralesy, jsem
začal)
21.7.2021 20:30 From France. From 1 January 2022, two bans will
21.7.2021 19:49 Z Francie. Od 1. ledna 2022 tam budou platit dva
zákazy:
19.7.2021 21:01 Now new fighting between Israelis and by them repressed
19.7.2021 20:53 Nyní nové boje mezi Izraelci a jimi utiskovanými
19.7.2021 20:33 In 2021, the West will withdraw its soldiers from
(Afghanistan)
19.7.2021 20:11 V roce 2021 Západ stáhne své vojáky z Afganistánu.
18.7.2021 1:26 I philosophically highly appreciate charitable-Jewry
18.7.2021 1:21 Filosoficky si hluboce vážím charitního židovství a
18.7.2021 0:28 Czech Jew-Christian Daniel Herman is wrong, if by
18.7.2021 0:19 český žid-křesťan Daniel Herman se mýlí, jestli podle
17.7.2021 14:53 Charitním darem 25 USD proti smrtím hladem
Madagaskaru
17.7.2021 14:52 With charity gift US$25 against Madagascar starvation
16.7.2021 17:30 British House of Lords makes amendmentsinvertebrates)
16.7.2021 17:29 Britská Sněmovna lordů předkládá pozměňovacíbezobratlí
16.7.2021 17:00
16.7.2021 14:08 Nyní nechci jim darovat nic. Israel Alliance (Od
knězů)
16.7.2021 13:49 luxorious the Hagibor social care facility of Jewish
16.7.2021 13:48 Jewish luxorious social care/ židovská luxusní
sociální
16.7.2021 2:45 People, animals etc from Africa said to EU citízen,
16.7.2021 2:44 Lidé, zvířata atd. z Afriky řekli: EU občane, pamatuj
16.7.2021 2:43 2021: (Darwinist world principie of murderer?)
16.7.2021 2:41 2021: (darwinistický světový princip vraha?)
16.7.2021 2:39 13.5.2016: Ca. 153 000 people-refugees arrived in
Italy
16.7.2021 2:28 13.5.2016: Do Itálie v člunech 153000 běženců z
Afriky
15.7.2021 14:15 Amazon rainforest, the worlďs largest carbon (tank)
15.7.2021 13:29 Amazonské pralesy, jež jsou největší úložiště oxidu
14.7.2021 5:17 Podepsal jsem tuto Petici pro EU za zákaz obchodužralok
11.7.2021 0:33 http://www.spvzt.cz/ , http://stranazapravavsechziv
10.7.2021 2:37 http://www.spvzt.cz/ , http://stranazapravavsechziv
9.7.2021 14:00 Pfizer with BioNTech develop vaccine designed to
fight against mutations of virus COVID-19.
9.7.2021 13:44 Pfizer s BioNTech vyvíjí vakcínu pro boj s mutacemi.
7.7.2021 12:19 I donated for UNICEF for malnutrition/ Daroval jsem
7.7.2021 12:07 Organizace Greenpeace. Daroval jsem. Pralesy, oceány.
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7.7.2021 11:55 Médecins Sans Frontiéres I donated a tuberculosis
antibiotic
7.7.2021 11:45 I more times donated for Salvation Army for homeless
7.7.2021 11:36 Daroval jsem opět 10 USD. 11.6.21 Pietní akt před
jatky
7.7.2021 11:20 I donated again for PETA the largest non-profitanimal
5.7.2021 19:02 (see now Israel)-11.5.2021: Czech minister (rePfizer)
5.7.2021 18:56 (viz nyní Izrael)-11.5.2021: český ministr (rePfizer)
30.6.2021 20:36 Below is the complete medical documentation of my dog
30.6.2021 19:10 Níže je kompletní lékařská dokumentace mého psa
30.6.2021 16:25 Laws shall be brief that they can be understood by
nearly everyone
30.6.2021 16:24 Zákony musí být stručné, aby byly téměř každému jasné
30.6.2021 11:51 Podepsal jsem tu Petici proti vraždám ochráncůAmazonie
28.6.2021 14:12 Was Holy Mother Teresa of Calcutta a righteous woman
in
28.6.2021 13:51 Byla Svatá Matka Tereza z Kalkaty spravedlivý v
27.6.2021 22:19 4 posmrtné fotky 14,5 roku starého mého psa Gooda,
27.6.2021 21:37 Today Sunday (i.e. Chrisťs Day) my dog Good, a good
Christian died mercifully and naturally in age 14 and half years old
27.6.2021 21:29 Dnes v neděli (tj. Kristův den) můj pes Good, dobrý
křesťan zemřel milosrdně a přirozeně ve věku 14 a půl let
27.6.2021 4:20 Saint boy in hell(place of Jews-snakes dictatorship,
great suffering-Mexico
27.6.2021 3:01 Svatý chlapec v pekle(místo židů-hadů diktatury,
velké utrpení-Mexiko
25.6.2021 22:14 Israel is the first country in world which will ban
sale of furs
25.6.2021 22:13 Izrael zakáže jako první země na světě prodej kožešin
25.6.2021 21:53 Vážený pane ministře zemědělství Ing. Miroslave
25.6.2021 15:31 Matěj Stropnický, formerly bad chairman of Green
Party,
25.6.2021 9:31 Matěj Stropnický, dřív špatný předseda Strany
zelených,
24.6.2021 19:20 I vote for strong Christian-right political coalition
24.6.2021 19:13 Budu volit silnou křesťansko-pravicovou polit.
koalici
24.6.2021 14:10 Inspire. Possibly Slovak Parliament joins EU trenddogs
24.6.2021 14:09 Inspirují ČR. Možná nyní se parlament SR připojil-psy
24.6.2021 14:08 Despite I believe in good real substance of all alive
24.6.2021 14:08 Přesto věřím v dobrou skutečnou podstatu všech naživu
24.6.2021 14:06 I am with animal protectionists, that Spanish
laboratory
24.6.2021 14:06 Jsem spolu s ochránci zvířat, že španělská laboratoř
24.6.2021 9:28 Let us sign the Petition of organization Cruelty Free
24.6.2021 9:26 Podepišme petici organizace Cruelty Free
International,
22.6.2021 11:34 Koněv Street in Prague will not be renamed, Prague
22.6.2021 11:30 Koněvova ulice v Praze nebude přejmenována, Praha
22.6.2021 7:53 Asylum is convinced that Matilda (pig) escaped from
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22.6.2021 7:51
22.6.2021 7:21
prac.
21.6.2021 2:38
force.
21.6.2021 2:33
Afghan
21.6.2021 2:27
sily.
21.6.2021 2:02
jež
20.6.2021 13:53
police
20.6.2021 12:14
Buštěhradu
20.6.2021 8:20
consider
20.6.2021 8:01
Považuji
19.6.2021 8:30
19.6.2021 8:25
18.6.2021 12:08
18.6.2021 12:04
17.6.2021 12:57
field
17.6.2021 12:53
17.6.2021 10:39
Czendlik
17.6.2021 10:38
17.6.2021 0:04
16.6.2021 23:44
holocaust)
16.6.2021 23:43
zvířat)
16.6.2021 21:01
16.6.2021 20:59
jíst
16.6.2021 5:18
14.6.2021 22:51
zvířat)
11.6.2021 20:10
11.6.2021 19:55
bomby)
11.6.2021 12:22
velkochovům
11.6.2021 12:13
foxes
10.6.2021 8:03
9.6.2021 14:32
animals
9.6.2021 12:11
jatky
9.6.2021 11:26
9.6.2021 11-16
9.6.2021 11:03

Azyl je přesvědčen, že Matilda (prase) z farmy uteklo
Podporuji. Omlouvám se, ale v ten pátek jsem byl v
Israeli army head called for use of proportionate
Police accused 4 soldiers of beating to death an
Šéf izraelské armády vyzval k používáni přiměřené
Policie obvinila 4 vojáky za ubíti k smrti Afghánce,
Snakes lied slightly above average to Buštěhrad
Hadi lhali těsně nadprůměrně Čechu veliteli
Atomic spies spouses Rosenbergs were Jews.* I
Atomoví špióni manželé Rosenbergovi byli Židé.•
Below film about now big cruelty of kosher slaughters
Níže film o nyní velké krutosti košer porážek
Big cruelty of kosher slaughterhouses*. 1st Nazi film
Velká krutost košer jatek*. Prvně v nacistickém filmu
List of 6 important legislative successes in the
Seznam 6 důležitých zákonodárných úspěchů
Will be animals in heaven? Catholic priest Z.
Budou živočichové v nebi? Katolický kněz Z. Czendlik
Podepsal jsem tuto petici (Den STOP přepravě zvířat)
Amira Friedmann (Hebrew: amira-saying, animal
Amira Friedmann (ivrit: amira-výrok, holocaust
Imagine that all human beings are snakes who must eat
Představte, že všichni lidé jsou hadi, kteří musí
beautilul (people are) cruel/ hezcí (lidé jsou) krutí
COMPASSION in world farming-14.6.(STOP přepravě
(Israeli security propaganda of Iran atom bomb)
(izraelská bezpečnosti propaganda íránské atomové
07.06.2021 Vážení. parlamentu EU ne klecovým
Dear Member of Czech Parliament, it is no longerO mých darech informuji, abych inspiroval ostatní
I donated again for PETA the largest non-profitDaroval jsem opět 10 USD. 21.6.21 Pietní akt před
I more times donated for Salvation Army for homeless
Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic I donated
Organizace Greenpeace. Daroval jsem. Prales, oceány.
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7.6.2021 9:37
Nezautočíme-li, zničí oni nás. Izraelská letadla
zničila irácký jaderný reaktor v roce 1981
7.6.2021 7:09
Vážení. V parlamentu EU podpořil ne klecovým
velkochovům
5.6.2021 0:48
(během dnešní války židé zabili stovky Palestinců
4.6.2021 22:58 New Jewish Israeli Prime Minister Bennett-Pakistan
warns
4.6.2021 22:57 Nový židovský premiér Izraele Bennett-Pákistán varuje
4.6.2021 21:57 Nyní výbuch sopky v Goma v Africe: 280 000 děti
evakuace
4.6.2021 7:57
Jews embody snakes as creatures of God. See in Hebrew
4.6.2021 7:29
Židé ztělesňuji hady jako Boží tvory. Viz v
hebrejštině
4.6.2021 5:53
Holes Drilled into Monkeys' Skulls, Electrode Leads
4.6.2021 5:37
Holes Drilled Into Monkeys' Skulls, Electrode Leads
18.5.2021 11:24 Za EU komisaře pro zvířata -petice - podepsal jsem./
ENG
18.5.2021 4:02 Britská královna, vláda zákon, ukončí export zvířat z
UK
17.5.2021 16:20 Koran **** and nice young boys in Islamic paradise:
17.5.2021 16:18 Korán **** a hezcí mladí chlapci v islámském ráji:
13.5.2021 13:43 badly said Sablé-Mayer (in Hebrew: mayer=me+ir, it
13.5.2021 13:33 špatně uvedl Sablé-Mayer (v hebrejštině: mayer=me+ir,
13.5.2021 2:00 symbiotic relationship of these species of corals and
13.5.2021 1:35 symbiotický vztah těchto druhů korálů a lilijic přes
12.5.2021 16:14 Dear Doctor, Thank you for your support UNICEF from
2007
12.5.2021 16:06 Vážený pane doktore, děkujeme za podporu UNICEF od
2007
12.5.2021 13:38 According to the formal accusation, internet
copyright
12.5.2021 13:36 Muž dle obžaloby nezákonně šířil na internetu
copyright
12.5.2021 1:05 Why I donate regularly: I think, that all living
charity
12.5.2021 1:02 Proč pravidelně daruji: Myslím, že všichni živí
charita
12.5.2021 0:42 I donated for UNICEF for malnutrition/ Daroval jsem
12.5.2021 0:13 I donated again for PETA the largest non-profitanimals
12.5.2021 0:03 Greenpeace (ID daru/ Gift: 42488162) Rainforests,
Oceans
11.5.2021 23:31 Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic I donated
11.5.2021 23:12 I more times donated for Salvation Army for homeless
11.5.2021 22:31 Daroval jsem opět 10 USD. 27.5.21 Pietní akt před
jatky
11.5.2021 22:06 Souhlasím a daruji jako 2 krát- proti jatka Český
Brod
11.5.2021 21:56 Daroval jsem pro 10 USD. 30.4.21 Pietní akt před
jatky
11.5.2021 14:35 We must end the cage age in the EU and imports of it
11.5.2021 12:07 As to Czech Minister of Health a covid-19 revaccination
11.5.2021 11:51 Dle českého ministra zdravotnictví re-očkování covid19
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10.5.2021 13:28 Demonstrations against Jews in Jerusalem (ir +
shalom)
10.5.2021 13:21 Demonstrace proti židům v Jeruzalémě (ir + shalom)
9.5.2021 18:43 As a result of the Second World War: ca. 26 million
died
9.5.2021 18:41 V důsledku druhé světové války: zemřelo 26 miliónů
9.5.2021 16:39 Prague is doing propaganda instead of truth, gen.
Koněv
9.5.2021 15:17 Praha opět dělá propagandu místo pravdy, gen. Koněv
9.5.2021 14:18 On World War II and Czech military support of UA
attack
9.5.2021 13:07 K druhé světové válce a české vojenské podpoře UA
útoku
29.4.2021 7:58 Our team "cultivates“ synthetic meat and rejects
fetus
29.4.2021 7:54 Náš tým „pěstuje“ syntetické maso a odmítá fetální
telecí sérum, tj. výtažku ze zabitých embryí spolu s těhotnými
krávami
28.4.2021 15:18 Daroval jsem opět 10 USD. 30.4.21 Pietní akt před
jatky
27.4.2021 20:50 Souhlasím a daruji jako 1 krát proti Kostelecké
uzeniny
27.4.2021 12:54 Souhlasím a daruji jako 1 krát proti jatka Český Brod
26.4.2021 6:07 Německo schvaluje zákon zakazující masové drcení
kuřat
25.4.2021 11:49 (my post on 15.04.2021) cruel world to bearable level
25.4.2021 11:30 (můj post z 15.04.2021) krutý svět na únosnou míru
24.4.2021 22:01 Bulgarian Emilijan Gebrev (in Hebrew)-explosion
Vrbětice
24.4.2021 21:58 Bulharský Emilijan Gebrev (v ivritu)-exploze Vrbětice
22.4.2021 9:55 Zmenším bičování mě a i mých možných dětí krutým
22.4.2021 9:53 Zmenším bičování mě a i mých možných dětí krutým
22.4.2021 9:34 Reform of psychiatric care in our country and in West
22.4.2021 9:08 Reforma psychiatrické péče u nás a na Západě
19.4.2021 20:45 Podepsal jsem, aby se užily milosrdné antigenní testy
18.4.2021 23:46 (Also see page top) Islam, Koran: Sura 9,36 but do
fight
18.4.2021 23:45 (Také viz začátek stránky) Islám, Korán: Sůra 9,36
bojuj
18.4.2021 23:07 Írán oznámil, že začal obohacovat uran na 60%
18.4.2021 23:01 Írán přišel o otce jadeného programu. Zabili ho
Izrael
15.4.2021 22:45 Firstly I am able to bear the flogging of both me and
my
15.4.2021 22:26 Za prvé jsem schopen unést bičování mě a i mých
15.4.2021 18:12 https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/dom8.4.2021 18:15 Prague/Jerusalem: Today by reading holocaust names,
8.4.2021 18:10 Praha/Jeruzalém: Dnes lidé čtením holocaust jmen
8.4.2021 17:39 Because of mandatory (antigen coronavirus COVID-19
8.4.2021 17:23 Kvůli povinnému (antigennímu koronavirus
8.4.2021 16:18 05.03.2021 I reject as very immoral the massive
antigen
8.4.2021 16:14 05.03.2021 Odmítám jako velmi nemorální masové
antigenní
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6.4.2021 14:36 Toto je obecná licence mé Filosofie rovnováhy,
daroval
6.4.2021 9:30
At least 1.6 million people died in the gulag*, but
6.4.2021 1:36
V gulagu zemřelo nejméně 1,6 miliónu lidí*, ale
6.4.2021 0:05
The number of flexitarians is increasing, ie people
who
6.4.2021 0:00
Stoupá totiž počet flexitariánů, tedy lidí, kteří si
5.4.2021 17:24 Orthodox Jews (Freemasons, etc.), who rule
5.4.2021 17:00 Ortodoxní židé (svobodní zednáři atd.), kteří vládnou
3.4.2021 11:45 Podepsal jsem./ I signed.
https://akce.ciwf.cz/page/790
3.4.2021 10:26 to become unorthodox Muslims, then otherwise atomic
war
3.4.2021 10:18 stali neortodoxní muslimové, pak jinak atomová válka
29.3.2021 8:22 Obsah teď není dostupný
25.3.2021 16:57 According to studies, acylpyrin (it is vegetarian, my
25.3.2021 16:39 Proti coronaviru dle studií účinkuje acylpyrin (ie
vegan
24.3.2021 8:27 In relation to Darwin's theory of evolution in
politics
24.3.2021 8:27 Ve vztahu k Darwinově evoluční teorii v politice
23.3.2021 23:43 Definition of law. There are 2 theories: First, that
all
23.3.2021 23:38 Definice práva. Existují 2 teorie: První, že všichni
23.3.2021 22:42 Second Jews-part {less than half) with little Charity
23.3.2021 22:00 Druhá židů část (miň než půlka) s malou Charitou
17.3.2021 8:57 Speculation-In Czech Republic now Charity is no
refugees
17.3.2021 8:49 Spekulace-V České republice nyní Charita je ne
uprchlíci
16.3.2021 15:10 Czech Parliament wants to give to Czech National Bank
16.3.2021 14:55 český parlament chce dát české národní bance
15.3.2021 22:45 My Philosophy agrees as to now Vatican homosexual
effect
15.3.2021 22:34 Má Filosofie souhlasí s nyní Vatikánu homosexuální
efekt
15.3.2021 22:05 According to my Philosophy: Homosexuals error in EU
15.3.2021 21:56 According to my Philosophy: Homosexuals error in
Poland
15.3.2021 16:27 Podepsal jsem./ I signed. For farmed animals
15.3.2021 9:07 USA. V 2021 v parlamentech cca 60 antipotratových
novel
15.3.2021 8:47 USA. Ca. 60 antiabortion bills in parliaments in 2021
15.3.2021 7:16 Now one cannot support German Greens or Czech for
LGBT
15.3.2021 6:22 Nyní nelze podpořit německé Zelené ani české pro LGBT
14.3.2021 14:26 Perhaps the advent of a fair German green policy/
Snad
14.3.2021 14:24 Perhaps the advent of a fair green policy, because
the
14.3.2021 14:23 Green policy of the STAN (Mayors and Independent)
14.3.2021 14:04 Arabové jsou proti české pobočce ambasády v
Jeruzalémě
13.3.2021 14:17 I believe that merciful truth is reign of Love in
world
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12.3.2021 18:24
are
12.3.2021 18:18
přítomný
12.3.2021 16:47
12.3.2021 16:42
12.3.2021 10:33
12.3.2021 10:12
11.3.2021 14:48
útok
10.3.2021 16:35
fat
10.3.2021 16:28
obézní
10.3.2021 2:09
10.3.2021 1:58
10.3.2021 1:53
10.3.2021 1:47
10.3.2021 1:43
10.3.2021 1:39
Yemen
9.3.2021 22:06
tests
9.3.2021 21:46
testech
9.3.2021 17:54
9.3.2021 8:44
vaccine
9.3.2021 8:26
&
7.3.2021 22:05
alcohol
7.3.2021 22:04
7.3.2021 13:22
vegetarián
7.3.2021 13:13
5.3.2021 16:11
5.3.2021 13:36
(embryo)
23.2.2021 23:38
22.2.2021 1:49
zvířat
21.2.2021 9:53
20.2.2021 22:23
17.2.2021 23:02
uzeniny
15.2.2021 10:14
15.2.2021 0:08
15.2.2021 0:03
jatka
14.2.2021 21:46
videohry
14.2.2021 21:22
14.2.2021 21:11
charita)

A prayer of Pope for our earth All-powerful God, you
Modlitba Papeže za naši Zemi Všemohoucí Bože,
June 5, 2018 Czech Jews against Palestinian massacres
5. června 2018 čeští židé proti masakrům Palestinců
ICC (International Criminal Court) will judge Israel
ICC (Mezinárodní trestní soud) bude soudit Izrael
Nedojde-li k nápravě, pak dle mé Filosofie atomový
The vast majority of coronavirus critically ill is
Většina pacientů coronaviru v kritickém stavu je
I more times donated for Salvation Army for homeless
I donated for PETA the largest non-profit-animals
Greenpeace I donated for Ocens/ Daroval jsem pro
Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic, o.p.s., I
Daroval jsem trochu riskantně pro mateřskou
I donated for UNICEF for the humanitarian crisis in
lawyer Naxera-on Czech far-right tickets on COVID
advokát Naxera-za českou krajní pravici o COVID
#StopPřepravěZvířat NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVA O
USA bishops discourage Johnson & Johnson COVID
Američtí biskupové odrazují od COVID vakcíny Johnson
Franz Kafka ... he did not smoke, did not drink
COVID study by CSIR-Institute for Genomics-India
Franz Kafka ... nekouřil, nepil alkohol a byl
COVID studie od CSIR-Institutem pro genomiku-Indie
Odmítám velmi nemorální masové antigenní testy (plod)
I reject very immoral the massive antigen tests
Chápu ty, kdo Mariánský sloup postavili jako památník
Podepsal jsem: Petice proti dlouhému transportu
Mnou i finančně kampaň hnutí Greenpeace Oceány
Naposledy, když jsem dlouho nejedl maso, tak
Pro mě daleko, ale souhlasím i finančně-Kostelec
https://www.facebook.com/animalsavecz/
Společnost Vodňanské kuře vozící kuřata v mrazu takto
§ 302a trestný čin úmyslného chovu proti Bučovice
https://www.msn.com/cs-cz/zprávy/ prasata umí
the long-term loan with an unsure return (ie charity)
dlouhodobá půjčka s nejistou návratností (tj.
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14.2.2021 14:10 V SR v době pravicové vlády trestní procesy
14.2.2021 14:09 V SR v době pravicové vlády trestní procesy
14.2.2021 13:08 "All the rest consists more in speculations, 1
algorithm
14.2.2021 13:07 "Vše ostatní jsou vice spekulace", jediného algoritmu
13.2.2021 20:39 Mnou i finančně podporovaná kampaň- UNICEF při OSN
13.2.2021 20:22 Světová zdravotnická organizace nevylučuje původ
coronaviru v čínské laboratoři, kde jsou nelidské pokusy na zvířatech
13.2.2021 19:44 https://www.petice.com/petice_za_ukoneni_pokus_a_test
1.2.2021 23:50 25. ledna 2021 česká vláda schválila zákaz některých
1.2.2021 23:43 Zákon: zákaz některých jednorázových plastových
výrobků
1.2.2021 23:42 Zákon Česko: povinný poddíl českých potravin
1.2.2021 23:33
1.2.2021 1:55
As to Philosophy of Balance snakes eat mercifully
eggs
1.2.2021 1:49
Podle Filosofie rovnováhy hadi jedí milosrdně vejce
31.1.2021 15:19 These Orthodox Jews (possibly snakes, see TV)
31.1.2021 15:19 The main Jewish tzedakah principie for non-Jews
31.1.2021 15:18 31.01.2021 Tito ortodoxní židé (možná hadi, viz TV )
31.1.2021 15:17 Hlavní zásada židovské „cdaka“ pro nežidy
12.1.2021 10:05 My Philosophy is for equality before law of all alive
12.1.2021 9:27 Má Filosofie je pro rovnost před právem všeho naživu
12.1.2021 2:07 Hebrew also: J(a)H(VeH)+S(h)OA(H)= God(is)catastrophe
12.1.2021 1:31 Hebrejština i: J(a)H(VeH)+ŠOA(H)=Bůh (je) katastrofa
30.12.2020 2:50 „Není přesné známo, kolik smluv na vakcíny podaří
30.12.2020 2:10 „Vakcíny Pfizer a Moderna používají messenger RNA
30.12.2020 2:07 "The Pfizer and Moderna vaccines use messenger RNA
30.12.2020 1:57 As in USA and Israel the Czech Minister of Health
30.12.2020 1:57 Jako v USA a Izraeli český Ministr zdravotnictví
Blatný
28.12.2020 21:06 "The first Covid-19 vaccine in the UK is vegan, but
with animal tests
28.12.2020 21:05 První Covid-19 vakcína ve Velké Británii je vegan
ale s testy na zvířatech
12.12.2020 19:35 Is USA in danger of secession and civil war? The
Supreme
12.12.2020 19:24 Hrozí rozpad USA a občanská válka? Nejvyšší
11.12.2020 13:10 Obsah teď není dostupný
10.12.2020 20:59 V Dánsku bylo nemilosrdně nepreventivně zabito 17
milión
10.12.2020 11:55 according to Darwinism and contemporary Orthodox
Judaism
10.12.2020 11:54 podle darwinismu a současného ortodoxního judaismu
10.12.2020 10:48 The ban on free sale of medically guaranteed
carrions
10.12.2020 10:45 Zákaz volného prodeje lékařsky zaručených zdechlin
10.12.2020 10:30 November 19, 2020 President Miloš Zeman anti-cage
law
10.12.2020 10:28 19.11.2020 Prezident Miloš Zeman protiklecový zákon
9.12.2020 0:19 I really do not hope, that Joe Biden is better than
Trump
9.12.2020 0:17 Moc nedoufám, že Joe Biden bude lepší než Trump
8.12.2020 23:49 Necharitní ortodoxní (ne, charitní neortodoxní)
židovská světovláda
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8.12.2020 23:39 nález židovsky podjatého soudce ÚSTAVNÍHO SOUDU de
facto legitimizuje nyní vraždy desítek miliónů hospodářských zvířat
8.12.2020 12:31 Perhaps beginning of civil war between Communists and
8.12.2020 12:30 Možná začátek občanské války mezi komunisty a
8.12.2020 11:06 Compassion in World Farming. animal EU green
investments
8.12.2020 10:32 1. výročí smrti Íránu generála Sulejmáního zabitého
USA
8.12.2020 10:28 Příjmy rozpočtu by tentokrát poklesly na 1433 miliard
a
8.12.2020 10:25 https://www.facebook.com/ciwf.cesko/photos/a.63496136
2.12.2020 12:47 Španělská občanská válka 1936-1939 mezi komunisty a
1.12.2020 22:33 Španělská občanská válka 1936-1939 mezi komunisty a
1.12.2020 22:31 Španělská občanská válka 1936-1939 mezi komunisty a
1.12.2020 14:43 Podepište prosím tuto Petici proti: veterinární
léčivo POLYGLOB BIOVETA proti psince atd. vyráběné zabíjením a
vykrvováním psů
1.12.2020 14:41 Necelých pět tisíc podpisů již získala petice
POLYGLOB
1.12.2020 14 40 https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/Zahrani1.12.2020 14:39 https://cnn.iprima.cz/tyrani-zvirat-v-nemeckelaboratori1.12.2020 8:25 https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/zahrani%c4%8dn
30.11.2020 21:17 Now Anti-Western and anti-Jewish Islam apocalypse
30.11.2020 21:16 Nyní proti Západní a protižidovská islám apokalypsa
29.11.2020 0:08 When will all persuaded predatory people, i.e.
29.11.2020 0:05 Kdy začnou všichni přesvědčení draví lidé, tj.
28.11.2020 19:02 Dánská ministryně Matte Frederiksenová plakala
28.11.2020 18:58 5. června 2018 čeští židé proti masakrům Palestinců
28.11.2020 14:27 Izraelci se shromažďují na svazích, aby sledovali a
28.11.2020 14:17 https://www.seznamzpravy.cz/clanek/iran-prisel-ootce28.11.2020 14:15 Ve Švédsku: Jediný měsíc za tři roky bez oběti V
26.11.2020 22:13 https://cnn.iprima.cz/zabery-z-drubezarny-v-cesku26.11.2020 13:41 V Dánsku bylo nemilosrdně nepreventivně zabito 17
milión
26.11.2020 13:40 https://www.novinky.cz/volby/usa/clanek/trump-trvana26.11.2020 13:32 Katolický kněz ředitel hnutí za zákaz potratů Trumpa
26.11.2020 13:21 https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vybirame-tomene26.11.2020 13:19 Nová vládní koalice ve Slovenské republice mluví o
21.11.2020 15:31 In relation to now State debts and Spanish Civil War
21.11.2020 15:27 Ve vztahu k nyní dluhům států a Španělské občanské
válce
12.11.2020 20:49 Od: Vít Rakušan <vit.rakusan@stan.C2> Dne
12.11.2020 16:32 -- Přeposlaná zpráva -¬Předmět: Vážná hrozba senátor
9.11.2020 22:06 Obsah teď není dostupný
9.11.2020 22:05 Obsah teď není dostupný
9.11.2020 22:04 Obsah teď není dostupný
9.11.2020 22:04 Obsah teď není dostupný
9.11.2020 18:26 https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/koronavirus/v8.11.2020 10:59 huge aggressiveness of radical Muslims-song
8.11.2020 10:51 obrovská útočnost radikálních muslimů-píseň
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7.11.2020 21:47 https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/zmutovan%
7.11.2020 21:46 Polský parlament schválil zákon zákazu kožešinových
farem
7.11.2020 21:44 https://www.seznamzpravy.c z/clanek/kaczynskipodruhe7.11.2020 21:44 https://www.lidovky.cz/svet/lovecka-organizacenabidla7.11.2020 14:19 About contemporary presidential elections in the USA
7.11.2020 14:13 O současných prezidentských volbách v USA
3.11.2020 21:12 In relation to the recent Muslim assassinations
3.11.2020 21:12 Ve vztahu k nedávným muslimským atentátům
1.11.2020 22:41 In relation to actual Western laws about abortion
1.11.2020 21:58 Ve vztahu k aktuálním Západním zákonům o potratech
4.9.2020 9:40 Ortodoxní židé* jsou možná hadi (tj. lidský plazí mozek
30.8.2020 21:55 Orthodox Jews* are possibly snakes -human reptile
brain
21.8.2020 1:24 Father of Orthodox Jews, i.e. who would never eat
carrions
16.8.2020 3:19 Inaccurate Czech rabbinical Bible translation on
carrions
16.8.2020 2:27 Otcem (ortodoxních, tj. kteří by nikdy nejedli
zdechliny)
16.8.2020 1:37 Nepřesný český rabínský překlad Bible o zdechlinách
11.8.2020 6:36 And what about future. Decision of Constitutional
Court
11.8.2020 6:35 A co budoucnost. Rozhodnutí Ústavního soudu
11.8.2020 6:34 July 23, 2020 DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT
11.8.2020 6:31 23.07.2020 ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU (viz
27.7.2020 21:14 27.07.2020 According to a critic of my Philosophy of
27.7.2020 21:13 27.07.2020 Podle kritika mé Filosofie rovnováhy jsem
23.7.2020 20:19 The command to beget and multiply from Bible is valid
if
23.7.2020 20:18 Příkaz ploďte se a množte se z Bible platí, jestli
22.7.2020 17:43 22.07.2020 According to Judaism, Darwinism (F.
Nietzsche
22.7.2020 17:40 22.07.2020 Podle judaismu, darwinismus (F.
Nietzscheho
16.7.2020 21:42 I propose to call "international law"
16.7.2020 21:36 Navrhuji nazvat "mezinárodní právo
15.7.2020 21:02 Least possible death and pain, ie necessary not to
solve
15.7.2020 21:01 Co možná nejméně smrti a bolesti, tzn. je třeba
neřešit
30.6.2020 23:31 Today, my lawyer filed the constitutional complaint
30.6.2020 23:30 30.06.2020 Dnes můj advokát podal ústavní stížnost
13.6.2020 0:39 June 12, 2020 I will file a constitutional complaínt
13.6.2020 0:32 12.06.2020 Podám ústavní stížnost (viz v českém
jazyku
2.6.2020 19:54 02.06.2020 If there is only one charitabte God, so
2.6.2020 19:53 02.06.2020 Pokud existuje jen jeden charitativní
Bůh,tak
31.5.2020 20:18 31.05.2020 Philosophy of Balance is (un) successful
31.5.2020 20:17 31.05.2020 Filosofie rovnováhy je (ne) úspěšná
17.5.2020 16:30 Today I filed an application for sale of carrions
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17.5.2020 16:22 Dnes jsem podal žádost o prodej zdechlin
13.5.2020 16:04 Who is right, predator or prey when, for example, a
13.5.2020 16:02 Kdo je v právu, predátor nebo kořist, když např. vlk
10.5.2020 20:19 Predator? Until abolition of ban on sale of carrions
10.5.2020 20:18 Predátor? Dokud ne zrušení zákazu prodeje zdechlin
11.4.2020 18:21 Pope Francis says pandemic can be a „conversion
11.4.2020 18:20 Papež František říká, že pandemie může být „obrácení
11.4.2020 1:19 To the speech of the agricultural billionaire Babiš
9.4.2020 22:46 K projevu zemědělského miliardáře Babiše
5.4.2020 21:27 God the Father is a shark, Jesus of Nazareth is a
dove
5.4.2020 21:24 Bůh otec je žralok, Ježíš z Nazaretu je holubice
20.3.2020 20:36 German television praises coronavirus COVID-19 ...
20.3.2020 20:35 Německá televize velebí koronavirus COVID-19: ...
20.3.2020 20:31 „In the center of (Chinese) Wuhan is a laboratory for
20.3.2020 20:30 „Uprostřed (čínského) Wu-chanu je laboratoř na
4.3.2020 8:26
amendment to the Criminal Code on animal cruelty
4.3.2020 3:49
novela trestního zákoníku ohledně týrání zvířat
29.2.2020 16:27 The Biblical Torah the Jews must obey, because God
29.2.2020 16:23 Biblickou Tóru židé musí poslouchat, protože Bůh
10.2.2020 22:00 Philosophy of Balance: "No living creature die
10.2.2020 21:59 Filosofie rovnováhy: "Žádný živý tvor nezemře
8.2.2020 1:32
If mercy to all living creatures protects me
8.2.2020 1:31
Jestli milosrdnost ke všem živým tvorům ochrání mě
2.1.2020 16:03 Obsah teď není dostupný
30.12.2019 13:43 My Philosophy of Balance is a science to overcome
30.12.2019 13:42 30/12/2019 Má Filosofie rovnováhy je věda k
vyvrácení
12.12.2019 20:42 Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a)
12.12.2019 20:21 Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a)
12.12.2019 20:16 Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a)
12.12.2019 20:10 Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a)
12.12.2019 19:19 Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a)
12.12.2019 19:16 Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a)
5.12.2019 23:25 Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a)
5.12.2019 23:22 Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a)
5.12.2019 23:22 Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a)
30.11.2019 18:33 Strana za práva všech živých tvorů
29.11.2019 2:42 29/11/2019 MANIFESTO OF PARTY FOR THE RIGHTS
29.11.2019 2:40 29/11/2019 MANIFEST STRANY ZA PRÁVA VŠECH
27.11.2019 22:34 27/11/2019 "basic justice", "Basic role of State is
27.11.2019 22:33 27/11/2019 „základní Spravedlnost“ „Základní úloha
státu
23.11.2019 19:13 relativní nadminispravedlnost státu
23.11.2019 19:13 relative supraminijustice of state
22.11.2019 2:13 SVOBODA A NADMINISPRAVEDLNOST
22.11.2019 2:12 FREEDOMAND SUPRAMINIJUSTICE
21.11.2019 12:30 FREEDOM, ALSO BASIC JUSTICE
21.11.2019 12:20 SVOBODA I ZÁKLADNÍ SPRAVEDLNOST
20.11.2019 20:53 14/11/2019 Market economy is basic condition of
justice.
20.11.2019 20:52 Tržní ekonomika je základní podmínka spravedlnosti
19.11.2019 14:18 possible (for State) to tolerate only small wounds
19.11.2019 14:15 19/11/2019 možné (pro stát) tolerovat pouze malé
rány
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8.11.2019 23:12 During my youth the weak (unfit) individuals as
benefit
8.11.2019 23:11 Během mého mládí slabí (nezpůsobilí) jako přínos
5.11.2019 20:01 As to my Philosophy: Cruelty for cruelty of children
5.11.2019 20:00 Dle mé Filosofie rovnováhy: Krutost za krutost dětí
3.11.2019 14:03 It is easier for a camel to go through eye of a
needle
3.11.2019 11:45 03/11/2019 Snáze projde velbloud uchem jehly, než
3.11.2019 11:44 30/10/2019 Suffering of the necessary wounds (of
cross
3.11.2019 11:44 30/10/2019 Snášení nezbytných ran (kříže a v
20.10.2019 23:09 More believers become extinct for biblical paradise
20.10.2019 23:07 20/10/2019 Vyhyne více věřících, že biblický ráj
jistě
24.9.2019 20:47 Liturgical texts on 24.9.2019, Tuesday 25th week in
the
24.9.2019 20:43 Liturgické texty na 24.9.2019, úterý 25. týdne
24.9.2019 20:40 Liturgical texts on 23.9.2019, Monday 25th week
24.9.2019 20:38 Liturgické texty na 23.9.2019, pondělí 25. týdne
24.9.2019 20:36 Liturgical texts on 22.9.2019, 25th Sunday
24.9.2019 20:33 Liturgické texty na 22.9.2019, 25. neděle
22.9.2019 23:28 My confirmation name is Paul. Jewish theology of Paul
22.9.2019 23:26 Mé biřmovací jméno je Pavel. Viz židovská teologie
Pavla
21.9.2019 13:42 The weak (unfit) individuals always gradually extinct
21.9.2019 13:41 Slabí (nezpůsobilí) jedinci vždy vyhynou
5.9.2019 12:53 Big fear of pain and death inevitably enforces
charity
5.9.2019 12:52 Velký strach z bolesti a smrti nutí k charitě
2.9.2019 9:51
01/09/2019 Through my life I try to refute Darwinism,
2.9.2019 9:48
01/09/2019 Svým životem se snažím vyvrátit
darwinismus
30.8.2019 12:47 29/08/2019 About womanish men and masculine women.
30.8.2019 12:46 29/08/2019 O zženštilcích a mužatkách. Cit je
nepřesný,
12.8.2019 18:46 12/08/2019 Biblical paradise will surely be!
12.8.2019 18:44 12/08/2019 Biblický ráj jistě bude!
12.8.2019 18:38 12/08/2019 The least possible death and pain!
12.8.2019 18:36 12/08/2019 Co možná nejméně smrti a bolesti!
12.8.2019 18:17 11/08/2019 Is eater of slaughtered animals a realist
12.8.2019 18:15 11/08/2019 Je jedlík poražených zvířat realista
11.8.2019 10:22 possible mistake: unnecessarily to kill other animals
11.8.2019 10:20 Možná chyba: lze zbytečně zabíjet jiné živočichy
10.8.2019 19:57 If anybody (man or woman) does not survive cruelty of
world
9.8.2019 11:05 Jestliže by někdo (muž či žena) nevydržel krutost
světa
8.8.2019 21:18 We told also: Until ruling class have not a wish
8.8.2019 21:14 Řekli jsme také: Dokud nebude mít vládnoucí třída
přání
4.8.2019 20:43 But the strong individuals can choose between charity
4.8.2019 20:41 Ale silní jedinci si mohou vybrat mezi charitou a
3.8.2019 18:22 On the basis of my biggest possibly unreal wish
3.8.2019 18:20 Na základě svého největšího možná nereálného přání
31.7.2019 22:39 My heavy rational mystique -Daemons (predators)
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31.7.2019 22:37 Těžká racionální mystika mé Filosofie-Démoni (dravci)
27.7.2019 21:19 also forcing herbivores to let eat up themselves by
meat-eaters in extreme need
27.7.2019 21:19 i nutit býložravce, aby se v krajní nouzi nechali
sníst
27.7.2019 14:15 If righteous (i.e. very thinking fighter-cowardly
27.7.2019 14:13 Jestli spravedlivý (tj. velmi myslící bojovníkzbabělý
26.7.2019 13:21 My rational mystique-liberation from hell of
predators
26.7.2019 13:21 Má racionální mystika -vysvobození z pekla dravců
25.7.2019 20:54 My rational mystique-predators, herbivores,their
hybrids
25.7.2019 20:53 Má racionální mystika-dravci, býložravci,jejich
kříženci
22.7.2019 21:50
https://secure.avaaz.org/campaign/fr/amazon_apocalypse
21.7.2019 17:23 In brief it means for our righteous fighter
21.7.2019 17:22 Ve zkratce to znamená pro našeho spravedlivého
bojovníka
21.7.2019 8:18 Below I mention the Old Testament Biblical norms
21.7.2019 7:47 20/07/2019 Níže uvádím starozákonní Biblické normy
19.7.2019 22:55 19/07/2019 Why does one prefer the selfish fight?
19.7.2019 20:34 19/07/2019 Proč dát přednost sobeckému boji?
18.7.2019 20:28 But the strong individuals can choose between charity
18.7.2019 20:23 Ale silní jedinci si mohou vybrat mezi charitou a
11.7.2019
15:02https://secure.avaaz.org/campaign/fr/japan_ivory_cites_lo
7.7.2019 22:06 World as fight versus world as love. (Orthodox)
Israelis
7.7.2019 22:04 Svět jako boj versus jako láska. (Ortodoxní) Izraelci
6.7.2019 20:56 Will war defeat love (Biblical paradise) or vice
versa
6.7.2019 20:46 Porazí boj lásku (Biblický ráj) nebo láska porazí boj
ve
27.6.2019 0:40 https://www.novinky.cz/zena/zdravi/508758-dlouhodobe27.6.2019 0:36 http://www.msn.com/cs-cz/finance/zprávy/valná27.6.2019 0:33 https://smradzpocerad.cz/?utm_campaign=fossil16.6.2019 10:14 Stop klecovému chovu Více než 300 milionů
16.6.2019 10:11 Milión podpisů proti klecím. Češi jsou pro zákaz
6.6.2019 10:34 The evolution is reciprocity not exclusive
selfishness
6.6.2019 10:32 Evoluce na reciprocitě nikoliv na výlučné sobeckosti
20.5.2019 0:38 Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA
18.5.2019 16:02 Přes níže uvedené výhrady ve volbách do parlamentu EU
3.5.2019 13:43 Single lifelong acceptable main formal rule
3.5.2019 13:42 Jediné celoživotně přijatelné hlavní formální
pravidlo
2.5.2019 13:13 Worse possibility with probability ca. 49% is atomic
war
2.5.2019 13:11 Horši možnost pravděpodobnosti cca 49% je atomová
válka
2.5.2019 13:11 One man thought, but that human being is predator
2.5.2019 13:09 Jeden člověk přemýšlel, ale že člověk je predátor
40

21.4.2019 15:10 Unless an enactment of slaughter tax so within 100
years
21.4.2019 15:09 Jestliže nebude uzákoněni porážkové dané tak do 100
let
16.4.2019 19:26 Jestliže nebude uzákoněni porážkové dané tak do 100
let
16.4.2019 16:04 Against reconciliation of humanity and animality in
humans monotheistic religions
16.4.2019 16:01 Proti smíření humanity a živočišnosti v člověku
monoteistická náboženství
15.4.2019 12:10 Supposedly human being as hero saves living creatures
while fighting
11.4.2019 10:36 Honey instead of meat? Honey is the only foodstuff,
11.4.2019 10:33 Med místo masa? Med je jediná potravina, která
4.4.2019 18:05 Priests without sexual satisfaction should be with
child in presence
4.4.2019 17:59 As to moral interpretation of Bible the yoke of Devil
or on contrary of Jesus
4.4.2019 17:54 Dle morálního výkladu Bible jho Ďáblovo, naopak
Ježíšovo
4.4.2019 17:53 Kněží bez sexu by měli být s dítětem za přítomnosti
3.4.2019 20:40 Thus main question is: Shall I more believe in
morality
3.4.2019 20:40 Tedy hlavní otázka je: Mám více věřit morálce
3.4.2019 17:03 Substance of evolution in nature should be friendship
3.4.2019 17:02 Podstatou evoluce v přírodě by mělo být přátelství
3.4.2019 10:32 03/04/2019 Bible, Old Testament no easy Jesus' yoke
3.4.2019 10:30 03/04/2019 Bible, Starý zákon není lehké jho Ježíšovo
2.4.2019 22:00 Opportunists without charity with Devil's yoke
2.4.2019 21:59 02/04/2019 Prospěcháři bez charity s jhem Ďáblovým
19.3.2019 23:10 There are two kinds of opportunists: 1) opportunists
19.3.2019 23:05 Jsou dva druhy oportunistů, resp. prospěchářů: 1)
11.3.2019 14:04 I would not want and would not endure to live in
cruel
11.3.2019 14:04 Nechtěl bych a nevydržel bych dlouhodobě žít v krutém
10.1.2019 9:36 My greatest discovery returns to the Biblical
paradise
10.1.2019 9:33 Můj největší objev se vrací do Biblického ráje
8.1.2019 18:13 My greatest discovery is no killing without
reasonable punishment
8.1.2019 18:13 Můj největší objev je žádné zabíjení bez rozumného
trestu
29.12.2018 20:25 If we want to enforce opinion of Earth as
substantial Biblical paradise
29.12.2018 20:23 Jestliže chceme prosadit názor Země jako podstatného
Biblického ráje
24.12.2018 11:36 24/12/2018 Validity of altruistic evolution can
prove
24.12.2018 11:33 24/12/2018 Platnost altruistické evoluce může
dokázat
21.12.2018 18:38 My surrounding people disbelieves my Philosophy
21.12.2018 18:38 21/12/2018 Mí okolní lidé nevěří mé Filosofii
16.12.2018 16:40 Power of general charity against cruel (selfish)
16.12.2018 16:39 16/12/2018 Síla všeobecné charity proti kruté
(sobecké)
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15.12.2018 23:37 15/12/2018 Will fitness of living creature save him
or
15.12.2018 23:35 15/12/2018 Ochrání živého tvora jeho síla proti
velké
15.12.2018 18:09 When this one, who predominantly believes and acts,
is
15.12.2018 18:02 15/12/2018 Zatímco ten, kdo převážně věří a jedná,
je
12.12.2018 19:41 Human should determine for charity gifts a price
list
12.12.2018 19:37 Člověk by si měl pro své milodary stanovit ceník
11.12.2018 13:22 From viewpoint of atheism of Karl Marx is an
altruist
11.12.2018 13:11 Z hlediska ateismu Karla Marxe je altruista
23.11.2018 8:14 People has such government, what it will merit
23.11.2018 8:12 Lid má takovou vládu, jakou si zaslouží, nejlepší je
31.10.2018 16:08 31/10/2018 Selfishness of the good ones is, because
31.10.2018 16:06 31/10/2018 Sobeckost dobrých je, protože jsou
25.10.2018 23:21 The evolution is reciprocity not exclusive
selfishness
25.10.2018 22:55 Evoluce na reciprocitě nikoliv na výlučné sobeckosti
25.10.2018 5:55 While the least possible death and pain is absolute
25.10.2018 5:54 Zatímco co možná nejméně smrti a bolesti je absolutní
21.10.2018 15:00 rule: Do not do your hateful to another. Rabbi
Hillel
21.10.2018 14:57 pravidlo: Nedělej tvé odporné jinému. Rabín Hilel
20.10.2018 0:55 Mýtičtí severští hrdinové působí i mnoho smrti, ale
11.10.2018 11:39 Technological can destroy themselves in atomic age
11.10.2018 11:35 Technologické civilizace mohou zničit sami sebe v
atomovém věku
8.10.2018 20:06 08/10/2018 Počasí a úroda v České republice.
24.9.2018 13:11 https://www.novinky.C2/zahranicni/svet/264704-vedce24.9.2018 12:55 Worse possibility with probability ca. 49% is atomic
war
24.9.2018 12:48 Horši možnost pravděpodobnosti cca 49% je atomová
válka
8.9.2018 23:42 08/09/2018 Animals hate their predators, also humans
8.9.2018 23:39 08/09/2018 Zvířata velmi nenávidí své dravce, i lidi
3.9.2018 10:07 There are 3 possibly successful attitudes to
government
2.9.2018 21:26 Existují 3 možná úspěšné postoje k vládní moci, tj.
2.9.2018 13:05 Predator does not pay back with evil to this one, who
2.9.2018 13:02 Dravec neoplácí zlým tomu, kdo mu přeje pokoj,
ačkoliv
25.8.2018 15:02 Two possibilities of crisis progress in now world
25.8.2018 15:00 Dvě možnosti krizového vývoje v nynějším světě
18.8.2018 11:05 Reformatory management participation requires
contacts
18.8.2018 11:04 Reformní účast ve vedení vyžaduje kontakty
12.8.2018 23:18 Primarily human being is most often born into
paradise
12.8.2018 23:16 12/08/2018 Nejčastěji se nejdříve člověk rodí do
ráje,
12.8.2018 10:21 11/08/2018 Birth of the world, where everyone likes
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11.8.2018 22:03
se
11.8.2018 18:39
killing
11.8.2018 18:37
29.7.2018 23:50
man
29.7.2018 23:49
29.7.2018 23:49
29.7.2018 23:47
29.7.2018 23:46
sovereignty
29.7.2018 23:44
22.7.2018 21:43
22.7.2018 21:40
8.7.2018 14:56
8.7.2018 14:55
13.6.2018 12:47
Aquinas
13.6.2018 12:46
Akvinského
11.6.2018 20:48
11.6.2018 20:46
11.6.2018 20:45
logic
11.6.2018 20:40
10.6.2018 14:45
10.6.2018 14:43
10.6.2018 14:30
10.6.2018 14:26
28.5.2018 19:30
28.5.2018 19:29
světa
27.5.2018 20:14
eating
27.5.2018 20:12
jídlu
27.5.2018 19:33
end
27.5.2018 19:32
26.5.2018 0:13
26.5.2018 0:12
26.5.2018 0:10
1.5.2018 17:37
own
1.5.2018 17:34
7.4.2018 21:40
7.4.2018 21:40
napodobovat
27.3.2018 1:02
27.3.2018 0:57
23.3.2018 13:54
23.3.2018 13:52
fight
21.3.2018 13:15

11/08/2018 Zrod světa, kde se budou mít všichni rádi,
11/08/2018 To escape from prison original sin of
11/08/2018 Unikl z vězení dědičného hříchu zabíjení
29/07/2018 enterpreneur as best for childless older
podnikatel jako nejlepší pro bezdětného staršího muže
29/07/2018 Now working teams led by carnivorous women
Nyní pracovní kolektivy vedené masožravými ženami
My long-term belief in at least 51% charity
Má dlouhodobá víra v nejméně 51% suverenitu charity
21/07/2018 Seven basic tactics during hunting prey
21/07/2018 Sedm základních taktik při lovu kořisti
One man thought, but that human being is predator
Jeden člověk přemýšlel, ale že člověk je predátor
correction of Christian animal heresy by Thomas
nápravu křesťanského bludu o zvířatech Tomáše
Meat and Roman Catholic Christian heresies of Bible
Maso a římskokatolické křesťanské hereze Bible
Principles of my Philosophy in mathematical formal
Základy mé Filosofie v matematické formální logice
In future world repeated wars-social Darwinism
V budoucím světě opětovné války- sociální darwinismus
Philosophy of Balance and marriage and children
Filosofie rovnováhy a manželství a děti
Will world contrarieties (absurdity) tear the humans
Roztrhají lidstvo i jednotlivého člověka rozpory
27/05/2018 How do I prepare carrion of animal for
27/05/2018 Jak si připravuji zdechlinu zvířete k
26/05/2018 When does fertility of almost all women
26/05/2018 Kdy u nás končí téměř všem ženám plodnost
Zdechliny jako rodinná strava v romské kuchyni
If I want my own child, then 3 possibilities
Jestliže bych chtěl vlastní dítě, pak 3 možnosti
30/04/2018 Which pack shall I join, will I find my
30/04/2018 Ke které smečce se mám přidat, najdu svou
07/04/2018 Graph theory allows computers to imitate
07/04/2018 Teorie grafů umožňuje počítačům
Darwinism or symbiosis at (not) safe production
Darwinismus nebo symbióza při (ne)bezpečné výrobě
Je nespravedlivý svět ve všeobecném výběrovém boji
Is unfair world in general evolutionary selective
Orthodox Judaism believe as pure lions in rule
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21.3.2018 13:13 Ortodoxní židovství věří jako čistí lvi ve vládu
17.3.2018 22:17 Philosophical experiment of solution in political
Party
17.3.2018 22:15 Filosofický experiment řešení v politické Straně
17.3.2018 1:19 agriculture slaughter factory farms-concentration
camps
17.3.2018 1:16 zemědělské průmyslové porážkové velkochovykoncentráky
27.2.2018 9:15 Principles of my Philosophy in mathematical formal
logic
27.2.2018 8:38 Základy mé Filosofie v matematické formální logice
27.2.2018 8:24 A izraelského premiéra Šarona odkaz? Dle Vl.
Žabotinského.
27.2.2018 8:24 A izraelského premiéra Šarona odkaz? Dle Vl.
Žabotinského.
25.2.2018 23:39 If punishment also without our errors (i.e. our
causing much more than the least possible death and pain)
25.2.2018 23:37 Jestli trest i bez našich chyb (tj. našeho působení o
hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti)
20.2.2018 19:55 According to my Philosophy of Balance, if death and
pain
20.2.2018 19:32 Dle mé Filosofie rovnováhy, když nám děje smrt a
bolest
14.2.2018 8:22 If punishment also without our errors (Schicksalschlag
14.2.2018 8:20 Jestli trest i bez našich chyb (Schicksalschlag 13.2.2018 23:30 Case of hopelessly superior power other than this
charity
13.2.2018 23:28 Případ beznadějně vyšší moci jiná než tato charita
9.2.2018 11:23 Causing the least possible death and pain, loan,
theft
9.2.2018 11:11 Působeni co možná nejméně smrti a bolesti,půjčka,
krádež
29.1.2018 16:49 If charity then it revenge this inhuman animal
suffering
29.1.2018 16:47 Je-li charita, pak pomstí toto nelidské utrpení
zvířat
29.1.2018 16:41 český prezident Miloš Zeman a ochrana zvířat
29.1.2018 16:39 neúspěšný prezidentský kandidát Drahoš a ochrana
zvířat
24.1.2018 14:47 Stanoviska prezidentských kandidátů k ochraně zvířat
24.1.2018 14:37 Stanoviska politických stran k ochraně zvířat
23.1.2018 17:34 (also fried) potatoes can be eaten only in extreme
emergency as food
23.1.2018 17:32 (i smažené) brambory lze jist pouze v krajní nouzi
jako jídlo chudých
20.1.2018 22:01 25/07/2017 Predators: to steal, lend, enslave,
reproduce
20.1.2018 22:00 25/07/2017 Dravci: okrást, půjčit, zotročit,
rozmnožit
18.1.2018 15:23 Je-li charita, pak pomstí toto nelidské utrpení
zvířat
16.1.2018 12:18 Present-day and past worldwide politics and Hitler's
Jew
15.1.2018 22:45 Současná i minulá světová politika a Hitlerův žid
6.1.2018 21:42 Believers in charity are more similar to scavengers
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6.1.2018 21:40 Věřící v charitu jsou více podobní mrchožroutům
28.12.2017 10:54 Case-a hopelessly superior power other than this
charity
28.12.2017 10:51 Případ-beznadějně vyšší moci jiná než tato charita
27.12.2017 18:49 I philosophically deeply appreciate charitable
27.12.2017 18:47 My philosophical intolerant approach is oriented
only
27.12.2017 18:46 Si filosoficky hluboce vážím charitního
27.12.2017 18:45 Můj filosofický netolerantní přístup směřuje pouze
proti
26.12.2017 16:40 At present time people do not want to live in
paradise,
26.12.2017 16:38 Lidé v současnosti nechtějí žít v ráji
20.10.2017 10:54 Analýza- v podzimních parlamentních volím Zelené
20.10.2017 10:52 Czech Parliamentary election-Babis and his Jewish
Citibank slavery
20.10.2017 10:51 České parlamentní volby-Babis a jeho židovské
Citibank otroctví
13.10.2017 19:13 איך לעשות ממוסלם דתי מוסלם יותר חילוני
13.10.2017 19:12 How to do from orthodox Muslim more unortodox
13.10.2017 19:11 Jak udělat z ortodoxního muslima více neortodoxního
13.10.2017 13:28 carrions sales permission against orthodox Jewish
lobby
13.10.2017 13:24 povolení prodeje zdechlin proti ortodoxní židovské
lobby
24.8.2017 10:22 איך לעשות ממוסלם דתי מוסלם יותר חילוני
24.8.2017 10:21 How to do from orthodox Muslim more unortodox
24.8.2017 10:18 Jak udělat z ortodoxního muslima více neortodoxního
15.8.2017 21:14 Můj (právní) spor jako filozof i právník vedu proti
židovské ortodoxii
15.8.2017 19:34 My (legal) dispute as philosopher and lawyer against
Jewish orthodoxy
8.8.2017 16:10 Podpořte kampaň Zelených za trvalou udržitelnost lesů
2.8.2017 3:22 Při zakládání Státu Izrael nemilosrdní (z lechi) a
milosrdní (z hagany) židé takřka nikdy na sebe nevystřelili
20.7.2017 14:10 Greenpeace plastová stopa:
https://www.plastjepast.cz/m
13.7.2017 17:18 11/07/2017 Press report- my Persecution
13.7.2017 17:16 11/07/2017 Tisková zpráva- má Persekuce
4.7.2017 10:44 Petice Greenpeace Plast je past
1.7.2017 12:57 the joke how to deceive Jews about eating carrions
1.7.2017 11:35 vtip jako podvést židy o jezení zdechlin
29.6.2017 9:16 How to do from ortnodox Israel more unortnodox
29.6.2017 2:29 איך לעשות מישראל דתי ישראל יותר חילוני
29.6.2017 2:15 Jak udělat z ortodoxního Izraele více neortodoxní
14.6.2017 22:07 https://www.facebook.com/NejmilosrdnejsiProdukty/
5.6.2017 9:40
Theory of successful firm hunting money, ie cadavers
5.6.2017 9:38
Teorie úspěšné firmy lovící peníze, tj. mrtvoly
3.6.2017 16:37 Evolution-success on marriage market-most popular
sperm
3.6.2017 16:34 Evoluce-úspěch na sňatkovém trhu-nejoblíbenější
spermie
27.5.2017 14 53 Why do women choose men with robbers genes
27.5.2017 14:51 Proč si ženy vybírají muže s raubířskými geny
5.5.2017 10:13 To Bohuslav Sobotka government's crisis in Czechia
45

5.5.2017 10:12 Ke krizi vlády Bohuslava Sobotky v České republice
5.5.2017 0:39 Syn velvyslance v Izraeli Matěj Stropnický: trochu
jinak, než píšete
3.5.2017 11:04 Jana Drápalová: zootechnička jsem opravdu velmi bývalá
3.5.2017 8:30 Analýza-v podzimních parlamentních volbách volím Zelené
29.4.2017 11:46 Podepište petici Greenpeace proti glyfosátu 29.4.2017 11:43 Sign the Greenpeace petition against glyphosate
26.4.2017 18:57 Lídr jihomoravské kandidátky Strany zelených vedené
Matějem Stropnickým
23.4.2017 9:46 Problem of Roman Catholic Christians and premarital
sex
23.4.2017 9:42 Problém římskokatolíků a předmanželského sexu
19.4.2017 13:09 My legal considering of racist murders case committed
by young man Dilann Roof
19.4.2017 13:07 Mé právní posouzeni případu mladého muže Dylanna
Roofa rasistických vražd
18.4.2017 0:25 About Protestantism (formation) / Executioner Jan
Mydlář
17.4.2017 23:58 O (vzniku) protestantství / Kat Jan Mydlář (1572-1664
17.4.2017 23:51 The blacks in Christian Kenya and Islamic Niger-usury
17.4.2017 23:49 Černoši v křesťanské Keni a islámském Nigeru-lichva
17.4.2017 23:47 Booklet of Christian manager Instructions (for
Thomas-homeless and perhaps charitable carnivorous beast).
17.4.2017 9:42 Martin Luther and his predecessors Czechs Hussites
towards Judaism
17.4.2017 9:37 Martin Luther a jeho předchůdci čeští husité vůči
judaismu
15.4.2017 23:58 Příručka křesťanského managera Pokyny (pro Tomášebezdomovce a snad charitní masožravou šelmu)
14.4.2017 16:03 Judaism: 7 (fat) years of plenteousness and 7 (slim)
years of dearth
14.4.2017 16:02 Židovství: 7 let tučných (hojnosti) a 7 let hubených
(drahoty)
17.3.2017 16:09 If wurst machine is not stopped then atomic war
17.3.2017 16:07 nebude-li zastaven buřtovací pak atomová válka
9.11.2016 10:23 "USA presidential elections, who vote gentlemen,
Trump's Presidential Announcement Speech, Hillary Clinton appreciated
the dissident Russian music group "Pussy riot" (ie in English:
vaginal orgy)
9.11.2016 10:17 Současné USA prezidentské volby, koho volí
gentlemani, Trumpova prezidentské kandidatury oznamovací řeč, Hillary
Clinton ocenila ruskou disidentskou hudební skupinu "Pussy riot"
(tzn. v angličtině: vaginální orgie)
20.10.2016 1:22 Petice Greenpeace proti těžbě v ropy v Arktidě, ale
jsem proti zastavit těžbu veškeré ropy. Analýza-čeští a naopak
izraelští židé.
20.10.2016 1:10 https://www.facebook.com/events/1782193465352264/?
18.10.2016 15:30 https://forcechange com/162363/demand-justice-for18.10.2016 15:14 má politická iniciativa z 11.1.2010 za uzákonění
masné daně ve Straně zelených-mail
18.10.2016 15:11 Mail Strany zelených z 9.4.2010 dokládající mé
členství v české Straně zelených
14.10.2016
15:18https://secure.avaaz.org/campaign/fr/the_last_tigers_loc_
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13.10.2016 11:11 Že by démoni, nebo nějací zlí mimozemšťané: možná
vražda 1/4 miliónu sobů na Sibiři, Rusko možná kvůli těžbě zemního
plynu či masu
8.10.2016 6:54 Po mém sdělení neobsahovalo zpravodajství na
seznam.cz uvedenou propagandu A. Babiše
7.10.2016 5:32 https://forcechange.com/162061/ban-cruel-goat5.10.2016 15:29 https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/pelikan-urazkyod5.10.2016 15:28 https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/vecerni-zpravy5.10.2016 15:25 https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/deutsche-bank5.10.2016 15:24 https://www.novinky.cz/zahranicni/416430-temer-3855.10.2016 15:24 https://www.novinky.cz/ekonomika/416418-v-nemecku5.10.2016 15:22 https://www.novinky.cz/auto/416423-diky-donaldu5.10.2016 7:07 výzkum Fakultní nemocnice u sv. Anny: geneticky
modifikovaná prasata jako materiál pro výrobu lidských srdečních
chlopní
3.10.2016 10:10 Střet židovské ortodoxie a protestantství (vražda
izraelského premiéra Jicchaka Rabina a starověcí židovští zéloti)
1.10.2016 9:56 Koho budu volit v jihomoravských krajských
14.9.2016 9:02 o pekle, jestli člověk jídává zbytečně více
poražených zvířat, pak začne vědomě zabíjet postupně dospělé muže,
ženy i malé děti
11.9.2016 8:44 Níže uvádím další příklady odvážných zřejmě hodných
11.9.2016 6:57 Má zpověď: špatný postoj katolíků (platného
katolického katechismu čl. 2415-2418 a sv. Tomáše Akvinského) ke
zvířatům
11.9.2016 6:54 Má analýza voleb v Meklenbursku s ohledem na pohrdání
zvířaty Matějem Stropnickým homosexuálem a nyní předsedou Strany
zelených
9.9.2016 23:59 Černoši v křesťanské Keni a islámském Nigeru-lichva
8.9.2016 10:02 Alan Turing-homosexuál a vynálezce prvního počítače
8.9.2016 6:31
Farnost Hustopeče žádost o zpověď katolickému knězi
6.9.2016 16:22 Proti Mojžíšovi trest pro nepřítele musí být
výchovný, nikoliv zničující
6.9.2016 16:20 Proti Mojžíšovi trest pro nepřítele musí být
výchovný, nikoliv zničující
6.9.2016 12:39 K mé babičce z otcovi strany Josefě Grůzové,
katolička
6.9.2016 9:10
Doklad o mém křtu
5.9.2016 14:37 https://forcechange.com/161036/city-must-stop-using29.8.2016 19:03 Zelení. Dotazník nemáte zde současný holocaust zvířat
26.8.2016 19:26 Smečka 11 ohrožených šedých vlků kořistila dobytek
26.8.2016 19:16 A pack of 11 endangered gray wolves hunted livestock
24.8.2016 11:52 důležitá petice Greenpeace, ale nemělo by být navždy
úplné zrušení těžby ropy v Arktidě
24.8.2016 11:30 https://www.youtube.com/watch?v=ByiXlqgd058
24.8.2016 11:27 http://arctic-home.greenpeace.org/cs-cz/
22.8.2016 23:02 could carnivorous tyrannosaurus and herbivorous
Brontosaurus cross-breed
22.8.2016 22:59 Mohli se zkřížit masožravý tyrannosaurus a býložravý
Brontosaurus
19.8.2016 10:32 film Svět podle Daliborka jako portrét českého
neonacisty a jeho rodiny, jež rozhodnou navštívit Osvětim
13.8.2016 15:51 Matthew 25,40 as yes have done it to one of the least
of these my brothers
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13.8.2016 15:35 Matouš 25 činili jednomu z bratří těchto mých
nejmenších
13.8.2016 15:10 https://www.novinky.cz/cestovani/afrika-asie/41134313.8.2016 15:10 Viz https://www.novinky.cz/cesto
13.8.2016 11:12 What is necessary to eat according to my Philosophy.
13.8.2016 11:12 Co je třeba jíst dle mé Filosofie.
13.8.2016 9:30 Novodobé soudní mučírny dětí.
12.8.2016 5:13 Against homosexual adoptions, because any male cannot
learn the maternal instinct
12.8.2016 5:09 Proti homosexuálním adopcím, neboť žádný muž se
nemůže naučit mít mateřský půd
9.8.2016 11:37 Against organic (i.e. ecological, i.e. bio) foods
with slave work
9.8.2016 11:33 Proti organické (tj ekologické, tj bio) potravě s
otrockou prací
7.8.2016 17:16 Testimony of all living creatures in the Last
Judgment
7.8.2016 16:35 Kvůli útoku proti mým webům
7.8.2016 13:03 Svědectví všech živých tvorů při Posledním soudu.
7.8.2016 13:01 Demons as predators can be killed by pepper spray,
possibly by atomic bomb
7.8.2016 13:00 Démony jako predátory lze zabít pepřovým sprejem,
možná atomovou bombou
7.8.2016 12:59 Jehovah's Witnesses, bude in paradise will be death
as food, ie plant seeds formed by germ (embryonic) living cells
7.8.2016 12:55 Svědkové Jehovovi, ale v ráji bude smrt jako jídlo,
tj. rostlinná semena tvořená zárodečnými živými buňkami
23.7.2016 15:17 Stop drcení kuřat k smrti pro vaječný průmysl, např.
Andrej Babiš (jeho nyní žena s původním židovským jménem Herodesová)
prodal jeho vaječné průmyslové společnosti Druko Střížov a Česká
vejce CZ (viz Hospodářské noviny, https://byznys.hn.cz/c1-66843630agrofert-prodava-cast-vajecneho-byznysu-konkurenci-muze-to-souviset-schystanym-zakazem-klecovych-chovu : Barbora Pánková, redaktorka
11.11.2020)
22.7.2016 20:55 Stop Grinding Chicks to Death for Egg Industry, eg.
Andrej Babiš (his now wife with original Jewish name Herod) sold his
egg industry companies Druko Střížov and Česká vejce CZ (see
Hospodářské noviny, https://byznys.hn.cz/c1-66843630-agrofert-prodavacast-vajecneho-byznysu-konkurenci-muze-to-souviset-s-chystanym-zakazemklecovych-chovu : Barbora Pánková, editor 11.11.2020)
22.7.2016 1:52 III. část, Literatura č. 2 k mému článku: Poznámky k
Biblickému Starozákonnímu králi Davidovi
22.7.2016 1:51 II. část, Literatura č. 1 k mému článku Poznámky k
Biblickému Starozákonnímu králi Davidovi
19.7.2016 17:16 Stop Torturing and Killing Bulls at Annual (also
Catholic religious) Festival
19.7.2016 10:23 My personal up to now life experience with the Jews,
Shmuel Oswald Rufeisen-Brother (or Father) Daniel, O.C.D., was a
Polish-born Jew and Romuald Jacob Weksler-Waszkinel, a Polish Jew and
Catholic priest
19.7.2016 10:20 Moje osobní dosavadní životní zkušenost k židům,
Shmuel Oswalda Rufeisen-bratr (či otec) Daniel, O.C.D., byl to
narozený polský žid a Romuald Jakub Weksler-Waszkinel, polský žid a
katolický kněz
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15.7.2016 16:05 poslankyně říci: "Homosexuálové se budou snažit
zlegalizovat sex s dětmi
15.7.2016 14:13 Postoj Filosofie rovnováhy k danému výroku poslankyně
15.7.2016 14:03 II PART: single possible Biblical carnivorous
philosophy
15.7.2016 13:51 I PART: single possible Biblical carnivorous
philosophy
15.7.2016 13:43 II. ČÁST: jediná možná Biblická masožravá filosofie
15.7.2016 13:32 I. ČÁST: jediná možná Biblická masožravá filosofie
11.7.2016 13:58 (Mathematical definition of the Biblical God)
11.7.2016 13:56 (Matematická definice Biblického Boha)
8.7.2016 8:30
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/408151volba8.7.2016 8:28 Katoličtí biskupové se dohodli na stažení žalob na
kraje kvůli majetku https://www.novinky.cz/domaci/408606-biskupovese27.6.2016 0:36 Most merciful methods of preserving plant fruits,
27.6.2016 0:33 Nejmilosrdnější metody konzervování rostlinných plodů
27.6.2016 0:30 Basic metaphysical question, if Satan can be killed
27.6.2016 0:27 Základní metafyzická otázka, zda je možno zabít
Satana
25.6.2016 15:01 Typický vtip dravých ortodoxních židů
24.6.2016 21:40 British today's voting on exit of Great Britain from
EU
24.6.2016 21:37 O dnešním hlasování Britů o odchodu Velké Británie z
EU
23.6.2016 19:16 British today's voting on exit of Great Britain from
EU
23.6.2016 17:14 O dnešním hlasování Britů o odchodu Velké Británie z
EU
20.6.2016 9:51 Bělohradský: Proč kandiduji za ČSSD a Stranu zelených
20.6.2016 8:52 Displays, virtually screens mostly produced from
(fat)
20.6.2016 8:50 Displeje, resp. obrazovky většinově vyráběné z (tuku)
12.6.2016 8:16 Why it is better to eat gradually only plant fruits
12.6.2016 8:05 Proč je lepši jist postupně pouze rostlinné plody
8.6.2016 17:08 Nyní jsem pro radikální omezení norování dravých
lišek
6.6.2016 9:14
My Devillogy as to my up to now personal life
6.6.2016 9:03
Má Ďáblologie podle mé osobní dosavadní životní
4.6.2016 22:49 https://www.novinky.cz/domaci/405470-udrzujtekostefy-a31.5.2016 7:58 Green Party does not endanger the Jewish, Christian
and socialist hypocrites, who still show Nazi murders of Jews, but
not holocaust of animals
31.5.2016 7:43 Strana zelených neohrozí židovské, křesťanské a
socialistické pokrytce, kteří stále ukazují nacistické masové vraždy
židů, ale ne holocaust zvířat
31.5.2016 7:26 Šéf izraelské armády vyzval k používáni přiměřené
sily. Ale je nový ministr obrany Izraele, zase ti židovští zéloti.
31.5.2016 6:59 http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sef-izraelskearmady25.5.2016 13:42 Usury and bankruptcy law, especially in the Czechia.
25.5.2016 13:27 Lichva a insolvenční právo, zejména v České
republice.
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23.5.2016 13:40 Psychoanalýza Freud versus Jung, co by se stalo,
jestliže zabijeme veškeré Ďábla neboli smrt.
23.5.2016 13:37 Psychoanalysis Freud versus Jung, what would happen
if we kill all death or Devil
23.5.2016 13:07 Komentář Biblické knihy Jób, nechci tě příliš hostit
23.5.2016 13:02 Commentary of Book of Job, I don't want to host you
much
22.5.2016 22:55 The Prophet Muhammad, i.e. alive against the (dead)
22.5.2016 22:54 Prorok Muhammad čili živý proti křesťanskému (mrtvý)
22.5.2016 11:09 Muslims as a scourge of God according to Abu Bakr
22.5.2016 11:05 Muslimové jako bič Boží dle Abú Bakra
22.5.2016 10:56 History of Judaism, Christianity and Islam, whether
charity or predation
22.5.2016 10:47 Dějiny židovství, křesťanství a islámu, zda charita
či dravost
20.5.2016 14:40 Beginning of salvation or end of world in
presidential elections in now Austria
20.5.2016 13:41 Počátek spásy nebo konce světa při prezidentských
volbách v nyní Rakousku
17.5.2016 19:27 Murdering of animats also in Hinduism and Buddhism
17.5.2016 19:23 Vraždění zvířat také v hinduismu a buddhismu
13.5.2016 18:50 End or salvation of Western rational civilization
13.5.2016 18:49 Konec či záchrana Západní racionální civilizace
12.5.2016 9:16 Merciful Jesus-multiplication of meat,namely dead
fishes
12.5.2016 9:14 Milosrdné Ježíš-množení masa, jmenovitě mrtvých ryb
12.5.2016 8:25 https://forcechange.com/156893/stop-the-slaughter-of9.5.2016 23:44 http://www.novinky.cz/domaci/402776-abychom-usetrili9.5.2016 23:41 http://stop-sekani-travy.wz.cz/
9.5.2016 14:04 https://secure.avaaz.org/fr/avec_les_masai_b_lr/
9.5.2016 10:47 o historicitě Ježíše z Nazaretu, asi Krista a o
celibátu
9.5.2016 10:10 About historicity of Jesus of Nazareth, apparently
Christ and celibacy
6.5.2016 16:23 My experiences to carnivores, herbivores and
omnivores
6.5.2016 16:18 Mé zkušenosti k masožravcům, býložravcům a všežravcům
6.5.2016 16:16 Integrated or ecological organic crop agriculture
6.5.2016 16:12 Integrované nebo ekologické rostlinné zemědělství
28.4.2016 15:42 Lichva a insolvenční právo, zejména v České
republice.
26.4.2016 18:36 Problém uprchlíků v Bavorsku/ Bavaria refugee problem
26.4.2016 10:05 Po váhání jsem podepsal Zeleným: Petice vstup do lesa
23.4.2016 8:25 Místostarosta Hustopečí ŠVÁSTA Bořivoj, Radní
19.4.2016 7:38 Asi začíná nová éra. Nesmí bičovat v Saudské Arábii.
19.4.2016 7:36 Šéf izraelské armády vyzval k používáni přiměřené
sily.
17.4.2016 22:17 Ad Charitylogy End of the Universe, Earth nuclear war
17.4.2016 22:15 Ad Charitologie Konec Vesmíru, atomová válka na Zemi.
16.4.2016 14:33 Charitylogy Idolatry: How can Satan make idol
16.4.2016 13:03 Charitologie Modlářství: Jak může Satan udělat modlu
16.4.2016 10:28 Ad Charitylogy Does man's brain govern over his sperm
16.4.2016 10:22 Ad Charitologie Vládne mužův mozek nad jeho sperma
14.4.2016 9:21 Treatment of human scabies according to my Philosophy
14.4.2016 9:15 Léčba lidského svrabu dle Filosofie rovnováhy
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9.4.2016 5:32
Dobro a zlo: kraluje světu charita či predace
3.4.2016 8:58
Good and evil: reigns charity or predation over a
world
28.3.2016 1:06 http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni28.3.2016 1:05 http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni28.3.2016 0:59 http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni28.3.2016 0:58 http://www.novinky.cz/zahranicni/382657-radikalove-z28.3.2016 0:58 http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni28.3.2016 0:57 http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni28.3.2016 0:57 http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni28.3.2016 0:56 http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni21.3.2016 12:40 Why do not Jews, Muslims and other predators consider
Jesus of Nazareth as single God
21.3.2016 10:37 Proč židé, muslimové a jiní dravci nepřijímají Ježíše
z Nazaretu jako jediného Boha
13.3.2016 7:07 How apparently Islam tries to eliminate homosexuals
13.3.2016 7:05 Jak se islám zřejmě snaží eliminovat homosexuály
12.3.2016 12:37 Solution of reasonable aid to Muslim war refugees
12.3.2016 12:25 Řešení rozumné pomoci muslimským válečným uprchlíkům
11.3.2016 7:12 Jewish, Muslim principle of an eye for an eye with
atomic bomb
11.3.2016 7:09 zásada židů, muslimů oko za oko s atomovou bombou
10.3.2016 20:22 http://www.novinky.czlzahranicni/evropal396938-v10.3.2016 20:20 http://www.novinky.cz/krimi/395820-zadna-nenavistale7.3.2016 22:12 poslední přírodní stanoviště ohrožených orangutanů
ohrožené kvůli palmovému oleji
7.3.2016 6:52
charitylogist is to prove, world is governed by love
7.3.2016 6:50
charitolog má dokázat, že světu (Vesmíru) vládne
láska
6.3.2016 12:03 75 million Turkey adopted 2.7 million Syrian refugees
6.3.2016 12:03 75 miliónové Turecko přijalo 2,7 miliónů Sýrie
uprchlíků
6.3.2016 11:53 http://www.novinky.cz/domaci/392719-v-praze-pristali6.3.2016 11:27 http://www.novinky.cz/komentare/396651-komentar-o6.3.2016 11:25 http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni6.3.2016 11:22 http://www.novinky.cz/zahranicni/evropal393350-na-855.3.2016 8:50
Charitylogy as the exact natural science hypothesis
5.3.2016 8:47
Charitologie jako exaktní přírodovědecká hypotéza
2.3.2016 9:16
Limits of charitology as exact, i.e. measurable
science
2.3.2016 9:13
Omezení charitologie jako exaktní, tj. měřitelné vědy
2.3.2016 9:04
Science of love (charitylogy) based see: www.spvzt.cz
2.3.2016 9:01
Věda o lásce (charitologie) založená viz: www.spvzt.cz
21.2.2016 14:00 Snad začíná nová éra. http://www.ceskenoviny.cz/z
18.2.2016 6:31 Questionnaire about definition of love in your
worldview
16.2.2016 12:57 Dotazník na definici lásky ve Vašem světonázoru
15.2.2016 13:30 Ježíšova biblická evangelia jako náboženství lásky
jako nejméně z 51 procent charitologie
15.2.2016 13:24 Biblical Gospels of Jesus as religion of love as at
least 51 percent Charitology
30.1.2016 13:22 http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/393339-nejen30.1.2016 13:20 http://www.novinky.czlzahranicni/evropal393350-na-8551

25.1.2016 18:51 Pomoc bližnímu živému tvoru ze strachu z pomsty či z
touhy po lásce bližního
25.1.2016 10:20 Charity for neighboring living creature out of fear
or desire for love of neighbor
21.1.2016 9:10 http://www.novinky.cz/zahranicni/evropal39241021.1.2016 9:10 http://www.novinky.cz/zahranicni/392289-nemcitrestaji21.1.2016 9:08 http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/39238018.1.2016 20:51 http://www.novinky.cz/domaci/392077-babis-to-za12.1.2016 22:53 Animal origin food, sex, cure of breast cancer,
revenge
12.1.2016 22:52 Živočišné potraviny, sex, léčba rakoviny prsu a
pomsta
11.1.2016 0:22 Food, sex, vegetarian cure of schizophrenia and mania
11.1.2016 0:21 Strava, sex, vegetariánská léčba schizofrenie a mánie
10.1.2016 18:27 Food, sex, vegetarian cure of schizophrenia and mania
10.1.2016 18:26 Strava, sex, vegetariánská léčba schizofrenie a mánie
28.12.2015 20:06 http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/390395dansky27.12.2015 11:39 My intake of substances which vegetarians should
guard
27.12.2015 11:38 Můj příjem látek, které by si měli hlídat
vegetariáni
27.12.2015 11:37 fruitarianism and my eating of carrions: my body has
also carnivorous evolutionary ancestors
27.12.2015 11:35 frutariánství a mé jedení zdechlin: mé tělo má i
masožravé evoluční předky
27.12.2015 11:32 Eternal health- to cause still the least possible
death and pain it requires perfection
27.12.2015 11:29 Věčné zdraví-stále působit co možná nejméně smrti a
bolesti vyžaduje dokonalost
25.12.2015 14:29 "The Divided Plate Diet“ of dr. Hay plant seeds as
meat
25.12.2015 14:27 „Dělená strava“ dr. Haye rostlinná semena jako maso
18.12.2015 4:36 „the least possible death and pain“ means no or
nearly no „death and pain“
18.12.2015 4:30 „co možná nejméně smrti a bolesti“ znamená žádnou či
téměř žádnou „smrt a bolest“
10.12.2015 14:32 Practical interpretation for judges on debt
elimination
10.12.2015 14:07 Praktický výklad pro soudce o oddlužení
5.12.2015 14:01 Ethics of righteous and also successful predators
5.12.2015 13:57 Etika spravedlivých i úspěšných predátorů
5.12.2015 13:42 my pack: I am visibly alone, no pack of living
creatures shows hatred against me
5.12.2015 13:40 má smečka: zatím viditelně sám, žádná smečka živých
tvorů proti mně neprojevuje nenávist
3.12.2015 21:50 Merciful medicaments in Western medicine
3.12.2015 21:47 Milosrdná léčiva v západní medicíně
3.12.2015 21:35 Principles of treatment of skin cancer
3.12.2015 21:34 Zásady léčby rakoviny kůže
2.12.2015 23:51 A german government schizophrenia towards Iraq and
Syria
2.12.2015 23:43 Schizofrenie německé vlády vůči Iráku a Sýrii
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30.11.2015 22:14 Relationship of Philosophy of Balance to now
worldviews
30.11.2015 22:10 Vztah Filosofie rovnováhy k současným světonázorům
28.11.2015 12:48 mutual resettlement of life-endangered Shiites or
Sunnis
28.11.2015 12:47 vzájemné přesídlení na životě ohrožených šíitů a
Sunnitů
28.11.2015 12:01 detained refugees till integration not to be
destination
28.11.2015 11:36 zadržování uprchlíků do integrace nebýt cílovou zemí
22.11.2015 22:15 Is a world reigned by God (charity, ie slow entropy)
or Devil (a selfish self-preservation instinct, ie fast entropy)
22.11.2015 21:54 Vládne světu Bůh (charita, tj. pomalá entropie) nebo
Ďábel (sobecký pud sebezáchovy, tj. rychlá entropie)
21.11.2015 17:03 Reason to slaughter tax, ie the in long symbiosis
law
21.11.2015 16:58 Důvod porážkové daně, tj. z dlouhodobý zákon
symbiózy
20.11.2015 21:01 Correct way of cleaning teeth or only gargling of
water
20.11.2015 20:55 Správný způsob čištění zubů či jen kloktání vody
14.11.2015 20:51 Reasons of massacre in Paris: the animal and Muslim
hate
14.11.2015 20:50 Důvody masakru v Paříži: nenávist zvířat a muslimů
11.11.2015 8:41 refugees cannot be deported back, if here there are
probably exposed to danger of death
11.11.2015 8:36 nelze deportovat uprchlíky zpět, když jim zde hrozí
pravděpodobně smrt
11.11.2015 7:56 What is Hinduism in substantial conflict with love
10.11.2015 19:26 V čem je hinduismus v podstatném rozporu s láskou
9.11.2015 21:56 When and how to castrate under my Philosophy, eg
cocks
9.11.2015 21:50 Kdy a jak dle mé Filosofie kastrovat, např. kohouty
9.11.2015 21:32 Relativism of my Philosophy: each idea expressed in
exact (i.e. measurable) scientific concepts and not against charity
9.11.2015 21:23 Relativismus Filosofie rovnováhy: každá myšlenka v
exaktních (tj. měřitelných) vědeckých pojmech a nikoliv proti charitě
9.11.2015 10:05 Nearly all Catholics are greatly against love,
because they slaughter animals
9.11.2015 10:01 Téměř všichni katolíci jsou velmi proti lásce, neboť
porážejí zvířata
8.11.2015 0:06 Construction of automate as living creature, man or
God: perfect zero or perfect infinity, ie non-expandable
7.11.2015 17:15 Sestrojení automatu jako živý tvor, člověk či Bůh:
dokonalá nula či dokonalé nekonečno, tj. nezvětšitelné
5.11.2015 21:21
4.11.2015 21:59 Good (alpha, beta) leader of pack with well
performing hunting rules
4.11.2015 21:54 Dobrý (alfa, beta) vůdce smečky s dobře fungujícími
pravidly lovu
4.11.2015 21:47 Only real church of those that dwell as much as
possible in love goes beyond packs
4.11.2015 10:55 Jediná skutečná církev těch, co možná nejvíce
zůstávají v lásce, překračuje hranice
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29.10.2015 0:24 Is a world reigned by Charity or Devil (ie
selfishness)
17.10.2015 14:22 Teritory division between Shiites and Sunnis in
Saudi Arabia, Yemen, Iraq and Syria
17.10.2015 14:20 Rozdělení území mezi šíity a Sunnity v Saúdské
Arábii, Jemenu, Iráku a Sýrii
11.10.2015 23:15 Lze vlastními silami živých tvorů nastolit v přírodě
biblický ráj pro všechno živé?
10.10.2015 23:41 Jesus: Bible, Mathew 6,24 No man can serve two
masters: for he will despise the one
10.10.2015 23:39 Ježíš: Bible, Matouš 6,24 Žádný nemůže dvěma pánům
sloužiti. Neb zajisté jednoho pohrdne.
7.10.2015 19:48 Single charity axiom, if, as the case may be, this
dogma is not verifiably refuted.
7.10.2015 19:44 Attitude to Catholic dogmas: sure love, and slightly
less my definition of charity following from it
7.10.2015 16:49 Jediný axiom charity, pokud nebude případně toto
dogma prokazatelně vyvráceno
7.10.2015 16:46 Postoj ke katolickým dogmatům: jistá láska, a o něco
méně z ní vyplývající má definice charity
2.10.2015 8:15 Attitude to Catholic dogmas and dogma of love
2.10.2015 8:14 As to my Philosophy the problem of relativism: all is
only more or less probable or it is true
1.10.2015 10:15 Dle mé Filosofie problém relativismu: vše je jen více
či méně pravděpodobné nebo je to pravda
30.9.2015 23:26 http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni30.9.2015 23:19 http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/382040-nemci30.9.2015 23:15 http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni30.9.2015 23:15 http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni30.9.2015 23:12 http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni30.9.2015 9:47 Partial list of apparently charitable medicaments of
western medicine
30.9.2015 9:45 Částečný seznam zřejmě charitních léků západní
medicíny
25.9.2015 14:57 3 Solution of crisis in Iraq and Syria
25.9.2015 14:53 3. Řešeni krize v Iráku a Sýrii
25.9.2015 14:50 3 Solution of crisis in Iraq and Syria
25.9.2015 14:46 3. Řešeni krize v Iráku a Sýrii
22.9.2015 21:19 18 Solution of war refugees in Europe
22.9.2015 21:16 18. Řešeni válečných utečenců v Evropě
21.9.2015 22:00 18 Solution of war refugees in Europe
21.9.2015 21:43 18. Řešeni válečných utečenců v Evropě
21.9.2015 20:21 http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni20.9.2015 9:04 https://cs.wikipedia.org/Wiki/H%C3%A1fiz_al-Asad
19.9.2015 21:35 http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni19.9.2015 21:34 http://www.novinky.cz/domaci/380171-syrsky-charge-d18.9.2015 15:20 http://www.novinky.cz/domaci/380935-cesko-prijmedalsi16.9.2015 23:51 18 Solution of war refugees in Europe
16.9.2015 23:48 18. Řešení válečných utečenců v Evropě
16.9.2015 20:54 About flies and mosquitoes It is temporary solution
16.9.2015 20:51 O mouchách a komárech Jde o dočasné řešení,
15.9.2015 23:41 6 Effeminacy of Philosophy of Balance or fear of God
15.9.2015 23:37 6. Zženštilost Filosofie rovnováhy nebo bázeň Boží
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13.9.2015 13:31 About charity of the tap drinking water in
restaurants.
13.9.2015 13:30 K charitě pitné vodě z kohoutku v restauracích.
11.9.2015 23:36 About masturbation.
11.9.2015 23:31 O masturbaci.
6.9.2015 21:47 Rational Mystique about carnivores and eating carrions
6.9.2015 21:42 Racionální mystika o masožravcích a jezení zdechlin
4.9.2015 9:56 18 Solution of war refugees in Europe
4.9.2015 9:55 18. Řešeni válečných utečenců v Evropě
4.9.2015 9:52 18 Solution of war refugees in Europe
4.9.2015 9:50 18. Řešeni válečných utečenců v Evropě
4.9.2015 9:48 18 Solution of war refugees in Europe
4.9.2015 9:39 18. Řešeni válečných utečenců v Evropě
3.9.2015 22:26 Judicial torture (at Guantanamo) according to my
Philosophy: only torture in case of extreme emergency, i.e. the
imminent otherwise unavoidable danger far greater than this torture,
for example. Imminent terrorist attack, which is to kill more people.
3.9.2015 22:23 Justiční mučeni (na Guantánámu) dle mé Filosofie:
pouze mučení v případě krajní nouze, tj. (bezprostředně) hrozícího
jinak neodvratitelného nebezpečí mnohem většího než toto mučení, jako
např. bezprostředně hrozícího teroristického útoků, který má usmrtit
větší počet lidí.
3.9.2015 22:16 Muslim dress of women must be legal in some schools.
3.9.2015 22:11 Muslimský oděv žen musí být legální na nějakých
školách.
2.9.2015 22:07 quoted: Post of Dalibor Grůza Who are politicians to
vote
2.9.2015 19:37 quoted: Post of Dalibor Grůza Koho z politiků volit
4.8.2015 11:51 About relationship of my Philosophy to women
4.8.2015 11:48 O vztahu mé Filosofie rovnováhy k ženám
2.8.2015 8:43
My intake of substances which vegetarians should
guard
2.8.2015 8:41
Můj příjem látek, které by si měli hlídat vegetariáni
29.7.2015 18:53 When she does not erect it (ie woman the man's
/penis/)
29.7.2015 18:49 Když ho nepostaví (rozuměj žena mužův pohlavní úd),
23.7.2015 22:59 About hunting: to avoid large-scale factory
production
23.7.2015 22:30 K myslivectví: zamezit průmyslové velkovýrobě
22.7.2015 22:53 Hard to require charity after our committing of
murders also of animals
22.7.2015 22:49 Těžké požadovat charitu po svém spáchání vražd i
zvířat
9.7.2015 22:07 Remedy of scientific error of now Darwinism and now
Christianity through more perfect Philosophy in brief: the least
possible death and pain
9.7.2015 22:04 Náprava vědeckého omylu nyní darwinismu a nyní
křesťanství dokonalejší Filosofií stručně: co možná nejméně smrti a
bolesti
6.7.2015 22:09 Vegetarianism in motherhood and childhood
6.7.2015 22:00 Vegetariánství při mateřství a dětství a dospívání
24.6.2015 18:23 Naturally died carrion in a deadhouse
24.6.2015 18:21 Přirozeně zemřelá zdechlina v márnici
21.6.2015 19:18 I cannot have children according to Rational Mystique
of my Philosophy of Balance, until my wife, perhaps also a majority
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of all living creatures will belong to the group of my friends, while
they will believe in God as love, if in nature there is the most
powerful law of love valid in the long term, which would indicate a
greater probability of the existence of God as love than his or her
non-existence
21.6.2015 19:14 dle Racionální mystiky mé Filosofie rovnováhy mít
děti, až má žena, možná i nadpoloviční většina všech živých tvorů
bude patřit do skupiny mých přátel a zároveň uvěří v existenci Boha
jako lásky, pokud v přírodě platí z dlouhodobého hlediska nejsilnější
zákon lásky, což by svědčilo o větší pravděpodobnosti existence Boha
jako lásky než jeho neexistence
18.6.2015 22:09 Generic or original medicament according to
Philosophy
18.6.2015 22:07 Generický nebo originální lék dle Filosofie
14.6.2015 12:02 Painkiller for animals according to Philosophy
12.6.2015 18:57 Tlumení bolesti u zvířat dle Filosofie rovnováhy
2.6.2015 20:28 And what else? My goal in life is to reconcile
everyone
2.6.2015 20:23 A co dál? Mým životním cílem je usmířit všechny
31.5.2015 18:54 2. Potomci a platnost Filosofie rovnováhy viz:
31.5.2015 18:51 2 Offspring and validity of Philosophy of Balance,
see:
31.5.2015 18:49 Eugenika dle Filosofie: postižených lidí, zejména
dětí jsou také nositeli evolučně nejdokonalejší formy života z
pohledu toho co jsou nyní, ale i z pohledu toho, co mohou být v
budoucnosti, jak se mohou evolučně zdokonalit dle Filosofie rovnováhy
zejména jejich působením co možná nejméně smrti a bolesti, za což
nesou před přírodou (resp. její evolucí) odpovědnost nejenom tito
retardovaní lidé ale i jejich opatrovníci
31.5.2015 18:45 Eugenics under my Philosophy: disabled people,
especially disabled children carry the evolutionarily most advanced
form of life not only in terms, of what they are now, but also in
terms, of what they may be in the future, how they can improve
evolutionarily according to the Philosophy of Balance in particular
by causing the least possible death and pain, for which they bear
responsibility against the nature (or its evolution) not only these
retarded people but also their guardians
29.5.2015 19:43 I mention Biblical texts showing, that the JudeoChristian God and Jesus of Nazareth are God of my following only real
church, that they could perfectly dwell in perfect love, thus also of
other living creatures than humans
29.5.2015 19:42 My pack of those what dwell as much as possible in
love (i.e. especially people and other living creatures), which goes
beyond individual packs and which forms the only real church,
therefore these members of my pack follow as much as possible the
permanent obligation of everyone to cause the least possible death
and pain (other living creatures than humans especially through a
merciful human care).
29.5.2015 19:36 uvádím Biblické texty svědčící, že židovskokřesťanský Bůh a Ježíš Nazaretský jsou Bohem mé jediné skutečné
církve, že mohli dokonale zůstávat v dokonalé lásce, tedy i k jiným
živým tvorům než člověk
29.5.2015 19:35 Má smečka těch, co možná nejvíce zůstávají v lásce
(tj. zejména lidé a ostatní živí tvorové), která překračuje hranice
jednotlivých smeček a tvoří jedinou skutečnou církev, proto tito
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členové mé smečky co možná nejvíce dodržují stálou povinnost každého
působit co možná nejméně smrti a bolesti (jiní živí tvorové než
člověk zejména skrze péči milosrdného člověka)
25.5.2015 22:20 I am member of the Catholic Church (because it
preaches love, it is the great merit also of many other churches, but
nearly all Catholic Church members slaughter animals or get animals
slaughter)
22.5.2015 22:39 Rights and duties of comrades-in-arms according
sufficiently to fight and sufficiently to sacrifice for all comrades,
otherwise only charity
22.5.2015 22:33 Práva a povinnosti spolubojovníků dostatečně bojovat
a dostatečně se obětovat za všechny spolubojovníky, jinak jen charita
12.5.2015 7:02 Přednáška o lásce viz:
11.5.2015 22:47 Single charity axiom, if, as the case may be, this
dogma is not verifiably refuted.
6.5.2015 18:36 Dilema rozumu: Vše ostatní jsou více názory
(spekulace).
6.5.2015 18:34 Dilemma of reason: All the rest consists more in
views (speculations).
2.5.2015 8:19
Medical ethics: the physician as soldier who performs
the orders of scientists, but in the case of obviousness of big
unnecessary death and pain also of experimental animals the physician
must put up appropriate resistance
2.5.2015 0:25
Lékařská etika: lékař vojákem, který plní rozkazy
vědců, ale při zjevnosti velké zbytečné smrti a bolesti i pokusným
zvířatům lékař musí klást přiměřený odpor
1.4.2015 15:57 The cause of all diseases: from physical combustion
of unmerciful foods as slaughtered meat, either in the form of fear
of living cells of the body from revenge for further combustion of
these unmerciful foods or in the form of war of living cells of our
own body revenging for the burning of these unmerciful foods, eg. the
destruction of other healthy living cells of our own body from its
white blood cells (eg mental diseases, diabetes mellitus, multiple
sclerosis)
1.4.2015 15:53 Příčina všech nemocí: z tělesného spalování
nemilosrdných potravin jako poraženého masa, a to buď v podobě
strachu živých buněk těla ze msty za další spalování těchto
nemilosrdných potravin nebo v podobě války živých buněk vlastního
těla mstících se za toto spalování těchto nemilosrdných potravin,
např. ničení bílými krvinkami ostatních zdravých živých buněk
vlastního těla (viz např. duševní choroby, cukrovka a skleróza)
24.3.2015 9:55 How is it with God: charity as guiding principle of
Universe more probably indicates existence of God than his or her
absence
24.3.2015 8:25 Jak je to s Bohem: charita jako vůdčí princip Vesmíru
spíše svědčí pro existenci Boha než jeho neexistenci
23.3.2015 23:38 17 Skin cancer cure: charity and then propolis
Tincture
7.3.2015 15:43 Jak se zachovat v přítomnosti pojídání poraženého
masa
7.3.2015 15:40 What to do in presence of eating slaughtered meat
14.2.2015 9:06 Stručné shrnutí Filosofie rovnováhy viz:
12.2.2015 23:29 K sexuálním úchylkám i homosexualítě a jejich léčbě
viz:
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12.2.2015 23:15 On sexual deviations also about homosexuality and
cure:
11.2.2015 0:20 debt elimination of Greece (here the meat consumption
majority was covered by imports mostly from Germany)
10.2.2015 23:52 Oddlužení Řecka (zde většina spotřeby masa byla kryta
dovozy hlavně z Německa)
27.1.2015 23:57 Answer of the West to problem of Ukraine and Russia
27.1.2015 23:56 Odpověď Západu na problém Ukrajiny a Ruska
22.1.2015 10:00 Péči o těžce nemocné není možné vzdát při co možná
nejméně smrti a bolesti
22.1.2015 9:56 Care for the seriously ill one cannot give up while
the least possible death and pain
20.1.2015 9:47 Common learning of disabled and healthy: the basic
value in educating of children is not learning but charity
20.1.2015 9:44 Společné vzdělávání postižených a zdravých dětí:
základní hodnotou ve výchově dětí není vzdělání ale charita
17.1.2015 19:55 PETICE ZA VZNIK POLITICKÉ STRANY ZA PRÁVA VŠECH
4.1.2015 22:52 Možná dohoda mezi Ruskem a USA o Ukrajině
4.1.2015 22:46 Possible agreement between Russia and the USA on
Ukraine
4.1.2015 20:30 Případná ofenzíva Ruska do pobaltských států
4.1.2015 20:28 Possible offensive of Russia to the Baltic States
31.12.2014 15:43 V jaké armádě bych dobrovolně pracoval: očividná
charita či co možná nejmenší smrti
31.12.2014 15:39 In what army I would work voluntarily: obvious
charity or the least possible death and pain
18.12.2014 11:26 Rusko: snížení národního ekonomického produktu státu
nemusí být vždy špatné, to je třeba využít k snížení smrti a bolesti
působené ekonomikou státu
18.12.2014 11:24 Russia: the reduction of national economic product
of the State is not necessarily wrong, it should be used to reduce
death and pain caused by the State economy
10.12.2014 14:11 Greenpeace Průvodce ohroženými rybami:
9.12.2014 10:51 Jewish deicide: if the God permitted torture then he
would suffer personally such torture to remain credible
9.12.2014 10:49 Židovská Bohovražda: Bůh dopustil mučení, pak by
musel snášet mučení, aby mohl zůstat pro živé tvory věrohodným
6.12.2014 20:52 Wrong, i.e. against love part of the New Testament
(Bible, Acts 5 Ananias and Sapphira)
6.12.2014 20:48 Chybná, tj. proti lásce část Nového zákona (Bible,
Skutky apoštolů 5 Ananiáš a Safira)
26.10.2014 21:09 Philosophy of Balance and Šumava, virtually national
parks as Adam in the Garden of Eden (ie Biblical paradise), which he
should work and guard
26.10.2014 21:01 Filosofie rovnováhy a Šumava, resp. nár. parků jako
Adam v Biblické rajské zahradě, kterou měl dělat a ostříhat
10.10.2014 17:25 Koho bych volil v komunálních volbách
1.10.2014 22:37 7 China problém-Hongkong. While China commemorates
1.10.2014 22:35 7. Problém Číny-Hongkong. Zatímco Čína si připomíná
17.9.2014 9:28 Steps of the West in Afghanistan
17.9.2014 9:26 Before starting another war in Iraq and Syria
17.9.2014 9:23 Kroky Západu v Afganistánu, odkud by v dohledné době
neměl stahovat své vojáky
17.9.2014 9:21 Západ by se před zahájením další války v Iráku a
Sýrii, rozdělením území mezi Sunnity a šíity a hranice by měl Západ
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zejména vůči agresi Islámského státu garantovat, a to i hrozbou
letadel popř. následné pozemní vojenské operace
16.9.2014 21:59 Postup Ukrajiny v občanské válce
16.9.2014 21:54 Steps of Ukraine in civil war
14.9.2014 9:48 Как должна Россия реагировать в Украине
13.9.2014 21:47 How should the West act: not to arm Ukraine with more
modern weapons, otherwise the war will be transmitted to the Baltic
States with large minorities of Russian population
13.9.2014 21:43 Jak by se měl Západ zachovat: nevyzbrojit Ukrajinu
modernějšími zbraněmi, jinak se válka přenese do pobaltských států s
velkými ruskými menšinami obyvatel
13.9.2014 0:59 How should Russia respond in Ukraine to sanctions
13.9.2014 0:57 Jak by mělo Rusko odpovědět na sankce Západu
13.9.2014 0:56 (Unfair) escalation of Western economic sanctions
against Russia
11.9.2014 22:00 Prior to the start of another war in Iraq the USA
11.9.2014 20:26 Spojené státy před zahájením další války v Iráku
11.9.2014 20:24 Eskalace ekonomických Západu sankcí proti Rusku,
10.9.2014 8:13 In order to maintain the ceasefire in Ukraine
9.9.2014 21:06 Pro zachování příměří by na Ukrajině mělo
7.9.2014 21:17 a Russia retreat through its support for Ukraine
ceasefire
6.9.2014 16:35 Na ústup Ruska skrz jeho podporu příměří na Ukrajině
6.9.2014 16:27 According to the Philosophy of Balance it must always
be responded to attack
1.9.2014 17:28 Podle Filosofie rovnováhy je třeba vždy odpovědět na
útok
31.8.2014 12:40 Attitude to the Israeli conflict: I recognize the
right of Israel to defend but to minimize the Palestinian victims
when the defense and the USA should provide for this purpose for
Israelis sophisticated weapons
31.8.2014 12:33 Postoj k izraelskému konfliktu: uznávám právo Izraele
na obranu, aby však minimalizoval při tom palestinské oběti a USA by
měli poskytnout za tímto účelem Izraelcům sofistikované zbraně
30.8.2014 12:42 K paralele Ukrajiny, Krymu, Ruska, ruských menšin dle
mne nebyla zásadní chybou Mnichovská dohoda velmocí s nacistickým
Německem
30.8.2014 12:41 Řešení irácké krize, pouhé vyzbrojení Kurdů či
šíitských iráckých spojenců Iránu se velmi snadno může obrátit proti
Západu
30.8.2014 10:31 Problem of Crimea in Ukraine: teritory division is a
temporary solution that does not solve revenge of living
microorganisms for by us tortured living creatures
30.8.2014 9:33 Problém Krymu na Ukrajině: rozdělení území je dočasné
řešení, jež nevyřeší pomstu živých mikroorganismů za naší společností
umučené živé tvory
28.8.2014 20:48 Solution of Iraq crisis, only armament of Iraqi Kurds
and Shiite Iraqi allies of Iran can so easily turn against the West
9.8.2014 0:40
New article: 2.4 Breeding fleas (see:
1.8.2014 22:23 Experiment: partial absolutely necessary parasitism
or predation, they would mean that the supposedly sovereign good God,
virtually by Him allegedly created nature are very unmerciful
1.8.2014 22:19 Experiment: částečné absolutně nutné parazitování či
predátorství, by znamenala, že údajně svrchovaný dobrý Bůh, potažmo
jím údajně stvořená příroda jsou velmi nemilosrdní
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21.6.2014 23:50 Funkcionáři strany za práva všech živých tvorů budou
muset
21.6.2014 23:48 Officials of Party for Rights of All Living Creatures
17.5.2014 7:23 I would vote in the municipal elections for special
candidates supporting Green politics
17.5.2014 7:19 Bych volil v komunálních volbách konkrétní kandidáty
podporující Zelenou politiku
27.4.2014 19:34 New article: 3.3 Beekeeping. (see
27.4.2014 19:33 New article: 2.3 Dairy cattle breeding. (see
27.4.2014 19:30 Nový článek: 3.3 Chov včel. (viz
27.4.2014 19:27 Nový článek: 2.3 Chov mléčného dobytka. (viz
26.4.2014 8:33 STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORÓ (viz
26.4.2014 8:30 POLITICAL PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL (see
18.4.2014 21:48 Symbiotic agricultural cultivation of wine as meat
substitution because it contains free glucose and allegedly a charity
of herbicide glyphosate (trade name Roundup) from the USA company
Monsanto
17.4.2014 10:20 Symbiotické zemědělské pěstování vinné révy jako
náhrady masa protože obsahuje volnou glukózu a údajně charita
herbicidu glyfosátu (obchodní název Roundup) od USA firmy Monsanto
8.4.2014 21:38 FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY
8.4.2014 21:36 PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS
14.3.2014 21:28 Attention the change of web adress, THE LECTURES ON
THE PHILOSOPHY OF BALANCE, God's command: Be fruitful, and multiply,
and replenish the earth," (Bible, Gen 1:28), is valid without
exception only in paradise
14.3.2014 21:23 POZOR ZMĚNA INTERNETOVÉ ADRESY, PROGRAM PŘEDNÁŠEK O
FILOSOFII ROVNOVÁHY, Boží příkaz: „Ploďte a množte se a naplňte
Zemi." (Bible, Gen 1,28), je bezvýjimečně platný pouze v ráji
16.2.2014 8:40 New article: 8. Merciful diet of a woman - a mother
and
16.2.2014 8:36 Nový článek: 8. Milosrdná strava ženy-matky a dítěte
14.2.2014 8:41 Od listopadu 2012 se pokouším získat 1000 signatures
14.2.2014 8:39 Status of signatures 187 of 1000 needed to register,
4.1.2014 0:05
Article: 19. Position of Philosophy of Balance to
racism
4.1.2014 0:02
Nový článek: 19. Postoj Filosofie rovnováhy k rasismu
4.12.2013 3:17 Nový článek: 12. Otázka židovství z hlediska
Filosofie
4.12.2013 3:14 New article: 12. The question of Judaism
4.12.2013 2:57 Newly in English book SECONDARY SCHOOL
4.12.2013 2:55 Nově opravená kniha: STŘEDOŠKOLSKÁ
4.12.2013 2:51 New book: Symbiotic agriculture and experiments
4.12.2013 2:49 Nová kniha: Symbiotické zemědělství a
4.12.2013 2:47 Article: 18. Differences and sameness in objective
value
4.12.2013 2:44 Nový článek: 18. Rozdíly a shoda v objektivní hodnotě
16.10.2013 21:42 New article: 17. Why participate in (politics)
16.10.2013 17:42 Nový článek: 17. Proč se Účastnit (politiky)
13.10.2013 13:12 New article: 16. I will vote the Greens for
Parliament
3.10.2013 6:12 Budu volit v parlamentních volbách říjen 2013: Zelené
29.9.2013 20:28 New article: 15. Collective responsibiltty and
20.9.2013 11:25 New article: Educational politics according to the
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1.9.2013 8:59 New article: Romany politics according to the
Philosophy
12.8.2013 14:34 PROGRAM PŘEDNÁŠEK O FILOSOFII ROVNOVÁHY
12.8.2013 14:32 THE LECTURES ON THE PHILOSOPHY OF BALANCE
24.7.2013 16:33 Gain trade designation of rightness "THE MOST
MERCIFUL PRODUCTS" for your products or services
21.7.2013 11:16 Nejmilosrdnější produktyfacebook.com Viz také:
https://www.facebook.com/NejmilosrdnejsiProdukty?ref=hl
21.7.2013 10:56 Most Merciful Productsfacebook.com See also:
https://www.facebook.com/#!/pages/Most-MercifulProducts/149850171881810?fref=ts
7.7.2013 6:08 Viz také/ see also:
https://www.facebook.com/dalibor.gruza
6.7.2013 18:22 Opravuji: Bez mrtvol zvířat nepřežiji! (viz
http://www.spvzt.cz/SPVZTprirucka.htm#7 ) Vážený hinduisto,
6.7.2013 18:19 I do not survive without cadavers of animals! (see
http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html#7 or
http://spvzt.sweb.cz/SPVZTbooklet.html#7 ) Dear a Hindu,
6.7.2013 14:26 curriculum vitae: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. was born
in Hustopeče near Brno in the Czech Republic
6.7.2013 14:17 životopis: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. se narodil v
Hustopečích u Brna v České republice
28.3.2013 7:07 The web of political Party for the Rights of All
Living Creatures now available also in English on:
http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html or
http://spvzt.sweb.cz/SPVZTbooklet.html Aktualizováno 28. 3. 2013 7:07
5.3.2013 16:10 Strana za práva všech živých tvorůfacebook.com Jan
Sládek Mám dotaz: Jak máte ošetřena práva virů, bakterií a parazitů
všeobecně? Nebo těmto právo na život upíráte? viz
http://www.facebook.com/dalibor.gruza#!/pages/Strana-za-práva-všechživých-tvorů/133671120130073
22.2.2013 9:14 Proč zatím neposílám poštou ofrankovanou návratní
obálku
16.2.2013 14:29 STOP HALAL CZfacebook.com ( facebook.com/StopHalalCZ
) Nejméně polovina výnosu porážkové daně bude rovněž zákonem o
porážkové dani účelově vázána na dotace milosrdnějším ekologickým
zemědělským i porážkovým chovům
13.2.2013 3:06 STOP HALAL CZfacebook.com ( facebook.com/StopHalalCZ )
Na základě podnětů Vaší iniciativy Stop HALAL+kosher CZ (viz
http://www.facebook.com/StopHalalcz ) jsem upravil návrh zákona o
porážkové dani.
12.2.2013 18:57 STOP HALAL CZfacebook.com ( facebook.com/StopHalalCZ
) Dalibor Grůza Zřejmě podstatně nesouhlasím s ideologií Czech
Defence League, avšak, co se týká nejvyššího možného zdanění halal a
košer porážek zvířat porážkovou daní, tak bychom našli společnou řeč.
(viz http://www.facebook.com/StopHalalcz )
11.2.2013 16:19 PETICE ZA VZNIK NÍŽE V MÉM PROFILU POPSANÉ POLITICKÉ
STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ: Podepište Vy
17.1.2013 17:13 Zakladatel polit. Strany za práva všech živých tvorů
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
17.1.2013 6:38 Dalibor Grůza Sídlo polit. STRANY ZA PRÁVA VŠECH
ŽIVÝCH
17.1.2013 6:36 Sídlo politické STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ.
Dům nedaleko centrálního náměstí v Hustopečích, ve kterém bydlel v
letech 1861-1863 první československý prezident T.G. Masaryk (jako
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student)./ Seat of the political PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING
CREATURES, House near the Centre square in Hustopeče, Czech Republic,
in which he lived in the years 1861-1863, the first Czechoslovak
President T.G. Masaryk (as student).
17.1.2013 6:34 Na podporu politické Strany za práva všech živých
tvorů
17.1.2013 6:33 In support of Party for the Rights of All Living
Creatures
17.1.2013 6:31 Petice za přijetí a zákon o porážkové dani a za
zrušení Evropské unie zákazu prodeje zdravotně zaručených zdechlin v
běžných obchodech: http://www.spvzt.cz/
17.1.2013 6:30 Petitions for the adoption and the draft of law on the
slaughter tax and for repeal of European Union prohibition of sale of
healthy guaranteed carrions in mainstream shops: http://www.spvzt.cz/
17.1.2013 6:29 FILOSOFIE ROVNOVÁHY JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
http://www.spvzt.cz/
17.1.2013 6:28 PHILOSOPHY OF BALANCE (HARMONY) JUDr. Dalibor Grůza
Ph.D. http://www.spvzt.cz/
17.1.2013 6:26 Film: "ZAHÁJÍ RADIKÁLNÍ MUSLIMOVÉ BRZY ATOMOVOU VÁLKU?
JE EVOLUCE PŘÍRODY MILOSRDNÁ? PORÁŽKOVÁ DAŇ." (se stanovisky
odborníků) - https://www.youtube.com/watch?v=YhOv47fQlRU
17.1.2013 6:24 Film: "WILL RADICAL MUSLIMS SOON START ATOMIC WAR? IS
NATURE'S EVOLUTION MERCIFUL? SLAUGHTER TAX." (with expert opinions) https://www.youtube.com/watch?v=ibV-Fwh4sUc (with multilingual
subtitles)

Caritaslogy

Facebook
Strana za práva všech živých tvorů
Hlavní stránka

Příspěvky
Strana za práva všech živých tvorů přidal(a) novou fotku.

Film: "WILL RADICAL MUSLIMS SOON START ATOMIC WAR? IS
NATURE'S EVOLUTION MERCIFUL? SLAUGHTER TAX." (with expert
opinions) http://www.youtube.com/watch?v=ibVFwh4sUc&feature=youtu.be If one succeeds in accomplishing at least one case of friendship of
two separate viruses or bacteria or living cells that would otherwise devour each other, then, in my opinion, the
current concept of Darwin’s theory will be partly refuted and it will be possible to add to it my hypothesis on the
mercifulness of nature’s evolut...ion, or more precisely, the ability of all microorganisms to recognize and
remember a friend or enemy in other microorganisms. The purpose of this experiment is partly to refute Darwin's
theory of evolution. I intend to prove that the foundations of human morality already exist at the microbial level,
implying that religion, for instance, is not the opium of the people, i.e. some sort of artificial creation, but that its
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foundations are already encoded in the natural basis, i.e. in our microorganisms. Thus, in the case of the food
chain, there are always two choices, either the struggle for life or symbiosis, already at the microbial level. This
means that the struggle for life in nature is not inevitable, that already at the microbial level even in the case of
microorganisms which normally devour each other there exists in a majority of all instances a choice between the
Darwinian struggle for life and symbiosis, where the Darwinian struggle for life is always the worst option. In the
above-mentioned sense, Darwin's theory as an inevitable struggle for life in the food chain in nature would be
refuted by means of this experiment. This general moral behavior towards all living organisms does not then
represent morality for morality's sake, but morality for the purpose of symbiosis, which brings the greatest possible
benefits to all involved, whether at the level of microorganisms or at the human level.Zobrazit více

Film: "WILL RADICAL MUSLIMS SOON START ATOMIC WAR? IS NATURE'S EVOLUTION
MERCIFUL? SLAUGHTER TAX." (with expert opinions)?"
http://www.youtube.com/watch?v=ibV-Fwh4sUc&feature=youtu.be
If one succeeds in accomplishing at least one case of friendship of two separate viruses or bacteria or
living cells that would otherwise devour each other, then, in my opinion, the current concept of Darwin’s
theory will be partly refuted and it will be possible to add to it my hypothesis on the mercifulness of
nature’s evolut...ion, or more precisely, the ability of all microorganisms to recognize and remember a
friend or enemy in other microorganisms.
The purpose of this experiment is partly to refute Darwin's theory of evolution. I intend to prove that the
foundations of human morality already exist at the microbial level, implying that religion, for instance, is
not the opium of the people, i.e. some sort of artificial creation, but that its foundations are already
encoded in the natural basis, i.e. in our microorganisms. Thus, in the case of the food chain, there are
always two choices, either the struggle for life or symbiosis, already at the microbial level. This means
that the struggle for life in nature is not inevitable, that already at the microbial level even in the case of
microorganisms which normally devour each other there exists in a majority of all instances a choice
between the Darwinian struggle for life and symbiosis, where the Darwinian struggle for life is always the
worst option. In the above-mentioned sense, Darwin's theory as an inevitable struggle for life in the food
chain in nature would be refuted by means of this experiment. This general moral behavior towards all
living organisms does not then represent morality for morality's sake, but morality for the purpose of
symbiosis, which brings the greatest possible benefits to all involved, whether at the level of
microorganisms or at the human level.Zobrazit více
17. 1. 2013 6:24

Strana za práva všech živých tvorů přidal(a) novou fotku.

Film: "ZAHÁJÍ RADIKÁLNÍ MUSLIMOVÉ BRZY ATOMOVOU VÁLKU?
JE EVOLUCE PŘÍRODY MILOSRDNÁ? PORÁŽKOVÁ DAŇ." (se
stanovisky odborníků)
http://www.youtube.com/watch?v=YhOv47fQlRU&feature=youtu.be
Pokud se podaří uskutečnit alespoň v jediném případě přátelství dvou samostatných virů či bakterií či živých
buněk, které se jinak požírají, tak bude podle mne částečně vyvráceno stávající pojetí Darwinovy evoluční teorie
přírody a bude možno ji doplnit mou hypotézou o milosrdnosti evoluce přírody, resp. schopnosti mikroorganismů
rozeznat a ...zapamatovat si přítele a nepřítele. Účelem tohoto pokusu je částečně vyvrátit Darwinovu evoluční
teorii. Chtěl bych dokázat, že základy lidské morálky existují již na mikrobiální úrovni, že tedy např. v případě
náboženství nejde o opium lidstva, tedy jakýsi umělý výtvor, ale že jeho základy jsou zakódovány již v našem
přírodním základě, tedy v našich mikroorganismech. Že tedy v případě potravního řetězce vždy existují dvě
možnosti volby, a to buď boj o život, nebo symbióza, a to již na mikrobiální úrovni, že tedy boj o život není v přírodě
nevyhnutelný, že již na mikrobiální úrovni i v případě mikroorganismů, které se za normálních okolností požírají, v
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naprosté většině všech případů existuje možnost volby mezi Darwinovským bojem o život a symbiózou, přičemž
Darwinovský boj o život je vždy ta nejhorší volba. Tímto pokusem bychom ve shora uvedeném smyslu podle mne
vyvrátili Darwinovu teorii jako nevyhnutelný boj o život v potravním řetězci v přírodě. Toto všeobecné morální
chování ke všem živým organismům pak není morálka pro morálku, ale morálka pro symbiózu, která přináší
největší možné výhody všem zúčastněným, ať již na úrovni mikroorganismů, tak i na lidské úrovni.

Film: "ZAHÁJÍ RADIKÁLNÍ MUSLIMOVÉ BRZY ATOMOVOU VÁLKU? JE EVOLUCE PŘÍRODY
MILOSRDNÁ? PORÁŽKOVÁ DAŇ." (se stanovisky odborníků)
http://www.youtube.com/watch?v=YhOv47fQlRU&feature=youtu.be
Pokud se podaří uskutečnit alespoň v jediném případě přátelství dvou samostatných virů či bakterií či
živých buněk, které se jinak požírají, tak bude podle mne částečně vyvráceno stávající pojetí Darwinovy
evoluční teorie přírody a bude možno ji doplnit mou hypotézou o milosrdnosti evoluce přírody, resp.
schopnosti mikroorganismů rozeznat a ...zapamatovat si přítele a nepřítele.
Účelem tohoto pokusu je částečně vyvrátit Darwinovu evoluční teorii. Chtěl bych dokázat, že základy
lidské morálky existují již na mikrobiální úrovni, že tedy např. v případě náboženství nejde o opium
lidstva, tedy jakýsi umělý výtvor, ale že jeho základy jsou zakódovány již v našem přírodním základě,
tedy v našich mikroorganismech. Že tedy v případě potravního řetězce vždy existují dvě možnosti volby,
a to buď boj o život, nebo symbióza, a to již na mikrobiální úrovni, že tedy boj o život není v přírodě
nevyhnutelný, že již na mikrobiální úrovni i v případě mikroorganismů, které se za normálních okolností
požírají, v naprosté většině všech případů existuje možnost volby mezi Darwinovským bojem o život a
symbiózou, přičemž Darwinovský boj o život je vždy ta nejhorší volba. Tímto pokusem bychom ve shora
uvedeném smyslu podle mne vyvrátili Darwinovu teorii jako nevyhnutelný boj o život v potravním řetězci
v přírodě. Toto všeobecné morální chování ke všem živým organismům pak není morálka pro morálku,
ale morálka pro symbiózu, která přináší největší možné výhody všem zúčastněným, ať již na úrovni
mikroorganismů, tak i na lidské úrovni.
17. 1. 2013 6:26

Strana za práva všech živých tvorů přidal(a) novou fotku.

PHILOSOPHY OF BALANCE (HARMONY) JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
http://www.spvzt.cz/ PHILOSOPHY OF LOVE: „All living creatures in
fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other,
therefore everyone is still obliged to cause the least possible death
and pain." All the rest consists more in views(speculations). It applies also
to all my Philosophy of Balance. (I.e. the maximum compliance of good and evil individuals, virtually good and evil)

PHILOSOPHY OF BALANCE (HARMONY)
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

http://www.spvzt.cz/
PHILOSOPHY OF LOVE:
„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore
everyone is still obliged to cause the least possible death and pain."
All the rest consists more in views(speculations). It applies also to all my Philosophy of Balance.
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(I.e. the maximum compliance of good and evil individuals, virtually good and evil)
17. 1. 2013 6:28

Strana za práva všech živých tvorů přidal(a) novou fotku.

FILOSOFIE ROVNOVÁHY JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
http://www.spvzt.cz/ FILOSOFIE LÁSKY: "Všichni živí tvorové ve
skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi,
proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a
bolesti." Vše ostatní jsou více názory(spekulace). To platí i o celé mé Filosofii
rovnováhy. (tj. maximálního souladu dobrých a zlých, resp. dobra a zla)

FILOSOFIE ROVNOVÁHY
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

http://www.spvzt.cz/
FILOSOFIE LÁSKY:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je
každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti."
Vše ostatní jsou více názory(spekulace). To platí i o celé mé Filosofii rovnováhy.
(tj. maximálního souladu dobrých a zlých, resp. dobra a zla)
17. 1. 2013 6:29

Strana za práva všech živých tvorů přidal(a) novou fotku.

Petition for the adoption and the draft of law on the slaughter tax
http://spvzt.cz/Peticeporazkovadan.html
Petition for the adoption and the draft of law on the slaughter tax
http://filosofierovnovahy.sweb.cz/english/Petice.html
http://spvzt.cz/Peticeporazkovadan.html
17. 1. 2013 6:30

Strana za práva všech živých tvorů přidal(a) novou fotku.

Petice za přijetí a zákon o porážkové dani
http://spvzt.cz/Peticeporazkovadan.html
65

Petice za přijetí a zákon o porážkové dani
http://filosofierovnovahy.sweb.cz/Petice.html
http://spvzt.cz/Peticeporazkovadan.html
17. 1. 2013 6:31

Strana za práva všech živých tvorů přidal(a) novou fotku.

In support of the political Party for the Rights of All Living Creatures http://www.spvzt.cz/ among other things, the
law on slaughter tax radically disadvantaging industrial agricultural slaughter farming-concentration camps of
animals compared to ecological breeds also for the slaughter and PETITION necessary for the registration of this
polit. Party

In support of the political Party for the Rights of All Living Creatures http://www.spvzt.cz/
among other things, the law on slaughter tax radically disadvantaging industrial agricultural slaughter
farming-concentration camps of animals compared to ecological breeds also for the slaughter and
PETITION necessary for the registration of this polit. Party
17. 1. 2013 6:33

Strana za práva všech živých tvorů přidal(a) novou fotku.

Na podporu politické Strany za práva všech živých tvorů http://www.spvzt.cz/ mj. o zákoně o porážkové dani
radikálně znevýhodňujícího zemědělské průmyslové porážkové velkochovy-koncentrační tábory zvířat oproti
ekologickým chovům i pro porážku a PETICE nutná pro vznik této polit. strany

Na podporu politické Strany za práva všech živých tvorů
http://www.spvzt.cz/
mj. o zákoně o porážkové dani radikálně znevýhodňujícího zemědělské průmyslové porážkové
velkochovy-koncentrační tábory zvířat oproti ekologickým chovům i pro porážku a PETICE nutná pro
vznik této polit. strany
17. 1. 2013 6:34

Strana za práva všech živých tvorů přidal(a) novou fotku.

Sídlo polit. STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ. Dům nedaleko centr. náměstí v Hustopečích, ve kterém
bydlel v letech 1861-1863 první československý prezident T.G. Masaryk./ Seat of the polit PARTY FOR THE
RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES, House near the Centre square in Hustopeče, Czech Republic, in which he
lived in the years 1861-1863, the first Czechoslovak President T.G. Masaryk.

Sídlo polit. STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ. Dům nedaleko centr. náměstí v Hustopečích,
ve kterém bydlel v letech 1861-1863 první československý prezident T.G. Masaryk./ Seat of the polit
PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES, House near the Centre square in Hustopeče,
Czech Republic, in which he lived in the years 1861-1863, the first Czechoslovak President T.G.
Masaryk.
17. 1. 2013 6:36

Strana za práva všech živých tvorů přidal(a) novou fotku.
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Dalibor Grůza Sídlo polit. STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ. Dům nedaleko centr. náměstí v
Hustopečích, ve kterém bydlel v letech 1861-1863 první československý prezident T.G. Masaryk./ Seat of the polit
PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES, House near the Centre square in Hustopeče, Czech
Republic, in which he lived in the years 1861-1863, the first Czechoslovak President T.G. Masaryk.

Dalibor Grůza Sídlo polit. STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH
TVORŮ. Dům nedaleko centr. náměstí v Hustopečích, ve kterém
bydlel v letech 1861-1863 první československý prezident T.G.
Masaryk (jako student)./ Seat of the polit PARTY FOR THE RIGHTS
OF ALL LIVING CREATURES, House near the Centre square in
Hustopeče, Czech Republic, in which he lived in the years 1861-1863,
the first Czechoslovak President T.G. Masaryk (as student).
17. 1. 2013 6:38

Strana za práva všech živých tvorů přidal(a) novou fotku.

Zakladatel polit. Strany za práva všech živých tvorů JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. se narodil v Hustopečích u Brna v
České republice v roce 1973. Absolvoval jsem matematické gymnázium v Brně na třídě kpt. Jaroše a právnickou
fakultu Karlovy Uni...versity v Praze, kde jsem získal titul Magistr. Dále jsem absolvoval postgraduální
doktorandské studium na téže universitě, kde jsem obdržel akademické tituly Ph.D. a doktor práv JUDr. Tématem
mé disertační a doktorandské práce bylo „Použití zahraničního práva v mezinárodním právu soukromém“. Od roku
2002 jsem advokátem se sídlem v Hustopečích u Brna zapsaným v seznamu České advokátní komory. S
vegetariánstvím jsem začínal několikrát, od roku 2008 jsem zásadně výlučným frutariánem (tj. jím zásadně pouze
rostlinné plody a rostlinné semena), v krajní nouzi jsem ovo-lakto vegetariánem a v krajní nouzi jím mrtvoly zvířat,
která nebyla úmyslně zabita žádným člověkem, po pitvě veterinárním lékařem a převařených v... několika vodách.
K mým zájmům patří filosofie, právo a politika. Roku 2009 jsem vydal knihu Filosofie rovnováhy. Na konverzační
úrovni ovládám angličtinu, francouzštinu, italštinu, němčinu, ruštinu a hebrejštinu. Mám útulek pro brojlery a psa z
útulku, kterého v útulku pojmenovali Buddy (či "Bad" čili anglicky špatný) a kterého jsem přejmenoval na "Gud" (viz
anglicky good čili dobrý nebo anglicky God čili Bůh), kterého se snažím krmit podle shora uvedené zásady
způsobení co možná nejméně smrti a bolesti jiných živých tvorů, z mrtvol zvířat zásadně pouze mrtvolami zvířat,
která nebyla úmyslně zabita žádným člověkem, tj. zemřela zásadně na stáří, po pitvě veterinárním lékařem. Já
sám výrobky z poražených zvířat ani můj pes nejíme, z živočišných potravin jím pouze vejce z domácího chovu,
kde neporáží ani nedávají porážet žádné slepice ani žádné kohouty, kozí mléko z chovu, kde neporáží ani
nedávají porážet žádné kozy ani žádné kozly, a brojlery z mého útulku pro brojlery, kteří nebyli zabiti úmyslně
žádným člověkem, zemřelí zásadně na stáří. Těmito přirozeně uhynulými brojlery krmím rovněž svého psa vedle
těchto vajec a tohoto mléka a vegetariánského krmiva ami dog. Já sám bych zřejmě podle mé zkušenosti nepřežil
zdravý pouze na ovo-lakto vegetariánské stravě bez tohoto masa a zcela jistě by podle mé zkušenosti bez tohoto
masa nepřežil zdravý můj pes, který je masožravec. Od listopadu 2012 se pokouším získat 1000 podpisů pod
Peticí za vznik politické Strany za práva všech živých tvorů nutných k založení této politické strany ( www.spvzt.cz
, www.spvzt.sweb.cz ) (viz také facebookový profil JUDr. Dalibora Grůzy Ph.D.
http://www.facebook.com/dalibor.gruza )Zobrazit více

Zakladatel polit. Strany za práva všech živých tvorů JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. se narodil v Hustopečích
u Brna v České republice v roce 1973. Absolvoval jsem matematické gymnázium v Brně na třídě kpt.
Jaroše a právnickou fakultu Karlovy Uni...versity v Praze, kde jsem získal titul Magistr.
Dále jsem absolvoval postgraduální doktorandské studium na téže universitě, kde jsem obdržel
akademické tituly Ph.D. a doktor práv JUDr. Tématem mé disertační a doktorandské práce bylo „Použití
zahraničního práva v mezinárodním právu soukromém“. Od roku 2002 jsem advokátem se sídlem v
Hustopečích u Brna zapsaným v seznamu České advokátní komory.
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S vegetariánstvím jsem začínal několikrát, od roku 2008 jsem zásadně výlučným frutariánem (tj. jím
zásadně pouze rostlinné plody a rostlinné semena), v krajní nouzi jsem ovo-lakto vegetariánem a v
krajní nouzi jím mrtvoly zvířat, která nebyla úmyslně zabita žádným člověkem, po pitvě veterinárním
lékařem a převařených v... několika vodách. K mým zájmům patří filosofie, právo a politika. Roku 2009
jsem vydal knihu Filosofie rovnováhy. Na konverzační úrovni ovládám angličtinu, francouzštinu, italštinu,
němčinu, ruštinu a hebrejštinu.
Mám útulek pro brojlery a psa z útulku, kterého v útulku pojmenovali Buddy (či "Bad" čili anglicky
špatný) a kterého jsem přejmenoval na "Gud" (viz anglicky good čili dobrý nebo anglicky God čili Bůh),
kterého se snažím krmit podle shora uvedené zásady způsobení co možná nejméně smrti a bolesti
jiných živých tvorů, z mrtvol zvířat zásadně pouze mrtvolami zvířat, která nebyla úmyslně zabita žádným
člověkem, tj. zemřela zásadně na stáří, po pitvě veterinárním lékařem.
Já sám výrobky z poražených zvířat ani můj pes nejíme, z živočišných potravin jím pouze vejce z
domácího chovu, kde neporáží ani nedávají porážet žádné slepice ani žádné kohouty, kozí mléko z
chovu, kde neporáží ani nedávají porážet žádné kozy ani žádné kozly, a brojlery z mého útulku pro
brojlery, kteří nebyli zabiti úmyslně žádným člověkem, zemřelí zásadně na stáří. Těmito přirozeně
uhynulými brojlery krmím rovněž svého psa vedle těchto vajec a tohoto mléka a vegetariánského krmiva
ami dog. Já sám bych zřejmě podle mé zkušenosti nepřežil zdravý pouze na ovo-lakto vegetariánské
stravě bez tohoto masa a zcela jistě by podle mé zkušenosti bez tohoto masa nepřežil zdravý můj pes,
který je masožravec.
Od listopadu 2012 se pokouším získat 1000 podpisů pod Peticí za vznik politické Strany za práva všech
živých tvorů nutných k založení této politické strany ( www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )
(viz také facebookový profil JUDr. Dalibora Grůzy
Ph.D. http://www.facebook.com/dalibor.gruza )Zobrazit více
17. 1. 2013 17:13
PETICE ZA VZNIK NÍŽE V MÉM PROFILU POPSANÉ POLITICKÉ STRANY ZA PRÁVA VŠECH
ŽIVÝCH TVORŮ:
Podepište Vy a Vaši přátelé a známí prosím Petici nutnou pro vznik politické Strany za práva všech
živých tvorů, aby všichni živí tvorové měli v naší společnosti spravedlivá práva uznaná zákony státu.
Toto je možno učinit v sídle strany v úřední době nebo vyplněním níže uvedeného internetového
formuláře ve Vašem poštovním klientovi na http://www.spvzt.cz/Peticezavznikstrany.html, poté Vám
emailem zašleme vyplněný petiční arch, který je možno vytisknout (nejlépe na recyklovaný papír) a
podepsaný zaslat na mou níže uvedenou adresu, nebo zašlete rovnou poštou vytištěný (nejlépe na
recyklovaný papír) a podepsaný petiční arch uvedený ve formátu: pdf a doc
na http://www.spvzt.cz/Peticezavznikstrany.html na adresu JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., Dobrovského
56/7, 693 01 Hustopeče.
Aktualizováno 11. 2. 2013 16:19
11. 2. 2013 16:19

STOP HALAL CZfacebook.com
Dalibor Grůza
Zřejmě podstatně nesouhlasím s ideologií Czech Defence League,
avšak, co se týká nejvyššího možného zdanění halal a košer porážek
zvířat porážkovou daní, tak bychom našli společnou řeč. Za nově
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zakládanou polit. Stranu za práva všech živých tvorů JUDr. Dalibor
Grůza Ph.D. v.r.
To se mi líbí · · Před 12 minutamiToto se líbí uživateli STOP HALAL
CZ..STOP HALAL CZ Dalibore s nama je to tezke... ;) my opravdu
nemame radi islam a vime proc. Projekt STOP HALAL je projektem
toho "animal walfare" kridla, protoze mnoho z nas neni k tyrani zvirat
lhostejnych.
(viz http://www.facebook.com/StopHalalcz )
Aktualizováno 12. 2. 2013 18:57
12. 2. 2013 18:57
STOP HALAL CZfacebook.com
Na základě podnětů Vaší iniciativy Stop HALAL+kosher CZ
(viz http://www.facebook.com/StopHalalcz ) jsem upravil návrh
zákona o porážkové dani. Sazba porážkové daně z halal a košer
porážek je velmi vysoká (750 procent prodejní ceny včetně daně z
přidané hodnoty zdanitelného zboží), protože jde o nejnemilosrdnější
současné právně povolené porážky zvířat. Cílem je co největší
omezení těchto nejnemilosrdnějších současných právně povolených
porážek, druhým cílem je, aby i židé a muslimové přijali morální,
právní a finanční odpovědnost za tyto nejnemilosrdnější současné
právně povolené porážky, protože výnos celé porážkové daně je
zákonem o porážkové dani účelově vázán na dotace milosrdnějším
ekologickým zemědělským i porážkovým chovům a pomoc lidem v
krajní nouzi, jak uvádím na webu SPVŽT.
(viz http://www.spvzt.cz/Peticeporazkovadan.html či http://spvzt.swe
b.cz/Peticeporazkovadan.html, upravený text ma červenou barvu).
Aktualizováno 13. 2. 2013 3:06
13. 2. 2013 3:06
STOP HALAL CZfacebook.com
Nejméně polovina výnosu porážkové daně bude rovněž zákonem o
porážkové dani účelově vázána na dotace milosrdnějším
ekologickým zemědělským i porážkovým chovům, a to vzhledem k
69

naléhavosti jednotlivé dotace podle množství zbytečné smrti a
bolesti zvířat odstraněného touto dotací, tedy největší dotace budou
směřovat k uskutečnění projektů zlepšení životních podmínek zvířat
při nejnemilosrdnějších porážkách a v nejnemilosrdnějších chovech,
jako jsou halal a košer porážky a průmyslové zemědělské porážkové
velkochovy.
Viz http://www.facebook.com/StopHalalcz , http://www.spvzt.cz/Petic
eporazkovadan.html či http://spvzt.sweb.cz/Peticeporazkovadan.html
, upravený text ma červenou barvu .
Aktualizováno 16. 2. 2013 14:29
16. 2. 2013 14:29
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Proč už zatím neposílám poštou ofrankovanou návratní obálku s vyplněným petičním archem k podpisu
Petice za vznik SPVŽT.
Není to zejména otázka ceny, ale milosrdnosti, protože lepidlo obálek a poštovních známek je zásadně
klihové, tedy vyrobeno z poražených zvířat, nechci tudíž působit zbytečnou smrt a bolest těchto zvířat
tím, že kromě jedné Vaší odpovědní obálky a poštovní známky dojde zbytečně k použití mnou poštou
Vám zaslané druhé poštovní známky a doručovací obálky s těmito odpovědními obálkou a poštovní
známkou, a to i za cenu, že zpočátku získám méně podpisů pro založení strany.
Toto odpovídá hlavní povinnosti všeho živého dle mé Filosofie rovnováhy k stálému působení co možná
nejméně smrti a bolesti.
22. 2. 2013 9:14
Strana za práva všech živých tvorůfacebook.com
Jan Sládek
Mám dotaz: Jak máte ošetřena práva virů, bakterií a parazitů všeobecně? Nebo těmto právo na život
upíráte? A nemělo by se bojovat za "volný pohyb" neštovic. Tyto jsou nyní uvězněny, pokud jsem dobře
informován, v laboratořích a je jim bráněno ve volném "poskakování" po jedincích druhu homo sapiens.
To se mi líbí · · Před 4 hodinamiToto se líbí uživateli Václav Klement..
Dalibor Grůza ...Práva virů a bakterií mám ošetřena ze všeho nejméně, protože jde o evolučně
nejjednodušší známé organismy, které téměř nevnímají bolest, přesto ani v jejich případě by nemělo být
naším cílem jejich vyhubení viz dále. Cílem ideologie Strany za práva všech živých tvorů (SPVŽT) vůči
parazitům obecně není všechny parazity vyhubit, protože to by bylo v rozporu s hlavní ideologickou
poviností každého ke stálému působení co možná nejméně smrti a bolesti, nýbrž ideologickým cílem
SPVŽT vůči parazitům obecně je v biologii dobře známá zásada, že úspěšný parazit je ten, který
nezabíjí svého hostitele, ideologickým cílem je tudíž obecně řečeno symbióza mezi parazity a ostatními
živými tvory. Dalibor Grůza
Přibližně před hodinou · Upraveno · To se mi líbí..
Jan Sládek Pane Grůzo, děkuji za Vaši odpověď. Možná si řeknete, že jsem jako dotazovatel příliš
troufalý a přecházím do osobní roviny, ale přesto mi to nedá, abych se nezeptal: Pokud se Vám ve
vlasech usadí vši, ne že bych Vám to přál, ale stát se to, čistě hypoteticky může, budete je hubit, nebo
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jim umožníte žít ve Vaší kštici. Možná by to chtělo poněkud dopilovat... Jeví se mi Vaše partaj poněkud
nevyvážená, něco na způsob nové totality. Všichni živí tvorové budou mít práva, ale někteří jich budou
mít víc.
Před 52 minutami · To se mi líbí..
Jan Sládek Doufám, že jednou vši seženou si dobrého právníka, který jim vymůže právo bydlet ve Vaší
kštici... Nebojte se ale, jste muž a u mužů bývá pravidlem, že kštice není doživotní. Až tedy peruť času
vyšlehá na Vaší hlavě volný prostor, vši pozbudou právo na život u Vás a přesunou se jinam a bude
Vám dopřáno stáří beze vší... Sqělá partaj, jen tak dál :-D :-D :-DPřed 48 minutami · To se mi líbí..
Dalibor Grůza Záleží na tom, jestli budu mít ve vlasech jednu veš, pak má zřejmě právo na život v mých
vlasech, nebo jich tam budu mít tisíc, pak bych je musel hubit, na druhou stranu parazité obecně
zásadně na jejich zabíjení reagují svým přemnožením a rovněž se jim zvyšuje odolnost proti hubícím
prostředkům. Takže i vůči parazitům obecně podle mne existují shora uvedené dvě cesty válka na život
a na smrt nebo symbióza. Dalibor Grůza
Před 14 minutami · Upraveno · To se mi líbí..
Petr Mascha Tohle je docela dobrej nápad na totální doraažení evropské civilizace. Začneme
respektovat práva škůdců. To je mnohem účinnější než ustupování menšinám...
Před 25 minutami · To se mi líbí
viz http://www.facebook.com/dalibor.gruza#!/pages/Strana-za-práva-všech-živýchtvorů/133671120130073
Aktualizováno 5. 3. 2013 16:10
5. 3. 2013 16:10
The web of political Party for the Rights of All Living Creatures now available also in English
on: http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html or http://spvzt.sweb.cz/SPVZTbooklet.html
Aktualizováno 28. 3. 2013 7:07
28. 3. 2013 7:07

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. se narodil v Hustopečích u Brna v České republice v roce 1973. Absolvoval
jsem matematické gymnázium v Brně na třídě kpt. Jaroše a právnickou fakultu Karlovy University v
Praze, kde jsem získal titul Magistr.
Dále jsem absolvoval postgraduální doktorandské studium na téže universitě, kde jsem obdržel
akademické tituly Ph.D. a doktor práv JUDr. Tématem mé disertační a doktorandské práce bylo „Použití
zahraničního práva v mezinárodním právu soukromém“. Od roku 2002 jsem advokátem se sídlem v
Hustopečích u Brna zapsaným v seznamu České advokátní komory.
S vegetariánstvím jsem začínal několikrát, od roku 2008 jsem zásadně výlučným frutariánem (tj. jím
zásadně pouze rostlinné plody a rostlinné semena), v krajní nouzi jsem ovo-lakto vegetariánem a v
krajní nouzi jím mrtvoly zvířat, která nebyla úmyslně zabita žádným člověkem, po pitvě veterinárním
lékařem a převařených v několika vodách. K mým zájmům patří filosofie, právo a politika. Roku 2009
jsem vydal knihu Filosofie rovnováhy. Na konverzační úrovni ovládám angličtinu, francouzštinu, italštinu,
němčinu, ruštinu a hebrejštinu.
Mám útulek pro brojlery a psa z útulku, kterého v útulku pojmenovali Buddy (či "Bad" čili anglicky
špatný) a kterého jsem přejmenoval na "Gud" (viz anglicky good čili dobrý nebo anglicky God čili Bůh),
kterého se snažím krmit podle shora uvedené zásady způsobení co možná nejméně smrti a bolesti
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jiných živých tvorů, z mrtvol zvířat zásadně pouze mrtvolami zvířat, která nebyla úmyslně zabita žádným
člověkem, tj. zemřela zásadně na stáří, po pitvě veterinárním lékařem.
Já sám výrobky z poražených zvířat ani můj pes nejíme, z živočišných potravin jím pouze vejce z
domácího chovu, kde neporáží ani nedávají porážet žádné slepice ani žádné kohouty, kozí mléko z
chovu, kde neporáží ani nedávají porážet žádné kozy ani žádné kozly, a brojlery z mého útulku pro
brojlery, kteří nebyli zabiti úmyslně žádným člověkem, zemřelí zásadně na stáří. Těmito přirozeně
uhynulými brojlery krmím rovněž svého psa vedle těchto vajec a tohoto mléka a vegetariánského krmiva
ami dog. Já sám bych zřejmě podle mé zkušenosti nepřežil zdravý pouze na ovo-lakto vegetariánské
stravě bez tohoto masa a zcela jistě by podle mé zkušenosti bez tohoto masa nepřežil zdravý můj pes,
který je masožravec.
Od listopadu 2012 se pokouším získat 1000 podpisů pod Peticí za vznik politické Strany za práva všech
živých tvorů nutných k založení této politické strany.
Oblíbené citace
.“politika má být rozumná a mravná”... “Zákon lásky platí pro společnost a stát stejně jako pro rodinu.
Veškerá rozumná a poctivá politika je provádění humanity uvnitř i navenek.”
Tomáš Garrigue Masaryk, první československý president
s. 386, ČAPEK, Karel. Hovory s T. G. Masarykem. 1. soubor. vyd. Praha: Československý spisovatel,
1990. 592 s. Spisy, sv. 20.
6. 7. 2013 14:17

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. was born in Hustopeče near Brno in the Czech Republic in 1973. Graduated
from high school mathematical class there at the Captain Jaroše Avenue and the Law Faculty of
Charles University in Prague, where he earned a Master of Arts.
He also completed post-doctoral studies at the same university, where he received degrees Ph.D. and
Doctor of Laws JUDr. The topic of his dissertation and doctoral thesis was "The use of foreign law in
private international law. Since 2002, JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. is an attorney at law based firm in
Hustopeče near Brno registered in the list of Czech Bar Association.
With vegetarianism he started several times, since 2008 I am essentially the sole fruitarian (ie eating
only plant fruits and plant seeds), in dire need I am ovo-lacto vegetarian and in dire need I eat the
corpses of animals that has not been intentionally killed by any human, after the veterinarian autopsy
and boiled in several waters. His interests include philosophy, law and politics. In 2009 he published a
book of Philosophy of Balance (Harmony). He speaks English, French, Italian, German, Russian and
Hebrew at the conversational level.
He has a shelter for chickens and a dog from a shelter, the shelter in which they named him Buddy (or
"Bad" English poor) and who I renamed "Gud" (see English good or dobrý or English God or Bůh), who I
try to feed according to the principles set out above, still causing the least possible death and pain of
other living creatures, from the corpses of animals, in principle, only the corpses of animals intentionally
not killed by any human, ie they died of old age, after the autopsy by a veterinarian.
I myself don't eat products from slaughtered animals, even not my dog,from animal foods I eat only eggs
from a home breed, where they do not slaughter or get slaughtered any hens and cocks, or goat's milk
from breed, where they do not slaughter or get slaughtered any goats or he - goats, and broilers from
my shelter for chickens, which have not been killed intentionally by any human, deceased of old age.
These naturally dead chickens I also feed my dog including eggs and the milk and vegetarian feed ami
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dog. I myself would probably not survive healthy in my experience only on the ovo-lacto vegetarian diet
without meat, and certainly in my experience without this meat my dog wouldn't survive healthy that is a
carnivore.
Favorite quotes:
“politics should be reasonable and moral” ... “The law of love applies to society and state as much as to
the family. All reasonable and honest politics are the implementation of humanity inside and outside.”
Tomáš Garrigue Masaryk, first Czechoslovak president
ČAPEK, Karel. Talks with T. G. Masaryk, p. 386., Čekoslovenský spisovatel publisher, 1990. 592 p.,
Works, Vol. 20th
6. 7. 2013 14:26
I do not survive without cadavers of animals!
(see http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html#7 or http://spvzt.sweb.cz/SPVZTbooklet.html#7 )
Dear a Hindu,
... I was doing an experiment (see my book Philosophy of
Balance www.spvzt.cz or www.spvzt.sweb.cz ) with my longstanding ovo-lacto vegetarian diet (for the
uninitiated, I have eaten plant diet, from animal food only milk and eggs), while I was watching the
composition of my food, there was no any animal ingredient from slaughtered animals, for example food
additives, I have not eaten any food supplements or vitamins that could be made from slaughtered
animals.
The result of this my long-term ovo-lacto vegetarian diet has been the following health problems:
abdominal pain, flatulence, diarrhea, vomiting, sores on the mucous membranes, skin peeling, allergic
shock (itching and rash throughout the body), sore on joints and articular cartilage, fatigue or tiredness
at any greater effort, these problems will disappear me whenever I eat the meat of my carrions
(cadavers) of animals. Because of your moral resistance to eat carrions (cadavers) I will not die of
nutritional inadequacy, for this reason because of my moral scruples I don't have to kill, or I don't have to
get killed intentionally any animal for the purpose of my food and I will continue to eat when my above
health symptoms the minimum required amount of carrions (cadavers) of the animals.
Dr. Dalibor Grůza Ph.D.
Aktualizováno 6. 7. 2013 18:19
6. 7. 2013 18:19
Opravuji: Bez mrtvol zvířat nepřežiji! (viz http://www.spvzt.cz/SPVZTprirucka.htm#7 )
Vážený hinduisto,
... Dělal jsem na sobě pokus (viz má kniha Filosofie rovnováhy www.spvzt.cz nebo www.spvzt.sweb.cz )
s dlouhodobou ovo-lakto vegetariánskou stravou (pro nezasvěcené jedl jsem dlouho rostlinnou stravu, z
živočišných potravin pouze mléko a vejce), přičemž jsem si hlídal složení svých potravin, aby tam
nebyla žádná pří...padná živočišná složka z poražených zvířat, např. éčka, dále jsem nejedl žádné
doplňky stravy ani vitamíny, které by mohli být vyrobeny z poražených zvířat.
Výsledkem této mé dlouhodobé ovo-lakto vegetariánské stravy byly následující zdravotní problémy:
bolest břicha, nadýmání, průjmy, zvracení, vředy na sliznici, loupání kůže, alergický šok (svědění a
vyrážka po celém těle), bolest kloubů a kloubní chrupavky, vyčerpanost či únava při jakékoliv větší
námaze, tyto problémy mě zmizí vždy, když sním maso z mých mršin zvířat. Kvůli Vašim morálním

73

zábranám jíst mršiny nehodlám umřít na výživovou nedostatečnost, ani proto nemusím, ani proto
nehodlám zase ze svých morálních zábran úmyslně zabít ani nechat zabít nějaké zvíře za účelem své
potravy a budu i nadále jíst při svých výše uvedených zdravotních příznacích minimální potřebné
množství mršin zvířat.
Dr. Dalibor Grůza Ph.D. v.r.
Martina Chrastinová Zdravotní problémy, které popisujete, mohly být způsobeny buď tím, že jste
nahradil maso mléčnými výrobky a výrazně zvýšil jejich konzumaci. A nebo - pokud jste nahradil maso
zeleninou, ovocem a luštěninami - zareagovalo Vaše tělo a zahájilo detoxikační proces. To se stává,
když náhle vyřadíte ze svého jídelníčku něco prudce toxického. Tělo využije toho, že nemusí
momentálně bojovat se záplavou toxinů a začne se rychle zbavovat těch, co jsme si dlouhodobě
nashromáždili. Projeví se to tak, jak jste popisoval. Chce to chvíli vydržet, pár dnů či týdnů, podle toho,
jak "ohleduplně" jste se ke svému tělu do té doby choval. Chce to vydržet, výsledek stojí za to. Držím
palce. :-)Před 11 hodinami · To se mi líbí ·2..
Marcela Karolina Maixnerová zajímavé pane Grůzo, byla jsem vegeterián 10 let a žádný z projevů které
popisujete jsem nezaznamenala - naopak.
Před 10 hodinami · To se mi líbí..
Aktualizováno 6. 7. 2013 18:22
6. 7. 2013 18:22
Viz také/ see also: https://www.facebook.com/dalibor.gruza
Aktualizováno 7. 7. 2013 6:08
7. 7. 2013 6:08
Most Merciful Productsfacebook.com
See also: https://www.facebook.com/#!/pages/Most-Merciful-Products/149850171881810?fref=ts
Aktualizováno 21. 7. 2013 10:56
21. 7. 2013 10:56
Nejmilosrdnější produktyfacebook.com
Viz také: https://www.facebook.com/NejmilosrdnejsiProdukty?ref=hl
Aktualizováno 21. 7. 2013 11:16
21. 7. 2013 11:16
Gain trade designation of rightness for your products or services:
"THE MOST MERCIFUL PRODUCTS"
(Czech: NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY, Slovak: NAJMILOSRDNEJŠÍ PRODUKTY, Spanish: LOS
PRODUCTOS MÁS MISERICORDIOSOS, French: LES PRODUITS LES PLUS MISÉRICORDIEUX,
Russian: наиболее милостивые продукты, German: DIE BARMHERZIGSTEN PRODUKTE, Italian: I
PRODOTTI PIÙ MISERICORDIOSI,מוצרים הרחומים ביותר: Hebrew)
Details
on: http://spvzt.cz/SPVZTbooklet.html#produkty or http://spvzt.sweb.cz/SPVZTbooklet.html#produkty
Aktualizováno 24. 7. 2013 16:33
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24. 7. 2013 16:33
The political PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES and THE ASSOCIATION FOR
POSSIBLY THE MOST MERCIFUL PRODUCTS OF THE ECONOMY
THE LECTURES ON THE PHILOSOPHY OF BALANCE
http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html#lectures
(Lecturer - JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., author of the work):
1. Individual lectures through a video call via skype on line: daliborgruza , where appropriate, also with
the translation to your language, it is possible to arrange them for at least 5 serious interested present
persons + possible reward for a translator from the Czech language at the contacts listed below.
2. Topics of lectures are about 60 minutes including discussion:
a) PB in relation to diseases, medicine and experiments on animals,
b) PB and marriage and children,
c) PB and politics (especially Nazism, Stalinism, democracy and the future of democracy),
d) PB and ethical breeding of dogs and cats and agricultural industrial slaughter factory farms,
e) PB and ethics (in particular, how we should act in every moment of our life, by what we should be
managed),
f) PB and mystique (in particular from the perspective of contemporary scientific projection of
philosophical pantheism and subjective idealism),
g) PB and Physics (especially from the view of the mechanical model of the reality, as the mechanical
movement of the points of spacetime),
h) PB and Mathematics in particular, from the perspective of counting with zero and infinity,
ch) PB and the slaughter tax and political Party for the Rights of All Living Creatures,
i) PB and the Devil, virtually an absolute vacuum,
j) PB and God (is it necessary 100% belief in God, or is less belief enough, in what we must believe in
100%),
k) PB and the army and physical training,
l) PB and the possibility of the biblical paradise in our world,
m) PB and symbiotic agriculture,
n) PB and the law of karma,
o) PB and unmerciful, especially animal products,
p) PB and Psychology (in particular the law of balance, both long term and in casual conversation, at
which we feel well as much as possible),
q) PB and aesthetics (in particular perfectly infinitely complex beauty),
r) PB and "an impossibility" of vegetarianism in particular from the perspective of Hinduism,
q) PB and law (in particular, the social contract of all living creatures and the "good" attorney at law),
t) PB and Judaism and Islam,
u) PB and Christianity,
v) PB and Economics (especially the burning of cadavers, virtually of organic matter and the law of
success),
w) PB and Darwinism (Darwin's struggle for life in the nature throughout the food chain as the worst
possible solution),
or on any specific topic, which is the subject of the Philosophy of Balance.
Contacts:
Tel. 00420 534 008 871 , Tel. 00420 606 302 812, skype online: daliborgruza , e-mai:
zakladatel@spvzt.cz
Aktualizováno 12. 8. 2013 14:32
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12. 8. 2013 14:32
STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ
A OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZA CO MOŽNÁ NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY EKONOMIKY
PROGRAM PŘEDNÁŠEK O FILOSOFII ROVNOVÁHY
http://www.spvzt.cz/prednasky.htm
(přednášející JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., autor díla):
1. Individuální přednášky prostřednictvím videohovoru přes skype on line: daliborgruza , případně s
překladem do Vašeho jazyku, je možno si domluvit pro nejméně 5 vážných přítomných zájemců +
případná odměna překladatele z českého jazyk...a na níže uvedených kontaktech.
2. Témata přednášek cca 60 minut včetně diskuse:
a) FR ve vztahu k nemocem, medicíně a pokusům na zvířatech,
b) FR a manželství a děti,
c) FR a politika (zejména nacismus, stalinismus, demokracie a budoucnost demokracie),
d) FR a etický chov psů a koček a zemědělské průmyslové porážkové velkochovy,
e) FR a etika (zejména jak se máme v každé chvíli našeho života chovat, čím se řídit),
f) FR a mystika (zejména z pohledu současného vědeckého promítnutí filosofického subjektivního
idealismu),
g) FR a fyzika (zejména z pohledu mechanického modelu skutečnosti jako mechanického pohybu bodů
časoprostoru),
h) FR a matematika zejména z pohledu počítání s nulou a nekonečnem,
ch) FR a porážková daň a politická Strana za práva všech živých tvorů,
i) FR a Ďábel, resp. absolutní vakuum,
j) FR a Bůh (je třeba 100% věřit v Boha, nebo stačí menší víra, v co musíme věřit na 100%),
k) FR a armáda a tělocvik,
l) FR a možnost biblického ráje v našem světě,
m) FR a symbiotické zemědělství,
n) FR a zákon karmy,
o) FR a současné nemilosrdné, zejména živočišné výrobky,
p) FR a psychologie (zejména zákon rovnováhy, dlouhodobé i v běžném rozhovoru, při které se cítíme
co možná nejlépe),
q) FR a estetika (zejména dokonale nekonečně složitá krása),
r) FR a "nemožnost" vegetariánství zejména z pohledu hinduismu,
s) FR a právo (zejména společenská smlouva všech živých tvorů a "dobrý" advokát),
t) FR a judaismus a islám,
u) FR a křesťanství,
v) FR a ekonomika (zejména spalování mrtvol, resp. organické hmoty a zákon úspěchu),
w) FR a darwinismus (Darwinův boj o život v přírodě v rámci potravního řetězce jako nejhorší možné
řešení),
či na jakékoliv zvláštní téma, které je předmětem Filosofie rovnováhy.
Kontakty:
tel. 00420 534 008 871 , tel. 00420 606 302 812 , skype on-line: daliborgruza , e-mail:
zakladatel@spvzt.cz
Aktualizováno 12. 8. 2013 14:34
12. 8. 2013 14:34
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New article: Romany politics according to the Philosophy of Balance
(see http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html#b13 )
Aktualizováno 1. 9. 2013 8:59
1. 9. 2013 8:59
New article: Educational politics according to the Philosophy of Balance
(see http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html#a14 )
Aktualizováno 20. 9. 2013 11:25
20. 9. 2013 11:25
New article: 15. Collective responsibility and vaccination against viruses
(see http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html#a15 )
Aktualizováno 29. 9. 2013 20:28
29. 9. 2013 20:28
STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ/POLITICAL PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING
CREATURES
(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
(SPVŽT)
Koho budu volit v parlamentních volbách říjen 2013
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
Podle stálé povinnosti každého dle mé Filosofie rovnováhy k působení co možná nejméně smrti a
bolesti se lidstvo může vyhnout radikální odplatě za naše působení velké zbytečné (tj. o hodně větší než
co možná nejmenší) smrti a bolesti, zejména zvířatům pouze radikálním omezením této zbytečné smrti
a bolesti.
Proto budu volit Stranu zelených jmenovitě kroužkováním na volebním lístku Strany zelených v
Jihomoravském kraji vegetariánů, a to:
2. RNDr. Mojmír Vlašín 58 Brno (jí pouze přemnožená zvířata zastřelená myslivci v lese, nejí poražená
zvířata z průmyslových zemědělských velkochovů, má pozn. dle vlastních zjištění)
Ekolog, vysokoškolský učitel, soudní znalec
6. Mgr. Martin Ander, Ph.D. 38 Brno (20 let vegetarián, má pozn. dle vlastních zjištění)
Učitel, matematik, člen Zastupitelstva města Brna
10. Mgr. Michal Rezek 37 Dolní Loučky (vegetarián, má pozn. dle vlastních zjištění)
Manažer auditorské společnosti.
Strana zelených není pro mne ideální strana, protože spojuje ochranu zvířat v programu se spoustou
zbytečného balastu, její většina členů nemá soucit se zvířaty, možná alespoň s lidmi a nejsou
vegetariány, když reagovali velmi nepříznivě na můj návrh porážkové daně jako člena Strany zelených.
Přesto jsou podle mne v současnosti vegetariáni Strany zelených jedinou nadějí pro vyhnutí se pomstě
umučených zvířat v průmyslových zemědělských velkochovech v podobě mnou očekávaného krachu
západních ekonomik, pádu západní demokracie a nástupu fašismu či nacismu v západním světě, a to
do ustanovení mnou zakládané Strany za práva všech živých tvorů prosazující porážkovou daň.
Program Strany zelených zahrnuje okrajově i pasáže o ochraně zvířat:
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Zvýšíme dostupnost stravování bez živočišných produktů. Chceme, aby taková strava byla dobře
dostupná ve všech školních, závodních a veřejných jídelnách, nemocnicích, ústavech sociální péče,
věznicích a dalších zařízeních. V zařízeních provozovaných veřejnou správou zavedeme povinnost
dostupnosti jednoho vegetariánského jídla.
Uznáváme právo jednotlivce na svobodné rozhodnutí o stravovacích zvyklostech. Vegetariánství či
veganství mnohdy vychází z bytostného názorového přesvědčení nebo z náboženského vyznání.
Živočišná výroba navíc představuje velkou ekologickou zátěž a některé její postupy i etický problém.
Živočišná výroba je třikrát více prostorově náročná než rostlinná. Chovy hospodářských zvířat emitují
pětinu celosvětové produkce skleníkových plynů, což je více, než vyprodukují všechna auta, lodě i
letadla dohromady. Tyto chovy produkují i velké množství fekálního znečištění. Problematické je též
nadužívání hnojiv pro pěstování krmiv pro zvířata; krmiva (především kukuřice a sója) jsou navíc velmi
často geneticky modifikovaná, aniž by koncový zákazník měl možnost to zjistit. Kukuřice a sója se do
ČR dováží nejčastěji z Argentiny a Brazílie, kde jejich pěstování způsobuje nevratné škody.
Celosvětově rostoucí poptávka po živočišných produktech naráží na dostupnou biologickou kapacitu. Z
těchto důvodů vítáme jakoukoli snahu o omezení konzumace živočišných výrobků a podporujeme
udržitelné způsoby stravování, které se snaží živočišné produkty omezit nebo zcela vynechat, jako je
vegetariánství a veganství.
Nechceme a nebudeme však lidem stravu s vyloučením některých produktů vnucovat. Chceme pouze
účinně umožnit její volbu a informovat o její prospěšnosti. Dobře rozvržená rostlinná strava může
poskytnout vše, co tělo potřebuje, a může být i účinnou prevencí mnoha civilizačních chorob.
Výrazně posílíme a zefektivníme podporu ekologického zemědělství a biopotravin. Budeme podporovat
produkci místních biopotravin, aby ekozemědělství bylo významnou zásobárnou zdravých potravin a ne
jen konzumentem dotací. Prosadíme nabídku biopotravin ve školních jídelnách, nemocnicích,
zdravotnických a sociálních zařízeních a státních institucích.
Rozvoj ekologického zemědělství podpoříme daňovým zvýhodněním biopotravin. Podpoříme rozvoj
novátorských konceptů (např. Sklizeno, komunitní zemědělství atp.). Kromě kvantity potravin je
nezbytné klást důraz i na jejich kvalitu, na ochranu a harmonický rozvoj krajiny a na zajištění lepších
životních podmínek chovaných zvířat.
Ekologické zemědělství je jedním z prostředků trvale udržitelného rozvoje, proto podporujeme rozvoj
ekologických farem a zvýšení podílu ekozemědělství na celkové výměře zemědělské půdy. Většina
biopotravin zatím pochází z dovozu; proto podpoříme produkci místních biopotravin, aby české
zemědělství zbytečně nepřicházelo o příležitost.
Zachováme povinnost obce postarat se o opuštěná zvířata a útulky.
Útulky pro opuštěná zvířata mají problém vyrovnat se s nárůstem opuštěných zvířat, chybí jim kapacita,
kvalifikovaný personál i finance. Útulky tak často nejsou schopné přijímat zvířata z jiných spádových
oblastí nebo od soukromých nálezců. Stávající legislativa počítá s tím, že obec je povinna financovat
umístění a pobyt zvířete v útulku. Když se o zvíře nepřihlásí do šesti měsíců vlastník, stává se majitelem
obec. V případě týraných zvířat zajišťuje obec náhradní umístění týraného zvířete.
Obce se někdy snaží vyhnout této povinnosti a upřednostňují ekonomické zájmy před etickými. Zelení
nesouhlasí s návrhem na zkrácení šestiměsíční lhůty, po kterou je obec povinna postarat se o zvíře a za
své náklady o něj pečovat. Zároveň nesouhlasíme s návrhem, aby obce byly zákonem oproštěny od
povinného financování útulků, takový krok by byl pro útulky de facto likvidačním.
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Navrhneme rozšíření grantových dotací pro provoz útulků a zároveň podpoříme návrh na plošnou
kastraci toulavých zvířat, zejména koček, za předpokladu, že je to v zájmu dobrých životních podmínek
zvířat, aby nedocházelo k nárůstu počtu toulavých zvířat. Zároveň podpoříme projekty pro vznik
záchranných stanic pro nemocná a handicapovaná zvířata.
Odmítáme pokusy a testování kosmetiky na zvířatech, podporujeme zavádění alternativních způsobů
testování v průmyslu, vědě a medicíně.
Chceme také, aby se lépe využívalo Evropské centrum pro validaci alternativních metod, více
podporoval výzkum těchto metod a jejich zavádění do praxe. Souhlasíme s evropským zákazem
testování kosmetiky a požadujeme, aby se týkal i testování přípravků pro domácnost. Podporujeme
moderní a spolehlivé alternativy pokusů na zvířatech, jakými jsou např. počítačové modely, buněčné
kultury, molekulární metody, vzorky lidských tkání, studie na dobrovolnících, populační studie a orgány
již uhynulých zvířat.
Podle legislativy by měla být alternativní metoda používána hned, když je schválena. V praxi je ovšem
toto nařízení chápáno tak, že se alternativa začíná používat ve chvíli, kdy je mezinárodně uznaná a
běžně dostupná (což trvá řadu let). Dalším problémem je také skutečnost, že vývoj nových
alternativních metod a jejich zavádění do praxe není příliš finančně podporováno.

Budeme prosazovat zákaz využívání divokých druhů zvířat pro představení v cirkusech a varieté.
Nesouhlasíme se zapsáním cirkusů se zvířaty na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
Drezuru a vystupování divokých zvířat v cirkusech již zakázali v Belgii, Rakousku, Nizozemsku,
Maďarsku, Slovinsku a ve Velké Británii. V Řecku pak platí úplný zákaz využívání zvířat v cirkusech. V
ČR využívají cirkusy pro svá vystoupení jak zvířata volně žijící, tak zvířata domestikovaná. Tato zvířata
však v cirkusech žijí ve špatných a nedůstojných podmínkách.
Zvířata prokazatelně trpí stresem a poruchami chování. Drezura, která se provádí na všech cirkusových
zvířatech téměř od narození, zahrnuje násilí a nátlak vůči zvířatům, často i tělesné tresty nebo odpírání
potravy. Cirkusy neplní edukativní či výchovnou funkci, protože ukazují dětem zvířata v nepřirozených
podmínkách a jejich nepřirozené chování, které je vyvoláno stresem a strachem z trestu. Děti získávají
zkreslené informace o tom, že zvířata dělají vše dobrovolně nebo za odměnu. Snahy o zápis do
UNESCO jsou spíše dokladem, že české cirkusy ztrácí na atraktivitě, snižuje se jejich návštěvnost a
hledají způsoby, jak cirkusy se zvířaty v Česku zachovat.
Zrušíme zákonnou výjimku na ochranu zvířat proti týrání, která umožňuje porážku zvířat bez
předchozího omráčení z náboženských důvodů.
Úplný zákaz rituální porážky zvířat zákonem již zavedlo Polsko, Švýcarsko, Švédsko, Lotyšsko a Island.
V dalších evropských zemích, jako je Belgie a Nizozemí, probíhá legislativní proces umožňující přijetí
takového zákona.
Zelení podporují svobodu náboženského vyznání a respektují náboženské zvyky, avšak rovněž
podporují právo zvířat na důstojný a bezbolestný život, které nadřazují náboženským zvyklostem.
Omráčení zvířete před jeho porážkou je zákonem nařízeno z důvodu, aby zvíře netrpělo. V dnešní době
považujeme takové praktiky porážení zvířat za neetické a neospravedlnitelné.

V rámci Společné zemědělské politiky (SZP) EU podpoříme chovy s vyšší úrovní životní pohody
(welfare) zvířat. Prosadíme zákaz transportu jatečních zvířat na vzdálenost větší než 300 kilometrů a
zákaz jejich převážení přes území ČR. Prosadíme úplný zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v České
republice.
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Chceme odstranit výjimky v zákoně na ochranu zvířat týkající se hospodářských zvířat, které umožňují
kastraci bez umrtvení, uštěpování zubů, odrohování, amputace ocasů, upalování zobáků apod.
Zlepšíme životní podmínky v chovech dojnic standardizací jejich ochrany. Prosazujeme opatření
napomáhající k postupnému přechodu od intenzivní živočišné produkce k udržitelným a humánním
způsobům chovu hospodářských zvířat.
Navrhujeme, aby tzv. hospodářská zvířata byla poražena co nejblíže místu jejich původního chovu či
odchovu a aby transporty zvířat byly co nejkratší, maximálně do vzdálenosti 300 kilometrů. Současný
stav umožňuje transportovat živá zvířata přes území mnoha států po desítky hodin za krutých
podmínek.Tzv. kožešinová zvířata jsou nucena žít v naprosto nepřirozených až drastických
podmínkách, kde nemohou naplňovat ani ty nejzákladnější životní potřeby. Při zohlednění všech
negativních externalit, které s sebou kožešinový průmysl přináší, se kožešinová produkce ukazuje jako
zcela neefektivní.
Literatura: kandidátky Strany zelených v Jihomoravském a ostatních
krajích http://www.zeleni.cz/jihomoravsky-kraj/ , http://www.zeleni.cz/program-zdrave-prostredi-kvalitnipotraviny-zdrava-krajina-cisty-vzduch/
Aktualizováno 3. 10. 2013 6:12
3. 10. 2013 6:12
New article: 16. Whom I will vote in the parliamentary elections of October 2013
(see http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html#a16 )
Aktualizováno 13. 10. 2013 13:12
13. 10. 2013 13:12
Nový článek: 17. Proč se účastnit, resp. nestranit politiky!
(blíže viz http://www.spvzt.cz/SPVZTprirucka.htm#b17 )
Aktualizováno 16. 10. 2013 17:42
16. 10. 2013 17:42
New article: 17. Why participate in, virtually not to avoid politics!
(see http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html#a17 )
Aktualizováno 16. 10. 2013 21:42
16. 10. 2013 21:42
Nový článek: 18. Rozdíly a shoda v objektivní hodnotě všech živých tvorů .
(blíže viz http://www.spvzt.cz/SPVZTprirucka.htm#b18 )
Aktualizováno 4. 12. 2013 2:44
4. 12. 2013 2:44
New article: 18. Differences and sameness in objective value of all living creatures
(see http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html#a18 )
Aktualizováno 4. 12. 2013 2:47
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4. 12. 2013 2:47
Nová kniha: Symbiotické zemědělství a přírodovědecké experimenty prokazující Filosofii rovnováhy
(viz http://www.spvzt.cz/symbiotickezemedelstvi.htm )
Aktualizováno 4. 12. 2013 2:49
4. 12. 2013 2:49
New book: Symbiotic agriculture and experiments of natural science proving Philosophy of Balance
(see http://www.spvzt.cz/symbioticagriculture.htm )
Aktualizováno 4. 12. 2013 2:51
4. 12. 2013 2:51
Nově opravená kniha: STŘEDOŠKOLSKÁ FILOSOFIE ROVNOVÁHY
(viz http://www.spvzt.cz/StredoskolskaFilosofieRovnovahyKniha.htm )
Středoškolská Filosofie rovnováhy představuje podrobné shrnutí základů veškerého současného
lidského vědění a jeho uvedení v jednotnou soustavu dle Filosofie rovnováhy.
Aktualizováno 4. 12. 2013 2:55
4. 12. 2013 2:55
Newly in English book: SECONDARY SCHOOL PHILOSOPHY OF BALANCE
(see http://www.spvzt.cz/EngSecondarySchoolBalancePhilosophy.htm )
Secondary School Philosophy of Balance is detailed summary of the basis of all current human
knowledge and putting it into a unified system according to the Philosophy of Balance.
Aktualizováno 4. 12. 2013 2:57
4. 12. 2013 2:57
New article: 12. The question of Judaism from the viewpoint of Philosophy of Balance
(see http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html#12 )
Aktualizováno 4. 12. 2013 3:14
4. 12. 2013 3:14
Nový článek: 12. Otázka židovství z hlediska Filosofie rovnováhy
(viz http://www.spvzt.cz/SPVZTprirucka.htm#12 )
Aktualizováno 4. 12. 2013 3:17
4. 12. 2013 3:17
Nový článek: 19. Postoj Filosofie rovnováhy k rasismu
(viz http://www.spvzt.cz/SPVZTprirucka.htm#b19 )
Aktualizováno 4. 1. 2014 0:02
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4. 1. 2014 0:02
New article: 19. Position of Philosophy of Balance to racism
(see http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html#a19 )
Aktualizováno 4. 1. 2014 0:05
4. 1. 2014 0:05
Status of signatures 187 of 1,000 needed to register, yesterday I got other 1 signature.
From November 2012 I try to get 1,000 signatures on a petition for the formation of political Party for the
Rights of All Living Creatures needed to establish this political party.
Dr. Grůza, further
see: http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html or http://spvzt.sweb.cz/SPVZTbooklet.html
Aktualizováno 14. 2. 2014 8:39
14. 2. 2014 8:39
Od listopadu 2012 se pokouším získat 1000 podpisů pod Peticí za vznik politické Strany za práva všech
živých tvorů nutných k založení této politické strany.
Stav podpisů 187 z 1000 potřebných k registraci strany, včera jsem získal další 1 podpis.
Dr. Grůza, blíže viz www.spvzt.cz či www.spvzt.sweb.cz
Aktualizováno 14. 2. 2014 8:41
14. 2. 2014 8:41
Nový článek: 8. Milosrdná strava ženy-matky a dítěte během těhotenství a kojení zahrnující podčlánky
Ženy jako ztělesnění hadů a Problém theodicea dle Filosofie rovnováhy.
(viz http://www.spvzt.cz/SPVZTprirucka.htm#8 )
Aktualizováno 16. 2. 2014 8:36
16. 2. 2014 8:36
New article: 8. Merciful diet of a woman – a mother and a child during pregnancy and breastfeeding
including subarticles Women as the embodiment of snakes and The problem of theodicea according to
the Philosophy of Balance.
(see http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html#8 )
Aktualizováno 16. 2. 2014 8:40
16. 2. 2014 8:40
POZOR ZMĚNA INTERNETOVÉ ADRESY PRO MÉ NÍŽE UVEDENÉ STARŠÍ PŘÍSPĚVKY (nově
viz http://www.spvzt.cz/SPVZTprirucka.htm , http://spvzt.sweb.cz/SPVZTprirucka.htm ):
Nový článek: 15. Kolektivní odpovědnost a vakcinace proti virům.
Nový článek: 14. Vzdělávací politika dle Filosofie rovnováhy.
Nový článek: 13. Romská politika dle Filosofie rovnováhy.
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STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ
A OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZA CO MOŽNÁ NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY EKONOMIKY
PROGRAM PŘEDNÁŠEK O FILOSOFII ROVNOVÁHY
Získejte obchodní označení spravedlnosti pro vaše výrobky či služby:
"NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY"
(slovensky: NAJMILOSRDNEJŠÍ PRODUKTY, anglicky: THE MOST MERCIFUL PRODUCTS,
španělsky: LOS PRODUCTOS MÁS MISERICORDIOSOS, francouzsky: LES PRODUITS LES PLUS
MISÉRICORDIEUX, rusky: наиболее милостивые продукты, německy: DIE BARMHERZIGSTEN
PRODUKTE, italsky: I PRODOTTI PIÙ MISERICORDIOSI, מוצרים אולי הרחומים ביותר של הכלכלה:
hebrejsky)
Mít či nemít ženu a děti za níže uvedené dosavadní situace, kdy lidé parazitují níže uvedeným
způsobem na zvířatech, není podle mého současného názoru otázka bezvýjimečné osobní povinnosti
člověka (viz Bible: A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte Zemi." (Gen 1,28), tato
jeho bezvýjimečná povinnost je platná pouze v ráji a bude existovat po případném nastolení ráje v
přírodě i vlastními silami živých tvorů, je-li to možné), nýbrž otázka osobní volby člověka mezi dvěma
podle jeho okolností více či méně špatnými řešeními.
Nový přípěvek v diskusi na webu politické Strany za práva všech živých tvorů: 11. Dobří poradce, resp.
advokát a jeho klient
Nový přípěvek v diskusi na webu politické Strany za práva všech živých tvorů: 9. Prognóza budoucnosti
politické Strany za práva všech živých tvorů
Nově doplněný příspěvek v diskusi na webu politické Strany za práva všech živých tvorů: 8. Milosrdná
strava ženy-matky a dítěte během těhotenství a kojení
Aktualizováno 14. 3. 2014 21:23
14. 3. 2014 21:23
Attention the change of web adress of my below mentioned older articles (newly
see http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html http://www.spvzt.sweb.cz/SPVZTbooklet.html )
New aricle: 15. Collective responsibility and vaccination against viruses
New aricle: 14. Educational politics according to the Philosophy of Balance
New aricle: 13. Romany politics according to the Philosophy of Balance
THE PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES and THE ASSOCIATION FOR
POSSIBLY THE MOST MERCIFUL PRODUCTS OF THE ECONOMY
THE LECTURES ON THE PHILOSOPHY OF BALANCE
Gain trade designation of rightness:
(Czech: NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY, Slovak: NAJMILOSRDNEJŠÍ PRODUKTY, Spanish: LOS
PRODUCTOS MÁS MISERICORDIOSOS, French: LES PRODUITS LES PLUS MISÉRICORDIEUX,
Russian: наиболее милостивые продукты, German: DIE BARMHERZIGSTEN PRODUKTE, Italian: I
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PRODOTTI PIÙ MISERICORDIOSI,מוצרים הרחומים ביותר: Hebrew)
To have or not to have a wife or a girlfriend and children for the above situation when people are
parasites on animals as described above, it is not in my present opinion a matter of personal duty of
human without exception (see the Bible: And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful,
and multiply, and replenish the earth," (Gen 1:28), this their obligation without exception is valid only in
paradise and it will exist after any establishment of paradise in the nature also by own forces of living
creatures if possible), but rather a matter of personal choice of human under his or her circumstances
between two more or less bad solutions.
New aricle: 11. Good adviser, or solicitor and his or her client
New aricle: 9. Prognosis of the future of World politics and of political Party for the Rights of All Living
Creatures
New aricle: 8. Merciful diet of woman – mother and child during pregnancy and breastfeeding
Aktualizováno 14. 3. 2014 21:28
14. 3. 2014 21:28
PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY:
„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore
everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views
(speculations). It applies also to all my Philosophy of Balance.
(I.e. the maximum compliance of good and evil individuals, virtually good and evil)
Philosophy of Balance or ORDER OF VICTORIOUS ARMY as biblical paradise in the world for all living
creatures by our own forces as commentary on Bible, Genesis, chapter 1-4
(see www.spvzt.cz )
Aktualizováno 8. 4. 2014 21:36
8. 4. 2014 21:36
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je
každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více
názory(spekulace). To platí i o celé mé Filosofii rovnováhy.
(tj. maximálního souladu dobrých a zlých, resp. dobra a zla)
Filosofie rovnováhy aneb ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY jako biblický ráj ve světě pro všechny živé tvory
našimi vlastními silami jako komentář Bible, Genesis, kapitola 1-4
(viz www.spvzt.cz )
Aktualizováno 8. 4. 2014 21:38
8. 4. 2014 21:38
Pěstování vinné révy podle zásad symbiotického zemědělství Filosofie rovnováhy
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Rozhodl jsem se pěstovat vinnou révu podle zásad Filosofie rovnováhy viz výše symbiotické
zemědělství, tedy působení co možná nejméně smrti a bolesti. Důvodem tohoto mého kroku je, že nikdo
nenavázal na můj úspěšný pokus pěstování brambor v tomto symbiotickém zemědělství. Dalším
důvodem je, že jsem musel povolit použít postřik herbicidu sousedovi na mém vinohradu, který má
zadarmo v nájmu, z důvodu, že:
1) Víno umožňuje zmenšení spotřeby masa, protože obsahuje volnou glukózu, která je rovněž
konečným produktem trávení masa.
2) Kdyby musel soused průběžně kosit či okopávat můj vinohrad, tak by musel vzdát péči o můj
vinohrad, protože má více vinohradů a fyzicky by to nezvládl, nestačily by mu na to síly, a kdyby mu
stačily síly, tak by musel jíst maso, aby na to měl sílu, a zároveň bychom riskovali neúrodu vína a tím
růst spotřeby masa, protože pro dobré víno k němu chodí řada lidí z našeho města.
3) Povolil jsem mu herbicidy, a to přestože tyto herbicidy škodí rostlinám a hmyzu, u kterých mohou
vyvolávat závažnou alergickou reakci, viz včely, a zároveň takto škodí ptákům, kteří používají rostliny s
postřikem k potravě či stavbě hnízd, a tito mne budou nenávidět pro mnou takto nepřímo způsobenou
jejich smrt a bolest, což jsem se snažil minimalizovat tím, že soused trávu posekal a já jsem ji shrabal
mimo postřikovanou plochu před postřikem herbicidy.
4) Protože chci, aby mne i rostliny plevele, hmyz a ptáci na mém poli měli rádi, budu nutit souseda k
použití tohoto symbiotického zemědělství pro můj vinohrad.
5) Herbicidy v České republice jsou založeny zejména na účinné látce glyfosát (obchodní název
Roundup) od americké firmy Monsanto, která by neměla škodit hmyzu, zvířatům ani lidem
(viz http://www.glyphosate.eu/answers-key-questions/does-glyphosate-pose-risks-humanhealth , http://www.glyphosate.eu/impact-glyphosate-soil-dwelling-and-other-beneficialinsects , http://www.ceskapozice.cz/domov/ekologie/popularni-herbicid-roundup-jako-zdravotniohrozeni )
6) Glyfosát je možné používat po celou dobu vegetace, ale nejúčinnější je těsně před nebo na začátku
květu, platí zásada, že plevele bychom měli zničit dříve, než vytvoří semena.
(viz http://www.hubeniplevele.cz/page/dotazy )
7) Podle zásady symbiotického zemědělství dle Filosofie rovnováhy je třeba naopak vychovávat plevele
a jiné stejně evolučně dokonalé škůdce, aby se nepřemnožili tím, že jejich hubící prostředky jako např.
herbicidy, insekticidy použijeme pouze v případě jejich přemnožení, tedy nikoliv v případě herbicidu
glyfosátu před nebo na začátku květu, ale až při přemnožení plevelů při ohrožení rostlin vinné révy v
minimální nezbytné míře, abychom způsobili co možná nejméně smrti a bolesti a zachránili vinnou révu.
(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 17. 4. 2014 10:20
17. 4. 2014 10:20
The cultivation of the vine according to principles of symbiotic agriculture of Philosophy Balance
I decided to cultivate vines according to the principles of Philosophy of Balance, see above symbiotic
agriculture, therefore to cause the least possible death and pain. My reason for this step is, that nobody
continues with my successful experiment of growing potatoes in this symbiotic agriculture. Another
reason is, that I had to allow the use of herbicide spraying by my neighbor on my vineyard, of which he
is a free of charge tenant, on the grounds that:
1) Wine allows to reduce the consumption of meat, because it contains a free glucose, which is also the
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end product of the digestion of meat.
2) If the neighbor had to mow or hoe continuously my vineyard, he would have to give up the care of my
vineyard, because he has more vineyards and he could not bear it physically, not enough of his power,
and if he had enough strength, he would have to eat meat to gain the power for it, while risking poor
harvest of wines and the growth in meat consumption, because for good wine many people of our city
come to him.
3) I enabled him herbicides, even though these herbicides can harm plants and insects, to which they
may cause a severe allergic reaction, see bees, and thus are also harmful to the birds, which use the
sprayed plants as food or to build nests, and they will hate me for by me thus indirectly caused death
and pain, which I have tried to minimize in the way, that neighbor had cut the grass and I had raked it
out of a sprayed area before spraying it by herbicides.
4) As I want, that also plants of weeds, insects and birds in my field liked me, I will force the neighbor to
use this symbiotic agriculture for my vineyard.
5) Herbicides in the Czech Republic are mainly based on the active ingredient glyphosate (trade name
Roundup ) from the U.S. company Monsanto , which should not harm insects, animals or humans (
see http://www.glyphosate.eu/answers-key-questions/does-glyphosate-pose-risks-humanhealth , http://www.glyphosate.eu/impact-glyphosate-soil-dwelling-and-other-beneficialinsects , http://www.ceskapozice.cz/domov/ekologie/popularni-herbicid-roundup-jako-zdravotniohrozeni )
6) Glyphosate can be used throughout the vegetation, but is most effective just before or at the
beginning of flowering, the principle is, that we should destroy weeds, before they create seeds.
(see http://www.hubeniplevele.cz/page/dotazy )
7) On the contrary according to the principle of symbiotic agriculture according to the Philosophy of
Balance it is necessary to educate weeds and other equally evolutionarily perfect pests, that they do not
reproduce excessively in the way, that their exterminative agents such as herbicides, insecticides can
only be used in case of their excessive reproduction, rather than in the case of glyphosate herbicide
before or at the beginning of flowering, but only when the excessive reproduction of weeds when plants
of vines are threatened and only in the minimum extent necessary to cause the least possible death and
pain and to save the vines.
(see www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 18. 4. 2014 21:48
18. 4. 2014 21:48
POLITICAL PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES (see www.spvzt.cz )
Philosophy of Balance or ORDER OF VICTORIOUS ARMY as biblical paradise in the world for all living
creatures by our own forces as commentary on Bible, Genesis, chapter 1-4
(see http://www.spvzt.cz/paradisebible.htm )
Aktualizováno 26. 4. 2014 8:30
26. 4. 2014 8:30
STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ ( viz www.spvzt.cz )
Filosofie rovnováhy aneb ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY jako biblický ráj ve světě pro všechny živé tvory
našimi vlastními silami jako komentář Bible, Genesis, kapitola 1-4 (viz http://www.spvzt.cz/rajbible.htm )
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Aktualizováno 26. 4. 2014 8:33
26. 4. 2014 8:33
Nový článek: 2.3 Chov mléčného dobytka.
(viz http://www.spvzt.cz/symbiotickezemedelstvi.htm#z23 )
Aktualizováno 27. 4. 2014 19:27
27. 4. 2014 19:27
Nový článek: 3.3 Chov včel.
(viz http://www.spvzt.cz/symbiotickezemedelstvi.htm#z33 )
Aktualizováno 27. 4. 2014 19:30
27. 4. 2014 19:30
New article: 2.3 Dairy cattle breeding.
(see http://www.spvzt.cz/symbioticagriculture.htm#z23 )
Aktualizováno 27. 4. 2014 19:33
27. 4. 2014 19:33
New article: 3.3 Beekeeping.
(see http://www.spvzt.cz/symbioticagriculture.htm#z33 )
Aktualizováno 27. 4. 2014 19:34
27. 4. 2014 19:34
Koho bych volil v komunálních volbách Hustopeče 2014
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. zakladatel Strany za práva všech živých tvorů
V komunálních volbách Hustopeče 2014 doporučuji volit kroužkováním konkrétní kandidáty podporující
zelenou politiku napříč všemi kandidujícími subjekty v Hustopečích. Mám na mysli v současnost
zejména Hustopečské kandidáty Hustopečské ODS, která prosazovala zelenou politiku v radě města v
tomto a minulém volebním období, a rovněž tak nově zakládané Hustopečské základní organizace
Strany zelených Bořivojem Švástou, který se spolupodílel za sdružení nestraníků na zelené politice v
radě města v minulém volebním období. Vše však může dojít vniveč bez lepšího přístupu ke zvířatům a
podpory porážkové daně.
Životní prostředí (Přírodní podmínky, Památné stromy, Registrované významné krajinné prvky,
Mandloňové sady , Mandloňová stezka, Hustopečské rybníky, Odpady-třídění, Bioodpady, Ovzduší,
Náš zelený úřad – minulé a toto volebních období, viz http://www.hustopece-city.cz/zivotni-prostredi/ ,
Hustopečské listy na recyklovaném papíře-toto volební období)
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 17. 5. 2014 7:19
17. 5. 2014 7:19
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Whom would I vote in the municipal elections in Hustopeče 2014
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. founder of the Party for the Rights of All living Creatures
In the municipal elections in Hustopeče 2014 I recommend to vote by circling for candidates supporting
green policy across all candidate entities in Hustopeče. … However everything can be wasted without
better attitude to the animals and support of the slaughter tax. ...
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 17. 5. 2014 7:23
17. 5. 2014 7:23
Officials of the Party for the Rights of All Living Creatures will have to be members of the Society of
Friends, i.e. friends of all living creatures and to comply with the eternal obligation of all living creatures,
otherwise they lose their office without further.
Article I.
Eternal duty of all living creatures
(1) Fundamental duty of all living creatures is to cause the least possible death and pain. The perfect
living creature eats then only plant fruits and plant seeds from all living creatures. (Further also eternal
duty of members).
2) Any change of this eternal duty of all living creatures, who are members of this association (further
also members), is inadmissible. In the event of any change or nullification of this eternal duty of
members the extinction of association occurs automatically.
(3) By the interpretation of these articles it is impossible to entitle any elimination or threat of this eternal
duty of members.
(4) Member has right also to eat only gradually in extreme emergency (especially from serious health
reasons) eggs, in extreme emergency carrions of living creatures died of natural causes, on principle of
old age, or in extreme emergency collected blood of non-slaughtered animals and humans and milk, or
in extreme emergency plants, all always the most mercifully as possible bred and killed, and products
purely from them.
(see http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html#stanovy )
Aktualizováno 21. 6. 2014 23:48
21. 6. 2014 23:48
Funkcionáři Strany za práva všech živých tvorů budou muset být členy Společnosti přátel, rozuměj
přáteli všech živých tvorů a dodržovat věčnou povinnost všech živých tvorů, jinak bez dalšího ztratí svou
funkci.
čl. I.
Věčná povinnost všech živých tvorů
(1) Základní povinností všech živých tvorů je působit co možná nejméně smrti a bolesti. Dokonalý živý
tvor jí tedy ze všech živých tvorů pouze rostlinné plody a rostlinná semena. (dále též věčná povinnost
členů)
(2) Změna této věčné povinnosti všech živých tvorů, kteří jsou členy tohoto sdružení (dále též členové),
je nepřípustná. V případě změny či zrušení této věčné povinnosti členů nastává zánik sdružení.
(3) Výkladem těchto stanov nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení této věčné povinnosti členů.
(4) Člen je oprávněn také jíst pouze postupně v krajní nouzi (zejména z vážných zdravotních důvodů)
vejce, v krajní nouzi chcípliny živých tvorů zemřelými přirozenou smrtí, zásadně na stáří, případně v
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krajní nouzi odebranou krev neporažených zvířat a lidí a mléko, případně v krajní nouzi rostliny, vše
vždy co možná nejmilosrdněji chované a zabité, a výrobky výhradně z nich.
(viz http://www.spvzt.cz/SPVZTprirucka.htm#stanovy )
Aktualizováno 21. 6. 2014 23:50
21. 6. 2014 23:50
Zároveň v případě tohoto pokusu jde o nepřímé potvrzení možnosti existence svrchovaného dobrého
Boha. Možná neplatnost zákona výlučné symbiózy (tj. harmonie) by totiž zřejmě nepřímo vyvracela
možnost existence svrchovaného dobrého Boha, kdyby totiž svrchovaný dobrý Bůh stvořil svět, resp.
přírodu, které by byly ve své podstatě byť částečně zlé, resp. strašné (viz shora uvedená parazitickopredátorská představa o světě), pak by šlo o zřejmý spor s jeho výše předpokládanými vlastnostmi jeho
svrchovanosti či jeho dobroty.
Zároveň i třetí možnost, že člověk nemůže žít v symbióze (i jinde rozuměj harmonii) s celou přírodou a
vždy musí existovat živí tvorové, na jejichž úkor člověk a jím zvolená a chráněná smečka živých tvorů
žijí, které by musel člověk nutně zabíjet ke svému přežití a s nimiž by nutně bojoval na život a na smrt
(tzn. částečné nutné parazitování či predátorství), by znamenala, že údajně svrchovaný dobrý Bůh,
potažmo jím údajně stvořená příroda jsou značně nemilosrdní.
V přírodě přichází v úvahu kromě platnosti zákona výlučné harmonie (tj. symbiózy) či zákona výlučné
disharmonie (tj. paraziticko-predátorské představy o světě) dále platnost zákona převažující harmonie či
zákona převažující disharmonie či zde nepřevažuje ani zákon harmonie ani zákon disharmonie. Pouze v
případě platnosti výše uvedeného zákona výlučné harmonie (tj. symbiózy) není vyvrácena má Filosofie
rovnováhy, tedy stálá povinnost každého působit co možná nejméně smrti a bolesti vynucovaná a
trestaná samotnou přírodou, ve výše uvedených ostatních případech je podle okolností případu nutné
vždy vhodně zvolit mezi harmonií a disharmonií, tedy nepůsobením či působením větší než co možná
nejmenší smrti a bolesti.
Prokáže-li však tento vědecký pokus možnou symbiózu celé přírody, pak lze spíše předpokládat, že
takovouto potencionálně obecně dobrou přírodu spíše stvořil svrchovaný dobrý Bůh, protože
svrchovaným zákonem přírody by bylo rovněž dobro, resp. výše uvedená symbióza. Neúspěch tohoto
pokusu by zřejmě s konečnou platností vyvrátil možnost symbiózy celé přírody a tím zřejmě i mou
Filosofii rovnováhy.
(viz http://www.spvzt.cz/symbiotickezemedelstvi.htm )
Aktualizováno 1. 8. 2014 22:19
1. 8. 2014 22:19
At the same time, this experiment is the indirect confirmation of possiblity of the existence of sovereign
good God. The possible invalidity of the law of exclusive symbiosis (i.e. harmony) would refute perhaps
indirectly the possibility of the existence of the sovereign good God, if the sovereign good God made the
world, or nature, which would be inherently albeit partly bad, or horrible (see above parasitic-predatory
idea of the world), then there would be a clear conflict with the above expected characteristics of His
sovereignty or His goodness.
At the same time the third option, that human cannot live in symbiosis (also elsewhere understood as
harmony) with all of nature and living creatures must always be on the expense of which the human and
his or her chosen and protected pack of living creatures live, that the human would have to necessarily
kill to survive and with which he or she would necessarily fight on life and death (i.e. partial necessary
parasitism or predation), it would mean that the supposedly sovereign good God, hence by Him
allegedly created nature are very merciless.
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In nature there is the question in addition to the force of the law of exclusive harmony (i.e. symbiosis) or
the law of exclusive disharmony (i.e. parasitic-predatory image of the world) then the force of the law of
prevailing harmony or of the law of prevailing disharmony or no the law of harmony or the law of
disharmony prevails here. Only in the case of the above-mentioned law of exclusive harmony (i.e.
symbiosis) the Philosophy of Balance is not refuted, thus the permanent duty of everyone to cause the
least possible death and pain enforced and punished by nature itself, in those other cases depending on
the circumstances of the case one must always properly choose between harmony and disharmony,
therefore not causing or causing greater than the least possible death and pain.
However, if this scientific experiment proves to be possible the symbiosis of whole nature, then it can be
assumed, rather, that such a potentially general good nature is created rather by the sovereign good
God, because the sovereign law of nature would also be the good, or the above symbiosis. The failure
of this experiment would probably definitively refute the possibility of symbiosis of the whole nature and
thus also my Philosophy of Balance.
(see http://www.spvzt.cz/symbioticagriculture.htm#z31 )
Aktualizováno 1. 8. 2014 22:23
1. 8. 2014 22:23
New article: 2.4 Breeding fleas
(see http://www.spvzt.cz/symbioticagriculture.htm#z24 )
Aktualizováno 9. 8. 2014 0:40
9. 8. 2014 0:40
Solution of Iraq crisis according to Philosophy of Balance
quote:
Originally posted by Dalibor Grůza
In the attack as an appropriate response to attack by society of living organisms it should always be
considered if:
1) We are able to stop the attack from the side of the living world, sooner or later, without us getting
seriously hurt by the attacker and we cause the least possible death and pain of living creatures (see
variable momentum vector p1 above in my diagram), or
2) We are able the attack from the society of living organisms only to hamper (see variable momentum
vector p2 in my above mentioned diagram), without us getting seriously hurt by the attacker and we
cause the least possible death and pain of living creatures, cessation of attacks by living organisms in
this case, then we leave it to another living organism (see variable momentum vector p1 above, that in
my diagram).
Hence, it is always necessary to choose a solution that causes the least possible death and pain.
Just west arming of Iraqi Kurds and Shiite Iraqi allies of Iran can so easily turn against the West,
remember to Iran and the PKK. According to the rules of Philosophy of Balance it probably needs to be
further accepted the division of Iraq into a Shiite, Kurdish and Sunni part represented by the Islamic
State in Iraq and immediately, before the many victims among Muslims when against peace the Islamic
law vendetta will stand in the way, to initiate multilateral negotiations between the West and all parties in
the conflict also with the Islamic State in Iraq, which is generally accepted as the legitimate government
of Iraqi Sunnis, and to guarantee their borders with the support of the Western Air Forces. Just arming
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and inciting the Shiites and Kurds in Iraq equal disproportionate counterattack of West against attack of
Sunnis, which seems to bring great future victims (like now in Ukraine).
(see www.filosofierovnovahy.sweb.cz, www.spvzt.cz, www.spvzt.sweb.cz)
Above it is a temporary solution that does not solve the crisis, according to the Philosophy of Balance,
that is to follow as revenge of living microorganisms for by us tortured living creatures especially
different from humans, unless a change in our relationship to nature and living creatures.
(see www.filosofierovnovahy.sweb.cz, www.spvzt.cz, www.spvzt.sweb.cz)
Aktualizováno 28. 8. 2014 20:48
28. 8. 2014 20:48
Nový článek: 2.4 Chov blech
(viz http://www.spvzt.cz/symbiotickezemedelstvi.htm#z24 a http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPI
C_ID=1727 )
Aktualizováno 28. 8. 2014 22:09
28. 8. 2014 22:09

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Problém Krymu na Ukrajině
Odkazuji zde na své řešení podobného problému ve své Filosofii rovnováhy:
Příkladem aplikace mé politické ekonomie je můj příspěvek do diskuse na:
http://www.novinky.cz/diskuse?id=134886&articleId=%2Fclanek%2F136005-srbsko-navrhlo-rozdelitkosovo-na-albanske-a-srbske.html§ionId=742 .
Jde zde o článek na téma: Srbsko navrhlo rozdělit svou bývalou provincii Kosovo podél etnických hranic
mezi většinové Albánce a menšinové Srby. Návrh byl předložen OSN, uvedla v pondělí srbská média.
Kosovo se od Srbska odtrhlo minulý měsíc.
Podle mne je třeba vždy v politice zohlednit hledisko poklesu zločinnosti určité společnosti. S poklesem
zločinnosti ve společnosti Srbů a Albánců v Kosovu souvisí růst svobody a ekonomiky v Kosovu, a to
jak u Srbů, tak i u Albánců. Pokles zločinnosti v Kosovu zajistí podle mne pouze jeho rozdělení na
Albánskou a Srbskou část s tím, že dojde k výměně obyvatelstva na základě dohody konkrétních Srbů v
albánské a Albánců v srbské části Kosova, jejímž garantem bude OSN.
(viz http://www.spvzt.cz/FilosofieRovnovahyKniha.htm#w )
Výše jde o dočasné řešení, které nevyřeší dle Filosofie rovnováhy krizi, která má nastat jako pomsta
živých mikroorganismů za naší společností umučené živé tvory zejména odlišných od člověka, nedojdeli ke změně našeho vztahu k živým tvorům a přírodě.
(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Dotčená pravidla Filosofie rovnováhy:
quote:
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Originally posted by Dalibor Grůza
2.) Člověk má povinnost zabít co možná nejméně (tj. při ochraně života) živých tvorů, a aby přirozeně co
nejméně cítili bolest.1) (tj. podle mne člověk může zabít živého tvora jen při nejméně 95-100%
pravděpodobnosti, že tím zachrání život jiného živého tvora, tak aby tím způsobil co možná nejméně
smrti a bolesti)
(viz http://www.spvzt.cz/FilosofieRovnovahyKniha.htm#I )
30. 8. 2014 9:33

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Problem of Crimea in Ukraine
I refer here to my solution to a similar problem in my Philosophy of Balance:
Example of applications of my Political Economy is my contribution to the discussion on:
http://www.novinky.cz/diskuse?id=134886&articleId=%2Fclanek%2F136005-srbsko-navrhlo-rozdelitkosovo-na-albanske-a-srbske.html § ionId = 742 .
The focus here is on Article on: Serbia has proposed to split its former province of Kosovo along ethnic
boundaries between majority Albanians and minority Serbs. The proposal was submitted to the UN,
Serbian media said on Monday. Kosovo from Serbia tore last month.
As to me it is always necessary to take into account the policy aspect of a decline in crime. With the
decline of crime in society of Serbs and Albanians in Kosovo the growth of freedom and the economy in
Kosovo, both of Serbs and Albanians is related too. The decrease in crime in Kosovo shall ensure, in
my opinion, only the division of Albania and the Serbian part with the fact, that there is an exchange of
population on the basis of concrete agreement Serbs in the Albanian and Albanians in the Serbian part
of Kosovo, of which a guarantor would be the United Nations.
(see http://www.spvzt.cz/FilosofieRovnovahyKniha.htm#w)
Above it is a temporary solution that does not solve the crisis, according to the Philosophy of Balance,
that is to follow as revenge of living microorganisms for by us tortured living creatures especially
different from humans, unless a change in our relationship to nature and living creatures.
(see www.filosofierovnovahy.sweb.cz, www.spvzt.cz, www.spvzt.sweb.cz)
Concerned rules of the Philosophy of Balance:
quote:
Originally posted by Dalibor Grůza
2) A human has a duty to kill as few of living creatures as possible (i.e. for the protection of life) and if so
then those naturally feeling the least pain.1) (i.e. according to me a human can kill any living creature
only if the probability of at least 95-100 %, that he or she saves in this way the life of other living
creature, so that in this way he or she caused the least possible death and pain).
(see http://www.spvzt.cz/BalancePhilosophyBook.htm#Imerger )
30. 8. 2014 10:31
Řešení irácké krize dle Filosofie rovnováhy
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quote:
Originally posted by Dalibor Grůza
V případě přiměřeného útoku jako odpověď na útok ze strany společnosti živých organismů je třeba
vždy zvážit, jestli:
1.) jsme schopni daný útok ze strany společnosti živých organismů dříve nebo později zastavit sami bez
toho, aby nám útočník závažně ublížil, a abychom způsobili co možná nejmenší smrt a bolest živých
tvorů (viz proměnná vektoru hybnosti p1 v mém shora uvedeném nákresu), nebo
2.) jsme schopni útok ze strany společnosti živých organismů pouze zbrzdit (viz proměnná vektoru
hybnosti p2 v mém shora uvedeném nákresu) bez toho, aby nám útočník vážně ublížil, a abychom
způsobili co možná nejmenší smrt a bolest živých tvorů, zastavení útoku ze strany společnosti živých
organismů v tomto případě poté musíme ponechat na jiném živém organismu (viz proměnná vektoru
hybnosti p1 v mém shora uvedeném nákresu).
Z čehož plyne, že je třeba vždy volit řešení, které způsobí co možná nejméně smrti a bolesti.
Pouhé vyzbrojení Západem Kurdů či šíitských iráckých spojenců Iránu se velmi snadno může obrátit
proti Západu, vzpomeňme na Irán a Kurdskou stranu pracujících. Dle pravidel Filosofie rovnováhy je
zřejmě třeba dále akceptovat rozdělení Iráku na šíitskou, kurdskou a sunnitskou část representovanou
Islámským státem v Iráku a ihned, než bude mezi muslimy mnoho obětí, kdy se míru postaví do cesty
islámský zákon krevní msty, zahájit mnohostranná jednání mezi Západem a všemi stranami konfliktu i s
Islámským státem v Iráku, který je obecně přijímán jako legitimní vláda iráckými sunnity, a garantovat
jejich hranice i s podporou západního letectva. Pouhé vyzbrojení a podněcování šíitů a Kurdů v Iráku se
rovná nepřiměřenému protiútoku Západu proti útoku Sunnitů, které zřejmě přinese velké budoucí oběti
(obdobně jako v současnosti na Ukrajině).
(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Výše jde o dočasné řešení, které nevyřeší dle Filosofie rovnováhy krizi, která má nastat jako pomsta
živých mikroorganismů za naší společností umučené živé tvory zejména odlišných od člověka, nedojdeli ke změně našeho vztahu k živým tvorům a přírodě.
(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 30. 8. 2014 12:41
30. 8. 2014 12:41
K paralele Ukrajiny, Krymu, Ruska, ruských menšin v okolních zemích, nacistického Německá,
předválečného Československa a Polska a Mnichovské dohody lze uvést, že dle Filosofie rovnováhy
nebyla zásadní chybou Mnichovská dohoda, která změnila území výše uvedených států na základě
referend a národnostního klíče, což odpovídá pravidlu Filosofie rovnováhy k působení co možná
nejméně smrti a bolesti, jmenovitě zde co možná největším předcházením občanské či mezinárodní
války jinak neodvratitelnými.
(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Dotčená pravidla Filosofie rovnováhy:
quote:
Originally posted by Dalibor Grůza
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je

93

každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti."
1.) Člověk nesmí nikdy zabít žádného živého tvora, zejména člověka (ani sebe). (tj. podle mne při
pravděpodobnosti 0-5% zabití člověka člověkém musí ten druhý člověk začít zachraňovat tohoto prvého
člověka, v nejhorším případě pouze ustupovat)
2.1. V případě útoku ze strany společnosti živých tvorů na určitého jedince je rozumné, aby tento
jedinec odpověděl v rozporu s bodem ad 1.1. nikoliv ústupem nýbrž přiměřeným útokem vůči této
společnosti živých tvorů
2.) jsme schopni útok ze strany společnosti živých organismů pouze zbrzdit (viz proměnná vektoru
hybnosti p2 v mém shora uvedeném nákresu) bez toho, aby nám útočník vážně ublížil, a abychom
způsobili co možná nejmenší smrt a bolest živých tvorů, zastavení útoku ze strany společnosti živých
organismů v tomto případě poté musíme ponechat na jiném živém organismu (viz proměnná vektoru
hybnosti p1 v mém shora uvedeném nákresu).
(viz http://www.spvzt.cz/FilosofieRovnovahyKniha.htm#a , http://www.spvzt.cz/FilosofieRovnovahyKniha
.htm#I )
Aktualizováno 30. 8. 2014 12:42
30. 8. 2014 12:42
Postoj Filosofie rovnováhy k izraelskému konfliktu
Originally posted by Dalibor Grůza
Dle Filosofie rovnováhy uznávám právo Izraele na obranu proti raketám, tedy i bombardování pásma
Gazy, svět a USA by však měli na Izrael tlačit, aby maximálně minimalizoval při této obraně oběti ze
strany Palestinců, vždyť i oběti raket Palestinců jsou minimální oproti tisícovkám civilních obětí
Palestinců při náletech izraelských letadel, západní svět tj. zejména USA by měli poskytnout za tímto
účelem Izraelcům sofistikované zbraně, např. dokonalé laserem naváděné co nejvíce pouze cíleně
účinné bomby.
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Výše jde o dočasné řešení, které nevyřeší dle Filosofie rovnováhy krizi, která má nastat jako pomsta
živých mikroorganismů za naší společností umučené živé tvory zejména odlišných od člověka, nedojdeli ke změně našeho vztahu k živým tvorům a přírodě.
(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 31. 8. 2014 12:33
31. 8. 2014 12:33
Attitude of the Philosophy of Balance to the Israeli conflict
Originally posted by Dalibor Grůza
According to the Philosophy of Balance I recognize the right of Israel to defend against missiles,
including the bombing of the Gaza Strip, the USA and the world would have had to force on Israel to
minimize when the defense maximally the victims of the Palestinians, because the victims of Palestinian
missiles are minimal compared to the thousands of civilian victims of Palestinians at air raids of Israeli
aircrafts, i.e. the Western world especially the United States should provide for this purpose for Israelis
sophisticated weapons, for example. the complete laser-guided only most targeted effective bombs.
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(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Above it is a temporary solution that does not solve according to the Philosophy of Balance the crisis,
that is to follow as revenge of living microorganisms for by us tortured living creatures especially
different from humans, unless a change in our relationship to nature and living creatures.
(see www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 31. 8. 2014 12:40
31. 8. 2014 12:40
Podle Filosofie rovnováhy je třeba vždy na útok odpovědět přiměřeným protiútokem tak, aby nám
útočník vážně neublížil a abychom způsobili co možná nejméně smrti a bolesti (viz dříve v tomto tématu
citovaná pravidla Filosofie rovnováhy), proto je třeba zpřísnit proti Rusku ekonomické sankce, které je
možno následně zmírnit, pokud Rusko nebude pokračovat ve vojenské ofenzívě do jiných států na
západ od Ruska.
(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 1. 9. 2014 17:28
1. 9. 2014 17:28
According to the Philosophy of Balance it must always be responded to attack by appropriate counterattack, without us getting seriously hurt by the attacker and we cause the least possible death and pain
(see earlier in this topic cited rules of the Philosophy of Balance), therefore it is necessary to escalate
economic sanctions against Russia, which may subsequently be mitigated if Russia does not continue
military offensive to other states west from Russia.
(see www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 6. 9. 2014 16:27
6. 9. 2014 16:27
Na ústup Ruska jeho podporou příměří na Ukrajině v době ofenzívy proruských separatistů na Ukrajině
je třeba odpovědět bezprostředním ústupem Západu od části jeho ekonomických sankcí vůči Rusku.
(viz http://www.spvzt.cz/reseneprikladydleFR.htm#z41 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz
, www.spvzt.sweb.cz )
Dotčená pravidla Filosofie rovnováhy za účelem působení co možná nejméně smrti a bolesti:
quote:
Originally posted by Dalibor Grůza
2.2. V případě ústupu ze strany společnosti živých tvorů vůči určitému jedinci je rozumné, aby tento
jedinec odpověděl v rozporu s bodem ad 1.2. nikoliv útokem nýbrž přiměřeným ústupem vůči této
společnosti živých tvorů.
(viz http://www.spvzt.cz/FilosofieRovnovahyKniha.htm#a )
Aktualizováno 6. 9. 2014 16:35
6. 9. 2014 16:35
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To the retreat of Russia by its support for a ceasefire in Ukraine during the offensive of pro-Russian
separatists in Ukraine it should be responded by immediate retreat of the West from a part of its
economic sanctions against Russia.
(see http://www.spvzt.cz/solvedexamplesbasedonPB.htm#z4 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.s
pvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Concerned rules of the Philosophy of Balance in order to cause the least possible death and pain:
quote:
Originally posted by Dalibor Grůza
2.2 In the case of retreat of society of living creatures due to a particular individual it is reasonable, that
this individual responded in contrast to paragraph ad 1.2 not by an attack but by an adequate retreat
due to the society of living creatures.
(see http://www.spvzt.cz/BalancePhilosophyBook.htm#a )
Aktualizováno 7. 9. 2014 21:17
7. 9. 2014 21:17
Pro zatímní zachování příměří by na Ukrajině mělo proběhnout vymezení oblastí pod správou
separatistů a naopak Kyjeva na základě referend s tím, že dojde k výměně obyvatelstva na základě
dohody konkrétních lidí v obou oblastech, to vše pod dohledem mezinárodního společenství (viz můj
první příspěvek).
(viz http://www.spvzt.cz/reseneprikladydleFR.htm#z41 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz
, www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 9. 9. 2014 21:06
9. 9. 2014 21:06
In order to maintain the ceasefire in meantime, in Ukraine the definition of the areas under the
administration of the separatists and vice versa of Kiev should occur by referendums with the fact, that
there is an exchange of population on the basis of concrete agreement of specific people in both areas,
all under the supervision of the international community (see my first post).
(see http://www.spvzt.cz/solvedexamplesbasedonPB.htm#z4 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.s
pvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 10. 9. 2014 8:13
10. 9. 2014 8:13
Eskalace ekonomických Západu sankcí proti Rusku, které iniciovalo platné příměří na východní Ukrajině
v době ofenzívy proruských separatistů, je v rozporu se shora uvedeným pravidlem působení co možná
nejmenší smrti a bolesti a jeho dílčím pravidlem odpovědět na ústup proti ústupem, což může vést k
znovu vypuknutí občanské války na východní Ukrajině, když snaha o mír ze strany Ruska je Evropskou
Unií a USA takto trestána a Rusko znovu vypuknutím občanské války na východní Ukrajině nebude mít
co ztratit, když ekonomické sankce stejně již platí, a proruští separatisté a Rusko mohou další válkou
pouze získat další území podle nich prorusky smýšlejících obyvatel.
Místo toho je třeba navrhnout konání referend pod dohledem mezinárodního společenství za dodržení
západních standardů zejména o tajnosti voleb o tom, zda obyvatelé oblastí východní Ukrajiny chtějí
patřit pod správu proruských separatistů či Kyjeva a jedině tak je možno legitimizovat údajné nároky
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proruských separatistů potažmo Ruska nebo opačně Kyjeva potažmo Západu, zda jsou na daném
území východní Ukrajiny osvoboditeli či agresory, fašisty, teroristy a okupanty, jak se obě strany
vzájemně bez výše uvedeného důkazu ve své propagandě vzájemně obviňují. Evropská Unie a USA by
neměly tlačit Kyjev k občanské válce na východní Ukrajině, k čemuž podle mne přispívá rovněž výše
uvedeným způsobem eskalace ekonomických sankcí Západu proti Rusku, což je skutečně v rozporu s
ideálem spravedlnosti a měly by požadovat konání výše uvedených referend, což je standardní způsob,
jak se daná věc mírově řeší na Západě hrozí-li jinak neodvratitelně občanská válka.
Česká diplomacie by v zájmu míru měla dle mého názoru dle Filosofie rovnováhy za současné situace
setrvat na svém postoji s výhradami vůči ekonomickým sankcím Evropské Unie a USA proti Rusku a
opatrně navrhnout konání výše uvedených referend pod dohledem mezinárodního společenství, aby se
skuteční obyvatelé východní Ukrajiny mohli sami vyjádřit ke své budoucnosti.
(viz http://www.spvzt.cz/reseneprikladydleFR.htm#z41 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz
, www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 11. 9. 2014 20:24
11. 9. 2014 20:24
Spojené státy před zahájením další války v Iráku by se měli pokusit o jednání se sunnitským Islámským
státem o uznání jeho dosavadních hranic, o standardech jeho chování k jeho menšinám a nevedení
další útočné války, aby se vyhnuli americkému bombardování, protože jde zřejmě o obecně přijaté státní
zřízení iráckými sunnity. A to dříve, než bude na obou stranách prolito mnoho krve, protože mezi
muslimy, kde se dosud udržely kmenové a rodové vztahy, platí dle Koránu a tradice zákon krevní msty,
tedy povinnosti příslušníků široké rodiny oplatit smrt každého jednoho muslima ze strany Američanů
smrtí stejného počtu Američanů ze strany muslimů a stejně tak oplatit mučení, např. waterboarding
stejným mučením, což mimo jiné vysvětluje stínání Američanů Američany bombardovanými příslušníky
Islámského státu nebo brání dosažení vážně míněného míru mezi Palestinci a Izraelci, kde Izraelci
zabili v minulosti velké množství Palestinců. Nenávist vůči Američanům ze strany muslimů podpořená
výše uvedenou krevní mstou za jimi zabité muslimy v Libyi, Iráku či Afganistánu může v budoucnu
přispět k sjednocení všech muslimů, a to jak v Africe, Asii, tak i v Evropě proti Západu a zejména USA.
(viz http://www.spvzt.cz/reseneprikladydleFR.htm#z31 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz
, www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 11. 9. 2014 20:26
11. 9. 2014 20:26
Prior to the start of another war in Iraq United States should attempt negotiations with the Sunni Islamic
State about recognition of existing borders, about the standards of its behavior towards minorities and
about other offensive war in order to escape the American bombing, because it is probably the generally
accepted state establishment of Iraqi Sunnis. And that is before it is shed much blood on both sides,
because among Muslims, who are still maintained tribal and family relations, is in force according to the
Qur'an and the tradition of law of blood vendetta, i.e. the obligation of members of the large family to
take revenge on Americans for the death of every single Muslim by the death of the same number of
Americans caused by Muslims as well as to repay torture, for example. waterboarding with same torture,
which also explains the beheading of Americans by Americans bombed members of the Islamic State or
which hinders the achievement of the seriously minded peace between Palestinians and Israelis, when
the Israelis killed in the past a large number of Palestinians. Hatred against Americans supported by the
above blood vendetta of Muslims for by Americans killed Muslims in Libya, Iraq and Afghanistan may
contribute to the unification of all Muslims, both in Africa, Asia, and Europe against the West and
especially the United States in the future.
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(see http://www.spvzt.cz/solvedexamplesbasedonPB.htm#z3 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.s
pvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 11. 9. 2014 22:00
11. 9. 2014 22:00
The escalation of Western economic sanctions against Russia, which initiated the valid ceasefire in
eastern Ukraine during the offensive of pro-Russian separatists, is contrary to the above rule to cause
the least possible death and pain and its sub-rule to reply to retreat by an adequate retreat, which may
lead to recurrence of civil war in eastern Ukraine, while attempt for peace by Russia is punished by the
European Union and by the USA and Russia will not have anything to lose by the outbreak of civil war in
Eastern Ukraine again, as well as economic sanctions are already in force, and separatists and Russia
can only acquire additional territory of according to them Russian-minded people through further war.
Instead it is necessary to propose holding referendums under the supervision of the international
community under compliance with Western standards, notably the secret election on whether the
inhabitants of the regions of eastern Ukraine want to belong under the administration of pro-Russian
separatists or Kiev and it is the only way possible to legitimize the alleged claims of pro-Russian
separatists, virtually of Russia or vice versa Kiev, virtually of the West, whether they are on the territory
of eastern Ukraine liberators or aggressors, fascists, terrorists and occupiers, how both sides are
blaming each other without the aforementioned evidence in their propaganda. The European Union and
the USA should not push Kiev to civil war in eastern Ukraine, to which above escalation of Western
economic sanctions against Russia contributes also according to me, which is really inconsistent with
the ideal of justice, and they should request the holding of above referendums, which is standard way to
solve the matter peacefully in the West, where there is a civil war otherwise inescapable.
In my opinion Czech diplomacy should remain in the interest of peace according to the Philosophy of
Balance for the current situation in its position with reservations about economic sanctions of the
European Union and the USA against Russia and suggest with caution the aforementioned referendums
under the supervision of the international community that the real residents of eastern Ukraine could
express themselves to their future.
(see http://www.spvzt.cz/solvedexamplesbasedonPB.htm#z4 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.s
pvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 13. 9. 2014 0:56
13. 9. 2014 0:56
Jak by mělo na nespravedlivou eskalaci sankcí Západu dle Filosofie rovnováhy zareagovat na Ukrajině
Rusko?
Západní eskalace sankci v době rodícího se příměří na východní Ukrajině iniciovaného Ruskem dle
Filosofie rovnováhy hrozí způsobením další zbytečné smrti a bolesti obnovením válečného konfliktu na
východní Ukrajině, tudíž je nespravedlivé. Rusko zde stojí jako slabší strana proti Západu, který se
zachoval výše uvedeným způsobem nespravedlivě, proto by se Rusko mělo opřít o spravedlivost (tj.
legitimitu), která by měla z dlouhodobého hlediska zvítězit nad silou Západu, kde díky demokratickému
veřejnému mínění nakonec spravedlnost zřejmě musí převážit nespravedlnost a navazující propagandu.
Rusko by se mělo zachovat podle pravidla Filosofie rovnováhy, že je třeba vždy na útok odpovědět
přiměřeným protiútokem tak, aby nám útočník vážně neublížil a abychom způsobili co možná nejméně
smrti a bolesti (viz dříve v tomto tématu citovaná pravidla Filosofie rovnováhy).
Rusko by mělo v rámci své legitimity iniciovat na území ovládaných separatisty referenda o jejich
připojení k Rusku či zachování jejich příslušnosti k Ukrajině dle západních standardů volebního práva
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zejména, co se týká záruky tajnosti těchto voleb, pod co nejširší mezinárodní kontrolou, např. OSN,
OBSE, Hnutí nezúčastněných zemí (států) apod. Poté umožnit výměnu obyvatel pod tímto
mezinárodním dohledem v oblastech, které se budou chtít připojit k Rusku, a oblastech, které budou
chtít zachovat svou příslušnost k Ukrajině, to vše na základě dohod konkrétních obyvatel. Oblasti, kde
se v referendech většina obyvatel vysloví pro připojení k Rusku, by měli být posléze připojeny k Rusku a
oblasti, které budou chtít zůstat na Ukrajině ponechat Ukrajině pod správou proruských separatistů, aby
mohli být v současnosti nabídnuty a později vyměněny za oblasti ovládané v současnosti ukrajinskou
armádou, které se budou chtít připojit k Rusku na základě většinového souhlasu jejich obyvatel. Dále s
podporou své legitimity by Rusko mělo uplatnit ekonomické protisankce vůči státům Západu, avšak
výběrově, nemuselo by je uplatňovat např. proti Česku, Slovensku, Maďarsku a popř. i Německu, které
se stavěly rezervovaně k zostření ekonomických sankcí Západu proti Rusku a k eskalaci válečného
konfliktu na Ukrajině a pozitivně k hledání jeho diplomatických řešení s tím, že tato legitimita a tento
selektivní způsob uplatňování ekonomických protisankcí Ruskem proti Západu ve spojení s demokracií
na Západě by měl v kratší době vést k obrácení se veřejného mínění Západu ve prospěch Ruska a
rozložení jednoty Západu v důsledku tohoto veřejného mínění ve vztahu k Ukrajině.
(viz http://www.spvzt.cz/reseneprikladydleFR.htm#z41 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz
, www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 13. 9. 2014 0:57
13. 9. 2014 0:57
How should Russia respond in Ukraine to the unfair escalation of Western sanctions according to the
Philosophy of Balance?
At the time of the nascent ceasefire on the eastern Ukraine initiated by Russia the Western escalation of
sanctions threatens according to the Philosophy of Balance to cause further unnecessary death and
pain through renewal of war in the eastern Ukraine, therefore it is unfair. Russia as the weaker party
stands here against the West, which behave unfairly in the above manner, as the result Russia would
have to rely on justice (i.e. legitimacy), which in the long time should win over the force of the West,
where because of the democratic public opinion finally the justice must outweigh apparently the injustice
and relating propaganda.
Russia should apply the rule of the Philosophy of Balance, that it must always be responded to attack by
appropriate counter-attack, without us getting seriously hurt by the attacker and we cause the least
possible death and pain (see earlier in this topic cited rules of the Philosophy of Balance)
Russia should initiate within its legitimacy on the territories controlled by the separatists referendums
about their connection to Russia or maintenance their membership in Ukraine according to Western
standards of electoral law, especially as regards the guarantee of secrecy of voting (i.e. balloting), under
the widest possible international control, for example. UN, OSCE , Non-Aligned Movement (states), etc.,
then Russia should enable the exchange of population under international supervision in the following
areas, that want to connect to Russia, and the areas, that want to maintain their membership in Ukraine,
all based on the agreements of the specific inhabitants. The areas, where the majority of the people will
express in referendums in favor of the connection to Russia, should then be connected to Russia and
the areas, that want to stay in Ukraine, let Ukraine keep under the administration of pro-Russian
separatists, that they could be currently offered and later exchanged for areas controlled currently by the
Ukrainian army, which areas want to connect to Russia on the basis of the consent of the majority of the
population. Furthermore with the support of its legitimacy Russia should apply economic countersanctions against the West, but selectively, Russia might not apply them eg. against the Czech
Republic, Slovak Republic, Hungary and possibly Germany, which were with reserves to escalate
economic sanctions of the West against Russia and to escalate conflict in Ukraine and positively to
search its diplomatic solution with the fact, that this legitimacy and this method of selective application of
economic counter-sanctions of Russia against the West in connection with democracy in the West

99

should lead in a shorter time to a reversal of public opinion in the West in favour of Russia and the
disintegration of the unity of the West as a result of public opinion in relation to Ukraine.
(see http://www.spvzt.cz/solvedexamplesbasedonPB.htm#z4 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.s
pvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 13. 9. 2014 0:59
13. 9. 2014 0:59
Jak by se měl Západ dle Filosofie rovnováhy zachovat na Ukrajině a vůči Rusku
Jestliže Rusko jako odpověď na nespravedlivé jednání Západu proti hlavní povinnosti každého dle
Filosofie rovnováhy působit co možná nejméně smrti a bolesti spočívající v eskalaci ekonomických
sankcí Západu proti Rusku zvolí rovněž v tomto smyslu nespravedlivou eskalaci vojenského konfliktu na
Ukrajině, tak by Západ měl reagovat eskalací ekonomických sankcí proti Rusku a iniciací
mezinárodního jednání o rozdělení Ukrajiny na základě referend pod dohledem mezinárodního
společenství v důsledku etnické příslušnosti. Neměl by v případě úspěchu shora uvedených opatření v
rámci výše uvedeného působení co možná nejméně smrti a bolesti vyzbrojit Ukrajinu modernějšími
zbraněmi, jinak se vojenský konflikt s Ruskem vysoce pravděpodobně přenese do pobaltských států,
kde jsou rovněž velké ruské menšiny obyvatel. V případě války s Ruskem v pobaltských státech bude
potřeba poté v rámci výše uvedeného působení co možná nejméně smrti a bolesti zřejmě navrhnout
rozdělení území pobaltských států na základě referenda pod dohledem mezinárodního společenství v
důsledku etnické příslušnosti a nebo vyzbrojit pobaltské státy a poslat Západní vojáky bojovat na toto
území, což zřejmě nebudou USA a Západní státy ve větší míře ochotny. V důsledku výše uvedeného
rozsáhlého válečného konfliktu bude hrozit militarizace a fašizace evropských velmocí, zejména
Německa a Francie, které si vytvoří vlastní sféry mezinárodního vlivu, aby čelily Rusku. Rusko dále v
případě válečného konfliktu v Pobaltí může usilovat o válečnou ofenzívu do východní Evropy do států
bývalého východního bloku. Může rovněž dojít v rámci výše uvedeného působení co možná nejméně
smrti a bolesti k rozdělení sfér vlivu mezi militarizovanými a fašizovanými evropskými velmocemi
Ruskem, Francii a Německem, které budou disponovat atomovými zbraněmi.
Proto doporučuji Západu v rámci výše uvedené hlavní povinnosti každého dle Filosofie rovnováhy
působit co možná nejméně smrti a bolesti stanovit ihned jasný a určitý termín zrušení eskalace
ekonomických sankcí proti Rusku při dodržení příměří na Ukrajině do tohoto termínu a. nebude-li válka
jinak odvratitelná, iniciací mezinárodního jednání o rozdělení Ukrajiny na základě referend pod
dohledem mezinárodního společenství v důsledku etnické příslušnosti, v ostatních případech vysoce
pravděpodobně hrozí velká zbytečná smrt a bolest při eskalaci válečného konfliktu minimálně na
Ukrajině.
(viz http://www.spvzt.cz/reseneprikladydleFR.htm#z41 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz
, www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 13. 9. 2014 21:43
13. 9. 2014 21:43
How should the West act according to the Philosophy of Balance in the Ukraine and in relation to Russia
If Russia chooses as a response to unjust acts of the West against main obligation of everyone
according to the Philosophy of Balance to cause the least possible death and pain involving an
escalation of the West's economic sanctions against Russia also in this sense unjust escalation of the
military conflict in Ukraine, so the West should respond with the escalation of economic sanctions
against Russia and initiation of international negotiations on the division of Ukraine on the basis of a
referendum under the supervision of the international community due to ethnicity. In case of success of
the above measures within the above causing the least possible death and pain the West should not
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arm the Ukraine with more modern weapons, or the military conflict with Russia will highly probably be
transmitted to the Baltic States, where there are also large minorities of Russian population. In the event
of war with Russia in the Baltic states then need will be apparently within the above causing the least
possible death and pain to suggest the division of the territory of the Baltic States on the basis of a
referendum under the supervision of the international community due to ethnicity or to arm the Baltic
States and to sent to fight Western troops on this area, which will not probably the United States and
Western countries be willing in a greater extent. As the result of the above extensive military conflict the
militarization and fascism of European powers, especially Germany and France will threaten, which will
create their own sphere of international influence in order to defend against Russia. In case of war in the
Baltic States Russia may also strive for a military offensive in Eastern Europe to the countries of the
former Eastern Bloc. Within the above causing the least possible death and pain the division of spheres
of influence among militarized and in this way fascist European powers Russia, France and Germany
can also occur, which will have nuclear weapons.
Therefore I recommend the West within the above main obligation of everyone according to the
Philosophy of Balance to cause the least possible death and pain to establish immediately clear and
specific date of withdrawal of the escalation of economic sanctions against Russia in case of
observance of the ceasefire in Ukraine until that time and in case of otherwise unavoidable war the
initiation of international negotiations on the division of Ukraine on the basis of a referendum under the
supervision of the international community due to ethnicity, in other cases there is highly probably a big
unnecessary death and pain in case of the escalation of military conflict at least in Ukraine.
(see http://www.spvzt.cz/solvedexamplesbasedonPB.htm#z4 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.s
pvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 13. 9. 2014 21:47
13. 9. 2014 21:47
Как должна Россия реагировать на недобросовестную эскалацию западных санкцией в
соответствии с Философией баланса в Украине
Западная эскалация санкцией во время зарождающейся перемирия на Восточной Украине
инициированного Россией в соответствии с Философией баланса угрожает причинить
дальнейшие ненужные смерть и боль возобновлением войны на Восточной Украине, поэтому это
несправедливо. Россия выступает здесь как более слабая сторона против Запада, который имеет
выше способом несправедливо, потому России придется полагаться на справедливость (то есть
легитимность), которая должна в конечном счете победить над силой Запада, где благодаря
демократическому общественному мнению наконец справедливость по-видимому должна
перевесить несправедливость и продолжающийся пропаганду.
Россия должна держать под правилом Философии баланса, что всегда должно адекватно
реагировать на атаки контратаками, чтобы злоумышленник серьезно не повредил нас и чтобы мы
запричинили наименьшую возможную смерть и боль (см правила в соответствии с философией
баланса ранее в этой теме).
Россия должна в ее легитимности инициировать на территорию контролируемом
сепаратистскими референдума о их связи с Россией или сохранению их членства в Украине в
соответствии с западными стандартами избирательного законодательства, особенно в
отношении гарантией тайного выбора, с можно более широкым международным контролем,
например. ООН, ОБСЕ , Движение неприсоединения (государства), и т.д. Потом дать
возможность обмены населения под международным контролем в следующих областях, которые
хотят подключиться к России, и тех областях, которые хотят сохранить свое членство в Украине,
все они основаны на специфическых договоров популяции. В области, где большинство людей
будет выразить в референдуме в пользу подключения к России, ты должны быть соединены с
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Россией и области, которые хотят остаться в Украине удержать Украина под правительством
пророссийских сепаратистов, которые могут быть в настоящее время предложены и позже
обменяны на областей от в настоящее время украинской армии, которые хотят соединиться с
Россией на основе согласия большинства населения. Кроме того при поддержке своей
легитимности Россия должна использовать экономические против санкции отношению Запада, но
выборочно, это может не относиться например против Чехии, Словакии, Венгрии и возможно
Германии, которые оставлялись с оговорками против эскалации экономических санкцией Запада
против России и эскалации конфликта Украины и положительно искали его дипломатическое
решение с тем, что эта легитимность и этот метод избирательного использования экономических
против санкцией России против Запада в связи с демократией на Западе по коротком времени
причинит разворот общественного мнения на Западе для России и распад единства Запада в
результате общественного мнения по отношению к Украине.
(См http://www.spvzt.cz/solvedexamplesbasedonPB.htm#z4 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.s
pvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 14. 9. 2014 9:48
14. 9. 2014 9:48
Steps of Ukraine according to the Philosophy of Balance
On Tuesday the Ukraine's parliament approved at its closed session a bill on the special status of the
separating regions in the east of the country. Parts of the Donetsk and Luhansk region should have the
self government in the next three years. Kiev also offers amnesty for separatists on condition, that they
will lay down their arms. (see http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/347816-kyjev-schvalil-zvlastnistatus-povstaleckych-oblasti-a-amnestii-pro-separatisty.html )
According to the Philosophy of Balance and according to me Ukraine partially correctly (see sub-rule of
the Philosophy of Balance in relation to its main rule to cause the least possible death and pain, i.e. to
respond to retreat by adequate retreat, not with attack) responded by the disproportionate, virtually
insufficient retreat to the in spite of all violations after all still retreat of pro-Russian separatists in
Ukraine, who at the time of their offensive negotiated the ceasefire with Ukraine and they suspended so
their ongoing offensive. Sufficient retreat would require, that Ukraine proposes and Ukraine initiates, that
the West approves withdrawal of the latest escalation of Western economic sanctions against Russia in
a specific date in case of observance of the ceasefire by the pro-Russian separatists until that time.
(see http://www.spvzt.cz/solvedexamplesbasedonPB.htm#z4 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.s
pvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 16. 9. 2014 21:54
16. 9. 2014 21:54
Postup Ukrajiny dle Filosofie rovnováhy
Ukrajinský parlament v úterý na svém neveřejném zasedání schválil návrh zákona o zvláštním statusu
odštěpeneckých oblastí na východě země. Části Doněcké a Luhanské oblasti mají mít v příštích třech
letech vlastní samosprávu. Kyjev také nabízí separatistům amnestii za podmínky, že složí zbraně.
(viz http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/347816-kyjev-schvalil-zvlastni-status-povstaleckychoblasti-a-amnestii-pro-separatisty.html )
Ukrajina dle Filosofie rovnováhy a podle mne částečně správně (viz dílčí pravidlo Filosofie rovnováhy k
jejímu hlavnímu pravidlu působení co možná nejméně smrti bolesti, tj. odpovědět na ústup přiměřeným
ústupem, nikoliv útokem) reagovala nepřiměřeným, resp. nedostatečným ústupem na přes veškeré
porušování přece jenom stále ještě ústup proruských separatistů na Ukrajině, kteří v době své ofenzívy
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sjednali příměří s Ukrajinou a pozastavili tak svou probíhající ofenzívu. Dostatečný ústup by vyžadoval,
aby Ukrajina ještě navrhla a nechala schválit Západem zrušení poslední eskalace sankcí Západu proti
Rusku k určitému termínu, bude-li do tohoto termínu dodrženo ze strany proruských separatistů příměří.
(viz http://www.spvzt.cz/reseneprikladydleFR.htm#z41 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz
, www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 16. 9. 2014 21:59
16. 9. 2014 21:59
Západ by se před zahájením další války v Iráku a Sýrii, která způsobí mnoho smrti a bolesti a aplikaci
zákona Koránu o krevní mstě vůči Západu ze strany muslimů obdobně jako v Libyi či Afganistanu, měl
pokusit o diplomatické řešení rozdělením území a garantováním práva na život jejich obyvatel na
základě dohod garantovaných mezinárodním společenstvím mezi Sunnity a šíity v Sýrii a Iráku, a to i
bez či s Islámským státem, který je zřejmě legitimním státním zřízení iráckých a syrských Sunnitů.
Hranice těchto území a garanci práva na život jejich obyvatel by měl Západ zejména vůči agresi
Islámského státu garantovat, a to i hrozbou náletů popř. následné pozemní vojenské operace v Iráku či
Sýrii při dodržování hlavní povinnosti dle Filosofie rovnováhy působit co možná nejméně smrti a bolesti,
což zejména znamená politiku zadržování agrese na daných územích s minimálními nutnými
vojenskými zásahy na území agresora pro ochranu života jeho obyvatel s co největší minimalizací obětí
na životech, a to i agresorů.
(viz http://www.spvzt.cz/reseneprikladydleFR.htm#z31 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz
, www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 17. 9. 2014 9:21
17. 9. 2014 9:21
Kroky Západu v Afganistánu dle Filosofie rovnováhy
Západ by neměl tříštit síly svým válečným angažováním v celém muslimském světě a měl by se omezit
na Afganistan, odkud by v dohledné době neměl stahovat své vojáky, aby zde zajistil mír silou a
předešel zbytečnému zabíjení vypuknutím válečného chaosu obdobnému jako v Iráku a Libyi po stažení
západních vojsk, protože z Afganistanu vzešel jediný skutečný útok ze strany muslimského světa vůči
Západu atentátem v Americe, při kterém zahynuly tisíce lidí, a jde tak o skutečnou obranu Západu. Což
je v souladu s hlavní povinností dle Filosofie rovnováhy působit co možná nejméně smrti a bolesti.
Výše jde o dočasné řešení, které nevyřeší dle Filosofie rovnováhy krizi, která má nastat jako pomsta
živých mikroorganismů za naší společností umučené živé tvory zejména odlišných od člověka, nedojdeli ke změně našeho vztahu k živým tvorům a přírodě.
(viz http://www.spvzt.cz/reseneprikladydleFR.htm#z6 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz ,
www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 17. 9. 2014 9:23
17. 9. 2014 9:23
Prior starting another war in Iraq and Syria, which causes a lot of death and pain and application of the
Koran law of the blood vendetta against the West by Muslims such as in Libya or Afghanistan, the West
should try a diplomatic solution by the division of territories and the guarantee of right to life of their
population on the basis of agreement guaranteed by the international community between Sunnis and
Shiites in Syria and Iraq, even without or with the Islamic state, which is apparently a legitimate form of
government of Iraqi and Syrian Sunnis. The boundaries of these territories and guarantee of the right to
life of their population the West should guarantee in particular against aggression of the Islamic state,
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and even by the threat of air raids of aircrafts, virtually of subsequent ground military operation in Iraq
and Syria in compliance with the main obligation according to the Philosophy of Balance to cause the
least possible death and pain, which means in particular politics of containment of aggression on those
territories with the minimum necessary military actions on the territory of the aggressor to protect the
lives of their inhabitants with the greatest minimizing victims on lives, even of aggressors.
(see http://www.spvzt.cz/solvedexamplesbasedonPB.htm#z3 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.s
pvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 17. 9. 2014 9:26
17. 9. 2014 9:26
Steps of the West in Afghanistan, according to the Philosophy of Balance
The West should not fragment forces by its war engaging in the whole Muslim world and the West
should be limited to Afghanistan, where the West should not soon withdraw its troops here to make
peace by force and to prevent unnecessary killing by an outbreak of similar war chaos as in Iraq and
Libya after withdrawal of Western troops, because from Afghanistan the only real attack by the Muslim
world against the West by assassination in America emerged, which killed thousands of people, so it is
the real defence of the West. This is in compliance with the main obligation according to the Philosophy
of Balance to cause the least possible death and pain.
Above it is a temporary solution that does not solve according to the Philosophy of Balance the crisis,
that is to follow as revenge of living microorganisms for by us tortured living creatures especially
different from humans, unless a change in our relationship to nature and living creatures.
(see http://www.spvzt.cz/solvedexamplesbasedonPB.htm#z6 , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.s
pvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 17. 9. 2014 9:28
17. 9. 2014 9:28
7. Problém Číny
Zatímco Čína si ve středu připomíná výročí vyhlášení lidové republiky v roce 1949, tisíce dalších lidí se
v Hongkongu přidaly k masovým protestům. Demonstranti požadují, aby Peking zrušil plány předem
vybrat kandidáty a omezit jejich počet ve volbách vedení Hongkongu v roce 2017. Chtějí také, aby
vůdce autonomie Leung Čchun-jing podal do čtvrtka demisi. V opačném případě hrozí obsazením
vládních budov.
(viz http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/349261-cina-slavi-vyroci-hongkong-vre.html )
Podle pravidel Filosofie rovnováhy, že na útok je třeba odpovědět přiměřeným protiútokem tak,
abychom způsobili co možná nejméně smrti a bolesti a aby nám útočník vážně neublížil, a že člověk
nikdy nesmí zabít člověka, je správné nenásilně demonstrovat, ale je třeba, aby demonstranti v
Hongkongu jednali s vůdcem autonomie Leung Čchun-jingem, i když to zatím odmítají, aby se předešlo
krveprolití ze strany Číny. V případě vyšší pravděpodobnosti hrozícího krveprolití pak má vůdce
autonomie Leung Čchun-jing morální povinnost podat demisi, a to i proti vůli Číny.
Výše jde o dočasné řešení, které nevyřeší dle Filosofie rovnováhy krizi, která má nastat jako pomsta
živých mikroorganismů za naší společností umučené živé tvory zejména odlišných od člověka, nedojdeli ke změně našeho vztahu k živým tvorům a přírodě.
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(viz http://www.spvzt.cz/reseneprikladydleFR.htm#z7 , www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz ,
www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 1. 10. 2014 22:35
1. 10. 2014 22:35
7 China problém
While on Wednesday China commemorates the announcement of the People's Republic in 1949, in
Hong Kong thousands of other people have joined the mass protests. Protesters demand that Beijing
canceled the plans pre-select candidates and limit their number in the leadership election of Hong Kong
in 2017. They also want that autonomy leader Leung Chun-ying handed in his resignation till Thursday.
Otherwise they threaten by occupation of government buildings.
(see http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/349261-cina-slavi-vyroci-hongkong-vre.html )
According to the rules of Philosophy of Balance, that it must always be responded to attack by
appropriate counter-attack, we cause the least possible death and pain and without us getting seriously
hurt by the attacker, and that the human must never kill the human, it is right to demonstrate peacefully,
but it is necessary, that in Hong Kong the demonstrators hold talks with autonomy leader Leung Chunying, although they have rejected it yet to prevent bloodshed from China. In the case of a higher
probability of threatening bloodshed then the autonomy leader Leung Chun-ying has moral obligation to
resign, even against the will of China.
Above it is a temporary solution that does not solve according to the Philosophy of Balance the crisis,
that is to follow as revenge of living microorganisms for by us tortured living creatures especially
different from humans, unless a change in our relationship to nature and living creatures.
(see http://www.spvzt.cz/solvedexamplesbasedonPB.htm#z7 , www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.s
web.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 1. 10. 2014 22:37
1. 10. 2014 22:37
Koho bych volil v komunálních volbách Hustopeče 2014
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. zakladatel Strany za práva všech živých tvorů: www.spvzt.cz
V komunálních volbách Hustopeče 2014 doporučuji volit kroužkováním konkrétní níže uvedené
kandidáty podporující nějakým způsobem politiku Strany za práva všech živých tvorů napříč všemi
kandidujícími subjekty v Hustopečích nebo členy Strany zelených (Mám na mysli v současnosti zejména
Hustopečské kandidáty nově zakládané Hustopečské základní organizace Strany zelených Bořivojem
Švástou, který se spolupodílel za sdružení nestraníků na zelené politice města v minulém volebním
období.) a dále ve zbytku jako stranu ODS, která prosazovala zelenou politiku v radě města v tomto a
minulém volebním období. Vše však může dojít vniveč bez lepšího přístupu ke zvířatům a podpory
porážkové daně.
Životní prostředí (Přírodní podmínky, Památné stromy, Registrované významné krajinné prvky,
Mandloňové sady, Mandloňová stezka, Hustopečské rybníky, Odpady-třídění, Bioodpady, Ovzduší, Náš
zelený úřad – minulé a toto volebních období, viz http://www.hustopece-city.cz/zivotni-prostredi/ ,
Hustopečské listy na recyklovaném papíře-toto volební období)
Kandidátní listina: číslo, název, poř. číslo, Kandidát: příjmení, jméno, tituly, věk, Navrhující strana,
Politická příslušnost.
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7 Zdravé Hustopeče 20 Burget Petr 52 NK BEZPP
7 Zdravé Hustopeče 1 Florusová Ingrid 39 SZ SZ
8 Česká str.sociálně demokrat. 10 Jergl Jaroslav 61 ČSSD ČSSD
9 Občanská demokratická strana 8 Kadrnka Jiří Ing. 44 ODS ODS
9 Občanská demokratická strana 17 Kolegár Zbyněk 41 ODS BEZPP
4 ANO 2011 1 Konečný Kamil 39 ANO 2011 ANO 2011
6 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Košulič Pavel 36 KDU-ČSL BEZPP
7 Zdravé Hustopeče 12 Machová Lenka 39 SZ SZ
9 Občanská demokratická strana 9 Svoboda Marek 43 ODS BEZPP
7 Zdravé Hustopeče 8 Švásta Bořivoj 54 SZ SZ
8 Česká str.sociálně demokrat. 2 Vincour Ivan 69 ČSSD ČSSD
(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 10. 10. 2014 17:25
10. 10. 2014 17:25
Filosofie rovnováhy a Šumava, resp. nár. parky a příroda obecně
Postoj dle Filosofie rovnováhy k aktuálnímu zákonu o národním parku Šumava a k národním parkům a k
přírodě (viz http://www.hnutiduha.cz/srdce/ ) je následující. V národním parku, avšak nejen v národním
parku, by si člověk měl počínat jako Adam v níže uvedené rajské zahradě, kterou měl dělat a ostříhat,
což na jedné straně vylučuje bezzásahové území, kdy v případě vysoce pravděpodobné možnosti
záchrany života většího množství živých tvorů nebo evolučně dokonalejších živých tvorů, kteří díky své
dokonalejší nervové soustavě více cítí bolest, má podle Filosofie rovnováhy člověk povinnost co možná
nejmilosrdněji zasáhnout proti škůdcům. Na druhé straně však by jako Adam v rajské zahradě, kterou
měl dělat a ostříhat, člověk měl usilovat především v národním parku o podobu s rajskou zahradou, tedy
člověk má povinnost zabít co možná nejméně (tj. při ochraně života) živých tvorů, a aby přirozeně co
nejméně cítili bolest.
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
quote
:________________________________________
Originally posted by
Dalibor Grůza
Dotčená pravidla Filosofie rovnováhy k národním parkům a k postoji člověka k přírodě:
... 26. Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad
rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým
zeměplazem hýbajícím se na zemi.
27. I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.
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28. A požehnal jim Bůh, a řekl jim Bůh: Ploďtež se a rozmnožujte se, a naplňte zemi, a podmaňte ji, a
panujte nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad všelikým živočichem hýbajícím se na
zemi.
29. Řekl ještě Bůh: Aj, dal jsem vám všelikou bylinu, vydávající símě, kteráž jest na tváři vší země, a
všeliké stromoví, (na němž jest ovoce stromu), nesoucí símě; to bude vám za pokrm.
30. Všechněm pak živočichům zemským, i všemu ptactvu nebeskému, a všemu tomu, což se hýbe na
zemi, v čemž jest duše živá, všelikou bylinu zelenou dal jsem ku pokrmu. I stalo se tak.
31. A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, bylo velmi dobré.
... 15. Pojav tedy Hospodin Bůh člověka, postavil jej v ráji v zemi Eden, aby jej dělal a ostříhal ho. (nebo
jiný překlad 15 Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.
viz http://www.biblenet.cz/app/b/Gen/chapter/2 )
(viz http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Gn4.php )
...
FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je
každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti."
Vše ostatní jsou více názory(spekulace). (tj. maximálního souladu dobrých a zlých, resp. dobra a zla)
...
Povinnost nezabít nic živé kromě případů, kdy je to naprosto nezbytné:
1.) Člověk nesmí nikdy zabít žádného živého tvora, zejména člověka (ani sebe). (tj. podle mne při
pravděpodobnosti 0-5% zabití člověka člověkém musí ten druhý člověk začít zachraňovat tohoto prvého
člověka, v nejhorším případě pouze ustupovat)
2.) Člověk má povinnost zabít co možná nejméně (tj. při ochraně života) živých tvorů, a aby přirozeně co
nejméně cítili bolest. (tj. podle mne člověk může zabít živého tvora jen při nejméně 95-100%
pravděpodobnosti, že tím zachrání život jiného živého tvora, tak aby tím způsobil co možná nejméně
smrti a bolesti)
3.) Z toho plyne, že pro mě jako člověka je zdravé (tj. pokud nezvracím a nemám podváhu či alergický
šok) jíst ze všech živých tvorů pouze nevzklíčená rostlinná semena (dále jen rostlinná semena,
vzklíčená semena jsou už mladé rostliny) a rostlinné plody se semeny, jejichž oddělení od rostliny ji
nemůže usmrtit a zároveň jde o způsob rozmnožování těchto rostlin s maximálním zdraví
nepoškozujícím množstvím soli, popř. příslušným množstvím jiných minerálů a vody (tj. např. pro
dospělé a děti ve věku nad 11 let maximální denní dávku šesti gramů soli, pro menší děti pět gramů, pro
kojence jediný gram soli. Mělo by zřejmě jít o semena rostlin (sója, hrách, fazole, obilí apod.) a plody
rostlin se semeny, zejména stromů (např. jablka, hrušky, datle).
...
Použijeme-li pro vysvětlení shora uvedených fyzikálně matematických definic obecného českého jazyka
lze říci následující:
ad 1.)
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1.1. V případě útoku na určitého jedince ze strany společnosti živých tvorů nutí tento útok ze strany
společnosti živých tvorů tohoto určitého jedince k ústupu vůči této společnosti živých tvorů.
1.2. V případě ústupu společnosti živých tvorů nutí tento ústup ze strany společnosti živých tvorů
jedince k útoku vůči této společnosti živých tvorů.

ad 2.) Rozumné jednání:
2.1. V případě útoku ze strany společnosti živých tvorů na určitého jedince je rozumné, aby tento
jedinec odpověděl v rozporu s bodem ad 1.1. nikoliv ústupem nýbrž přiměřeným útokem vůči této
společnosti živých tvorů (Např. při svádění osobou stejného pohlaví je možno odpovědět vlastní
představou jejích pohlavních orgánů) a
2.2. V případě ústupu ze strany společnosti živých tvorů vůči určitému jedinci je rozumné, aby tento
jedinec odpověděl v rozporu s bodem ad 1.2. nikoliv útokem nýbrž přiměřeným ústupem vůči této
společnosti živých tvorů.

ad 3.)
3.1. Přiměřený útok určitého jedince jako odpověď na útok společnosti živých tvorů vůči tomuto určitému
jedinci oba tyto útoky dříve nebo později (tedy výchovně, nikoliv ničivě) neutralizuje (resp. nuluje).
3.2. Přiměřený ústup určitého jedince jako odpověď na ústup společnosti živých tvorů vůči tomuto
určitému jedinci oba tyto ústupy dříve nebo později neutralizuje (resp. nuluje).
Výsledkem tohoto postupu je dříve nebo později stabilní vývoj společnosti všech živých tvorů.
...
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )_______________________
_________________
Aktualizováno 26. 10. 2014 21:01
26. 10. 2014 21:01
Philosophy of Balance and Šumava, virtually national parks and generally nature
Attitude according to the Philosophy of Balance to the current bill on the Šumava National Park and
national parks and nature (see http://www.hnutiduha.cz/srdce/ ) is as follows. In a national park but not
only in a national park the human should behave like Adam in the Garden of Eden mentioned below,
which he should dress and keep, which on the one hand excludes non-intervention area, when in the
case of highly probable life-saving possibility of more living creatures or evolutionarily more improved
living creatures, that feel more pain because of their superior nervous system, the human has the
obligation according to the Philosophy of Balance to intervene against pests in the most merciful way as
possible. On the other hand like Adam in the Garden of Eden, which he should dress and keep, the
human should seek primarily in a national park the image of Garden of Eden, i.e. a human has a duty to
kill as few of living creatures as possible (i.e. for the protection of life) and if so then those naturally
feeling the least pain.
quote:
________________________________________
Originally posted by Dalibor Grůza
Concerned rules of Philosophy of Balance to national parks and to attitude of man to nature:

108

... 26 And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over
the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every
creeping thing that creepeth upon the earth.
27 So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created
he them.
28 And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth,
and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every
living thing that moveth upon the earth.
29 And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the
earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat.
30 And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the
earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so.
31 And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good.
15 And the Lord God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.
(see http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+1%3A1-4%3A26&version=KJV )
...
PHILOSOPHY OF BALANCE (HARMONY)
PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY:
„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore
everyone is still obliged to cause the least possible death and pain."
All the rest consists more in views (speculations). (I.e. the maximum compliance of good and evil
individuals, virtually good and evil)
...
The obligation not to kill anything alive unless it is absolutely necessary:
1) A human must never kill any living creature, especially human (or him- or herself). (i.e. according to
me for the probability of 0-5 percents, that a human kills the human, the first human must begin to save
this second human, i.e. at worst case only to recede)
2) A human has a duty to kill as few of living creatures as possible (i.e. for the protection of life) and if so
then those naturally feeling the least pain. (i.e. according to me a human can kill any living creature only
if the probability of at least 95-100 %, that he or she saves in this way the life of other living creature, so
that in this way he or she caused the least possible death and pain).
3) Regarding for me as a person it is healthy (i.e. if I am not vomiting and underweight or in allergic
shock) to eat from all living creatures only non-sprouting plant seeds (hereafter referred to only as plant
seeds, sprouting plant seeds are already young plants) and plant fruits with seeds, of which separation
from the plant cannot kill it, while the reproduction of these plants with the maximum health not
damaging amount of salt or appropriate quantity of other minerals and water (e.g. for adults and children
aged over 11 years the maximum daily dose of six grams of salt, for smaller children five grams, for
suckers one gram of salt.) It would probably be concerned seeds of plants (soya beans, peas, beans,
corn, etc.) and fruits of plants with seeds, especially trees (such as apples, pears, dates).
...
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Applying for an explanation of the above-mentioned general physical and mathematical definitions the
general English language, we can say the following:
ad 1)
1.1 In the case of an attack against a particular individual from the society of living creatures makes this
attack from the living creatures retreat this particular individual due to the society of living creatures.
1.2 In the case of retreat of living creatures makes this retreat from the living creatures the individual to
the attack against living creatures.
ad 2) Reasonable behavior:
2.1 In the case of an attack by the living creatures against a certain individual it is reasonable, so that
this individual responded in contrast to paragraph ad 1.1 not by a retreat but by appropriate attack
against the society of living creatures (Eg. the seduction of a person of the same sex can be responded
by own idea of his or her genital organs).
2.2 In the case of retreat of society of living creatures due to a particular individual it is reasonable, that
this individual responded in contrast to paragraph ad 1.2 not by an attack but by an adequate retreat
due to the society of living creatures.
Ad 3)
3.1 Reasonable attack of certain individuals as a response to the attack of the living creatures against
the particular individual neutralizes (or zero) both attacks, sooner or later (i.e. educational, not
destructively).
3.2 Reasonable retreat of some individuals in response to the retreat of living creatures due to the
particular individual neutralizes (or zero) both retreats sooner or later.
The result of this procedure is sooner or later, stable development of all living creatures.
...
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )______________________
__________________
Aktualizováno 26. 10. 2014 21:09
26. 10. 2014 21:09
5. Chybná, tj. proti lásce část Nového zákona
Tato část Nového zákona je chybná, protože odporuje lásce, tj. není od Boha a v souladu s Ježíšem
Nazaretským, možná Kristem, kteří by měli být láska:
Skutky apoštolů 5 (Ananiáš a Safira , viz http://www.biblenet.cz/app/b/Acts/chapter/5 )
1 Také nějaký muž, jménem Ananiáš, a jeho manželka Safira prodali svůj pozemek. 2 Ananiáš si však s
vědomím své ženy dal nějaké peníze stranou, zbytek přinesl a položil apoštolům k nohám. 3 Ale Petr
mu řekl: „Ananiáši, proč satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému a dal stranou část peněz za to
pole? 4 Bylo tvé a mohl sis je přece ponechat; a když jsi je prodal, mohl jsi s penězi naložit podle svého.
Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“ 5 Když to Ananiáš uslyšel, skácel se a
byl mrtev; a na všechny, kteří to slyšeli, padla velká bázeň. 6 Mladší z bratří ho přikryli, vynesli a
pohřbili. 7 Asi po třech hodinách vstoupila jeho žena, netušíc, co se stalo. 8 Petr se na ni obrátil: „Pověz
mi, prodali jste to pole opravdu jen za tolik peněz?“ Ona řekla: „Ano, jen za tolik.“ 9 Petr jí řekl: „Proč jste
se smluvili a tak pokoušeli Ducha Páně? Hle, za dveřmi je slyšet kroky těch, kteří pochovali tvého muže;
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ti odnesou i tebe.“ 10 A hned se skácela u jeho nohou a zemřela. Když ti mládenci vstoupili dovnitř, našli
ji mrtvou. Vynesli ji a pohřbili k jejímu muži. 11 A velká bázeň padla na celou církev i na všechny, kteří o
tom slyšeli.
quote:
Originally posted by Dalibor Grůza
Proč jsem římský katolík?
Protože základ mé Filosofie rovnováhy (tj. "Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě,
kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti."
Vše ostatní jsou více názory(spekulace). To platí o celé mé Filosofii rovnováhy.) je totožný, resp.
vychází z mého osobního výkladu základu katolické víry obsažené v Novém Zákoně Bible.
Matouš 22:36„Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“ 37On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha
svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ 38To je největší a první přikázání.
39Druhé je mu podobné (tj. jsou si podobní věřící a nevěřící v Boha, kteří dodržují toto druhé přikázání):
‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ 40Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“
Marek 12:28Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře
odpověděl. Zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ 29Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš,
Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; 30miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z
celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!‘ 31Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘
Většího přikázání nad tato dvě není.“
Lukáš 10:25Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: „Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném
životě?“ 26Ježíš mu odpověděl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“ 27On mu řekl: „‚Miluj
Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí‘ a
‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘“ 28Ježíš mu řekl: „Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ.“
29Zákoník se však chtěl ospravedlnit, a proto Ježíšovi řekl: „A kdo je můj bližní?“ 30Ježíš mu
odpověděl: „Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali
tam ležet polomrtvého. 31Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. 32A
stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. 33Ale když jeden Samařan na své
cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem; 34přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem
a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral.
35Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl: ‚Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to
zaplatím, až se budu vracet.‘ 36Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?“
37Zákoník odpověděl: „Ten, který mu prokázal milosrdenství.“ Ježíš mu řekl: „Jdi a jednej také tak.“ (tzn.
bližní nemusí být pouze člověk, ale i jiný živý tvor, např. hospodářské zvíře, či živá buňka těla člověka,
rozhodujícím znakem bližního je, že mi prokazuje milosrdenství, tedy, že mne např. živí nebo napojí
atd., což dělají, jak hospodářská zvířata, tak i buňky mého těla)
Matouš 5:43Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.‘
44Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, 45abyste byli
syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i
nespravedlivé. 46Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž?
47A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž? 48Buďte tedy
dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. (jestliže mým bližním nemusí být jenom člověk, ale i jiný
živý tvor, může být i mým nepřítelem rovněž i jiný živý tvor než člověk, a mám milovat všechny živé
tvory, a to jak ke mně přátelské, tak i ke mně nepřátelské, tedy mám milovat všechny živé tvory jako
jsou např. viry, bakterie, živé buňky, houby, rostliny, hmyz, zvířata, lidé, živé stroje apod.)
Matouš 9:9Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: „Pojď za
mnou!“ On vstal a šel za ním. 10Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků
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stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. 11Farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům: „Jak to, že váš Mistr
jí s celníky a hříšníky?“ 12On to uslyšel a řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. 13Jděte a učte
se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“
Matouš 12:7Kdybyste věděli, co znamená ‚milosrdenství chci, a ne oběť‘, neodsuzovali byste nevinné.
(Milovat bližního tedy znamená především ho zbytečně nezabít, nezabít-neobětovat tedy zbytečně
žádného živého tvora, dané úryvky se týkají Ježíšova odmítnutí celopalů - tj. obětí zvířat za židovství,
místo toho požaduje milosrdenství)
Jan 4:31" Mezitím ho prosili jeho učedníci: "Mistře, pojez něco! 32On jim řekl: Já mám k nasycení
pokrm, který Vy neznáte." 33Učedníci si mezi sebou říkali:"Přinesl mu snad někdo něco k jídlu?"
34Ježíš jim řekl: "Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo. (Jestli Ježíš
Nazaretský možná Spasitel zabil nějakého živého tvora, aby ho snědl, např. velikonočního beránka, je
sporné)
(Jestliže Ježíš Nazaretský zbytečné nezabil žádného živého tvora, pak podle mne zřejmě je Spasitel.)
Matouš 13:9Kdo má uši, slyš!“ 10Učedníci k němu přistoupili a řekli: „Proč k nim mluvíš v
podobenstvích?“ 11On jim odpověděl: „Protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim
však není dáno. 12Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude odňato i to,
co má. 13Proto k nim mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší ani nechápou. 14A
plní se na nich proroctví Izaiášovo: ‚Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete hledět, a
neuvidíte. 15Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže neuvidí
očima a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se – a já je neuzdravím.‘ (Ježíš Nazaretský
možná jako spasitel nám tak zřejmě dal prostor k vlastnímu poznávání světa)
Výše uvedené nedokazuje, že Ježíš Nazaretský byl spasitel, avšak vzhledem k totožnosti mnou
pochopeného výše uvedeného základu jeho učení a základu mé Filosofie rovnováhy, která
nepřepokládá nutně existenci Boha či Spasitele, je to o něco málo více pravděpodobné než
nepravděpodobné. Všechno, co skutečně v Novém Zákoně Bible nebo tradici církve odporuje výše
uvedenému základu považuji za nepravdivé a neautentické doplňky Ježíšových následovníků.
(citace z Bible viz http://www.biblenet.cz/ )
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 6. 12. 2014 20:48
6. 12. 2014 20:48
5 Wrong, i.e. against love part of the New Testament
This part of the New Testament is wrong because it contradicts love, i.e. it is not from the God and in
accordance with Jesus of Nazareth, perhaps Christ who should be love:
Acts 5 King James Version (KJV) (Ananias and Sapphira ,
see https://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts+5&version=KJV )
5 But a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession, 2 And kept back part of
the price, his wife also being privy to it, and brought a certain part, and laid it at the apostles' feet. 3 But
Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost, and to keep back part of
the price of the land? 4 Whiles it remained, was it not thine own? and after it was sold, was it not in thine
own power? why hast thou conceived this thing in thine heart? thou hast not lied unto men, but unto
God. 5 And Ananias hearing these words fell down, and gave up the ghost: and great fear came on all
them that heard these things. 6 And the young men arose, wound him up, and carried him out, and
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buried him. 7 And it was about the space of three hours after, when his wife, not knowing what was
done, came in. 8 And Peter answered unto her, Tell me whether ye sold the land for so much? And she
said, Yea, for so much. 9 Then Peter said unto her, How is it that ye have agreed together to tempt the
Spirit of the Lord? behold, the feet of them which have buried thy husband are at the door, and shall
carry thee out. 10 Then fell she down straightway at his feet, and yielded up the ghost: and the young
men came in, and found her dead, and, carrying her forth, buried her by her husband. 11 And great fear
came upon all the church, and upon as many as heard these things.
quote:
Originally posted by Dalibor Grůza.
Why am I a Roman Catholic?
Because the foundation of my Philosophy of Balance (i.e., "All living creatures in fact mostly want to live
in a world, where everyone likes each other therefore everyone is still obliged to cause the least
possible death and pain." All the rest consists more in views (speculations). It applies to my entire
Philosophy of Balance.) is identical, virtually based on my personal interpretation of the basis of the
Catholic faith contained in the New Testament of the Bible.
Matthew 22:36 Master, which is the great commandment in the law? 37 Jesus said unto him, Thou shalt
love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. 38 This is the first
and great commandment. 39 And the second is like unto it, (i.e. the believers and unbelievers in God
are similar, who comply with this second commandment) Thou shalt love thy neighbour as thyself. 40
On these two commandments hang all the law and the prophets.
Mark 12: 28 And one of the scribes came, and having heard them reasoning together, and perceiving
that he had answered them well, asked him, Which is the first commandment of all? 29 And Jesus
answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord: 30
And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and
with all thy strength: this is the first commandment. 31 And the second is like, namely this, Thou shalt
love thy neighbour as thyself. There is none other commandment greater than these.
Luke 10: 25 And, behold, a certain lawyer stood up, and tempted him, saying, Master, what shall I do to
inherit eternal life? 26 He said unto him, What is written in the law? how readest thou? 27 And he
answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy
strength, and with all thy mind; and thy neighbour as thyself. 28 And he said unto him, Thou hast
answered right: this do, and thou shalt live. 29 But he, willing to justify himself, said unto Jesus, And who
is my neighbour? 30 And Jesus answering said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho,
and fell among thieves, which stripped him of his raiment, and wounded him, and departed, leaving him
half dead. 31 And by chance there came down a certain priest that way: and when he saw him, he
passed by on the other side. 32 And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on
him, and passed by on the other side. 33 But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he
was: and when he saw him, he had compassion on him, 34 And went to him, and bound up his wounds,
pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him.
35 And on the morrow when he departed, he took out two pence, and gave them to the host, and said
unto him, Take care of him; and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee.
36 Which now of these three, thinkest thou, was neighbour unto him that fell among the thieves? 37 And
he said, He that shewed mercy on him. Then said Jesus unto him, Go, and do thou likewise. (i.e., your
neighbor may not only be a man but also other living creature, such as a farm animal or a living cell of
the human body, our neighbor´s critical feature shows me the mercy, so that for example they give food
or drink to me, etc., which do as farm animals as my body cells)
Matthew 5: Matthew 5: 43 Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate
thine enemy. 44 But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that
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hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you; 45 That ye may be the
children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and
sendeth rain on the just and on the unjust. 46 For if ye love them which love you, what reward have ye?
do not even the publicans the same? 47 And if ye salute your brethren only, what do ye more than
others? do not even the publicans so? 48 Be ye therefore perfect, even as your Father which is in
heaven is perfect. (if my neighbor need not be only a man but also other living creature, my enemy can
be as well other living creature than man, and I shall love all living creatures, and both friendly to me and
hostile to me, so I shall love all living creatures such as viruses, bacteria, living cells, fungi, plants,
insects, animals, people, living machines, etc.)
Matthew 9: 9 And as Jesus passed forth from thence, he saw a man, named Matthew, sitting at the
receipt of custom: and he saith unto him, Follow me. And he arose, and followed him. 10 And it came to
pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with
him and his disciples. 11 And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your
Master with publicans and sinners? 12 But when Jesus heard that, he said unto them, They that be
whole need not a physician, but they that are sick. 13 But go ye and learn what that meaneth, I will have
mercy, and not sacrifice: for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance.
Matthew 12: 7 But if ye had known what this meaneth, I will have mercy, and not sacrifice, ye would not
have condemned the guiltless. (i.e. Loving my neighbor means above all not to kill him, her or it
needlessly, not to kill-not to sacrifice therefore unnecessary any living creature, the passages relating to
Jesus' refusal to wholly burned - i.e. animal sacrifices for Judaism, but instead he calls for mercy)
John 4: 31 In the mean while his disciples prayed him, saying, Master, eat. 32 But he said unto them, I
have meat to eat that ye know not of. 33 Therefore said the disciples one to another, Hath any man
brought him ought to eat? 34 Jesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to
finish his work. (If Jesus of Nazareth maybe the Savior killed any living creature to eat it, for example
Passover, it is debatable)
(If Jesus of Nazareth did not kill unnecessary any living creature, it seems to me to be the Savior.)
Matthew 13: 9 Who hath ears to hear, let him hear. 10 And the disciples came, and said unto him, Why
speakest thou unto them in parables? 11 He answered and said unto them, Because it is given unto you
to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. 12 For whosoever hath, to
him shall be given, and he shall have more abundance: but whosoever hath not, from him shall be taken
away even that he hath. 13 Therefore speak I to them in parables: because they seeing see not; and
hearing they hear not, neither do they understand. 14 And in them is fulfilled the prophecy of Esaias,
which saith, By hearing ye shall hear, and shall not understand; and seeing ye shall see, and shall not
perceive: 15 For this people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes
they have closed; lest at any time they should see with their eyes and hear with their ears, and should
understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. (Jesus of Nazareth as the
possible savior of us probably gives space to our own understanding of the world)
The above mentioned does not prove that Jesus of Nazareth was the messiah, but because of the
identity by me realized base of his teachings and base of my Philosophy of Balance, which does not
necessarily assumes the existence of God and Savior, it's slightly more likely than not likely. Everything,
that really in the New Testament of the Bible or church tradition contradicts the above basis, I consider
false and apocryphal additions of followers of Jesus.
(Quote from the Bible
see http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/J4.php , http://www.bibleserver.com/ )
(See www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
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(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 6. 12. 2014 20:52
6. 12. 2014 20:52
4. Židovská Bohovražda
Z níže uvedeného plyne, že je třeba požadovat po možném Bohu, jestliže existuje, aby, je-li to za
dobrým účelem, nejenom dopustil utrpení tvorstva, ale aby jej rovněž sám byl schopen snášet. Z tohoto
pohledu nesdílím židovský názor, že opravdový mesiáš či Bůh nemohli zemřít krutě umučen na kříži. Z
židovského hlediska by se dalo říci, že, jestliže možný Bůh dopustil na Zemi mučení např. jako v
nacistických koncentračních táborech či průmyslových porážkových zemědělských velkochovech zvířat,
pak by musel rovněž sestoupit na Zemi a snášet na vlastní kůži takovéto mučení, aby mohl zůstat pro
živé tvory věrohodným Bohem a nikoliv pokrytcem či podvodníkem.
K názoru vyjádřeném Sv. Tomášem Akvinským v jeho Summě teologické, že nejméně židovští vůdci
tehdy určitě věděli, že zabíjí Božího syna, mohu říci, že je to možné, avšak nikoliv jisté. Protože však i
jejich duše má sídlo v mozku a činnost mozku je objektivní proces propojování neuronů a pohybu jeho
mikročástic v konečném důsledku po jejich nekonečném dělení o nulové hmotnosti, tak jde v případě
židů, a to i tehdejších židovských vůdců, jestliže šlo v případě umučení Ježíše Nazaretského o
Bohovraždu, o objektivní odpovědnost bez ohledu na zavinění. To znamená, že potomci pachatelů,
jejichž těl živé buňky jsou částečně totožné jako u těchto pachatelů, protože zdědily jejich genetickou
informaci a tím pádem i nenávist ostatních živých buněk těl ostatních živých tvorů za tuto možnou
Bohovraždu, museli v dějinách nést za to odpovědnost, avšak mělo by jít o výchovnou odpovědnost,
protože šlo o objektivní proces jejich mozků bez jakékoliv jejich osobní viny (viz níže).
Jinými slovy podle jediného dogmatu mé Filosofie rovnováhy (viz níže) i tehdejší židovští vůdci ve
skutečnosti nejvíc chtěli žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, a proto se snažili nejméně
podvědomě i v případě Ježíše Nazaretského působit co možná nejméně smrti a bolesti. Možná tito
židovští vůdci neměli jinou volbu, protože byli pod hrozbou smrti oni nebo i celý židovský národ ze
strany Ďábla, možná měli jinou volbu, ale v tehdejší tísnivé situaci byli Ďáblem obelháni a nevyhodnotili
danou situaci správně, protože neměli potřebné znalosti např., které máme v současnosti.
V dějinách jsou podle mne z důvodů uvedených v tomto článku daleko větší odpovědnost a tresty
lidstva za jeho působení mnohem četnější zbytečné (tj. větší než co možná nejmenší) smrti a bolesti
jiných lidí a jiných živých tvorů než za tuto možnou jednu Bohovraždu. Např. to znamená, že holocaust,
nacistické a komunistické zločiny, tedy umučení k smrti miliónů lidí a umučení miliard hospodářských
zvířat v průmyslových porážkových zemědělských velkochovech zaslouží mnohem větší trest než tato
možná jedna židovská Bohovražda. (Matouš 25:40 Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv
jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘,
viz http://www.biblenet.cz/app/b/Matt/chapter/25 )
quote:
Originally posted by Dalibor Grůza
... Z hlediska Filosofie rovnováhy lze vysvětlit výše uvedené chování, jmenovitě krutou oběť Ježiše
Nazaretského, možná Krista a zároveň možného Boha tím, že chtěl ukázat svůj soucit s každým živým
tvorem a zejména tím, který snáší (nutně a nezaviněně, jak uvádím výše) ve svém životě tu nejhorším
smrt a bolest. Že tedy jako možný Bůh a stvořitel není tím, kdo připouští tuto nejkrutější (nutnou a
zároveň nezaviněnou, jak uvádím výše) smrt a bolest v našem světě a sám se jim vždy může vyhnout a
zároveň se jim vždy vyhne. Toto by si mohl dovolit Ježíš Nazaretský jako možný Bůh také s ohledem na
svou případnou nesmrtelnost, resp. pozdější vzkříšení z mrtvých. To však podle mne v žádném případě
neznamená, že by křesťanský Bůh chtěl smrt a bolest živých tvorů či ji nějak zbožšťoval, jak to často
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činí představitelé a členové římsko-katolické církve a jiných křesťanských církví.
...
FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je
každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti."
Vše ostatní jsou více názory(spekulace).
... Nejdříve k důvodům páchání zločinů. Příkaz k veškerému jednání, tj. i k jednání, které naplňuje
skutkovou podstatu některého zločinu, dává člověku mozek, resp. psychika (duše). Chce-li člověk svou
vůlí, rozumem nebo citem zabránit tomu, aby sám spáchal zločin, děje se tak opět na příkaz mozku,
resp. psychiky (duše). Má-li člověk chybnou představu o skutečnosti má ji opět obsaženou v mozku,
resp. psychice (duši). Člověk sám nemůže zevnitř ovlivnit obsah či příkazy svého mozku, resp. psychiky
(duše), aniž by mu k tomu dal myšlenku či příkaz opět jeho mozek, resp. psychika (duše). Nedokonalost
mozku, resp. psychiky (duše), který je buď sám špatný (nemocný) nebo který má špatná vstupní data a
nedokáže je rozeznat pomocí jejich rozporu se správnými daty, je jedinou příčinou veškeré zločinnosti.
Nedokonalost mozku, resp. psychiky (duše) může být napravena podle mého názoru správnou
výchovou, tj. zkušeností, kdy na základě logické souvislosti stále se zvětšujícího množství vstupních dat
získaných zkušeností uložených v nedokonalém mozku, resp. psychice (duši) člověka je tento schopen
odhalit chybná data či chybné činnosti mozku, resp. psychiky (duše). Jediná vina živých tvorů je tak dle
mého názoru v tom, že se narodí s méně nebo více dokonalým mozkem, resp. psychikou (duší), jehož
činnost on sám bez příkazu tohoto mozku, resp. psychiky (duše) nemůže nijak ovlivnit, jediná možnost
nápravy nedokonalého mozku, resp. psychiky (duše) je možná s rostoucí zkušeností (výchovou jinými
jedinci nebo přírodou) nebo jiným zásahem zvenčí.
Ze shora uvedeného pohledu by mělo být trestní právo, resp. jim ukládané tresty chápáno především
jako prostředek prevence, jehož prvořadým úkolem je výchova jedinců k tomu, aby nepáchali zlé činy a
ochrana společnosti před zločiny, tedy zabránění v jejich páchání. Z výše uvedeného hlediska nemůže
být cílem trestu odplata vůči pachateli zločinu, pokud nejde o prostředek výchovného působení nebo
prostředek obrany společnosti proti páchání zločinů. Pachateli, jenž se řídí nedokonalými příkazy svého
mozku, resp. psychiky (duše), nelze totiž za jeho zločinnost podle mého názoru přičítat jinou vinu než tu,
že disponuje nedokonalým mozkem, resp. psychikou (duší). Proto je nutné takového pachatele zejména
převychovat umožněním mu, aby nabyl zkušenosti na základě, kterých se po druhé již stejného či
podobného zločinu nedopustí. Tělesný trest vyjma trestu smrti by měl být aplikován pouze v případě
nutné obrany či krajní nouze ve společnosti, kdy převáží nutnost ochrany společnosti před pachateli
zločinů, které nelze jinak dosáhnout, nad možností jejich převýchovy.
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 9. 12. 2014 10:49
9. 12. 2014 10:49
4 Jewish deicide
From the below mentioned it is necessary to require of the potential God, if he exists, that, if it is for a
good purpose, he has not only permitted suffering of living creatures, but also that he alone was able to
endure it. From this perspective I do not share the Jewish view, that the true messiah or God cannot die
cruelly tortured to death on the cross. From the Jewish point of view one could say that, if on earth the
possible God permitted torture for example as in Nazi concentration camps or industrial slaughter
factory farms of animals, then he would have also to come down to earth and suffer personally such
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torture in order to remain credible God for living creatures and not a hypocrite or deceiver.
On the idea expressed by St. Thomas Aquinas in his Summa Theological, that at least the Jewish
leaders had certainly knew that they kill the son of God, I can say that this is possible, but not sure. As
however their soul has its seat in the brain and brain activity is an objective process of linking neurons
and of movement of its microparticles ultimately of zero mass after their infinite division, so at that time it
was in case of the Jews and even of Jewish leaders, if it had been deicide in case of martyrdom of
Jesus of Nazareth, about strict liability regardless of fault. This means, that the descendants of the
offenders, of which body living cells are partly the same as those of the offenders, because they
inherited their genetic information and thus the hatred of other body living cells of other living creatures
for this possible deicide, had assume the responsibility for it in the history, but it should have been an
educational responsibility, because it was an objective process of their brains without any personal guilt
(see below).
In other words according to only one dogma of my Philosophy of Balance (see below) at that time even
the Jewish leaders in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, and so they
tried at least subconsciously even in the case of Jesus of Nazareth to cause the least possible death
and pain. Maybe these Jewish leaders had no choice, because they were under threat of their death
and also of the entire Jewish nation by the Devil, may be they had other choice, but in a distressed
situation at that time they were deceived by lies of the Devil and they did not evaluate the situation
correctly, because they had not the necessary knowledge eg., which we have at the present time.
In the history in my opinion from the reasons mentioned in this article are far more responsibility and
punishments of mankind for its causing more numerous unnecessary (i.e. more than the least possible)
death and pain of other people and other living creatures than for this possible one deicide. For example
this means that the Holocaust, Nazi and Communist crimes, thus tortured to death millions of people
and tortured to death billions of livestock in industrial slaughter factory farms deserve much greater
punishment than this possible one Jewish deicide. (Matthew 25:40King James Version (KJV) 40 And the
King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the
least of these my brethren, ye have done it unto me.,
see https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+25%3A40&version=KJV )
quote:
Originally posted by Dalibor Grůza
... From the perspective of Philosophy of Balance one can explain above mentioned behaviour, namely
the cruel sacrifice of Jesus of Nazareth, perhaps also Christ and possible God, that he wanted to show
his sympathy with every living creature and especially one that suffers (necessarily and accidentally as I
mention above) in their life the worst death and pain . Therefore, that as a possible God and creator he
is not the one who accepts the cruelest (both necessary and unavoidable as I mention above) death and
pain in our world and he himself can always avoid it and at the same time he always avoids it. That
Jesus of Nazareth as possible God could also afford it due to his potential immortality, virtually
subsequent resurrection from the dead ones. However, in my opinion it does not mean that the Christian
God wanted death and pain of living creatures or somehow worshipped them, how often leaders and
members of the Roman Catholic Church and other Christian churches do.
...
PHILOSOPHY OF BALANCE (HARMONY)
PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY:
„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore
everyone is still obliged to cause the least possible death and pain."
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All the rest consists more in views (speculations).
... First, the reasons for committing crimes. Command to all the action that is also conduct which meets
the facts of a crime, it is given to man by a brain, virtually psyche (soul). If a man wants through their
will, mind or emotions to prevent him or her from committing the crime, this is done again, through the
order of the brain, virtually psyche (soul). If one has a wrong idea about the reality it is again contained
in the brain, virtually psyche (soul). Man alone cannot influence the content or orders inside of his or her
brain, virtually psyche (soul), without giving the idea or the command his or her brain again, virtually
psyche (soul). Imperfection of the brain, virtually psyche (soul), which itself is either bad (sick), or which
has bad input data and which cannot recognize them by their conflict with the right data, it is the sole
cause of any crime. Imperfection of the brain, virtually psyche (soul) can be corrected, in my view, by the
right education, experience, i.e., when through the logical connection of ever expanding amount of input
data, experiences stored in an imperfect brain, virtually psyche (soul) this man is able to detect faulty
data and faulty brain activity, virtually of psyche (soul). The only guilt of living creatures is so in my
opinion, that they are born with more or less perfect brain, virtually psyche (soul), of which activities
without command of the brain, virtually psyche (soul) he or she cannot control, only the opportunity to
remedy imperfect brain, virtually psyche (soul) it is possible with increasing experience (educated by
other individuals or nature) or other outside interference.
From the above perspective, it should be criminal law virtually by it imposed sanctions understood
primarily as a means of prevention, of which primary task is to train individuals not to commit evil deeds
and to protect society against crime, thus preventing their commission. In the above terms it cannot be
the goal of the punishment the retribution against the perpetrators of crime that are not means of
educational activities, or a means of defense against the commission of crimes. Offenders who are
governed by imperfect command of his or her brain, virtually psyche (soul), are not for his or her crime,
in my view, to attribute the blame other than, that one has an imperfect brain, virtually psyche (soul).
Therefore such offenders should be rehabilitated in particular by allowing him or her to gain experience
on the basis, on which the second he or she will not commit the same or similar crime. Corporal
punishment except the death penalty should be applied only in the case of legitimate self-defense or
extreme emergency in the society, when the need to protect society against the perpetrators of crimes,
which cannot be achieved otherwise, it outweighs the possibility of re-education..
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 9. 12. 2014 10:51
9. 12. 2014 10:51
Greenpeace Průvodce ohroženými rybami:
http://www.platby.greenpeace.cz/ryby/pruvodce_2014.pdf
Aktualizováno 10. 12. 2014 14:11
10. 12. 2014 14:11
Problem of Russia according to Philosophy of Balance
From the above it follows that the reduction of national economic product of the State is not necessarily
wrong, according to the Philosophy of Balance it should be used to reduce death and pain caused by
the state economy, therefore it is necessary in this case to reduce state consumption in a controlled
way. For these reasons I recommend within the Philosophy of Balance not to oppose the gradual
devaluation of the ruble, National Bank interventions should be limited that the devaluation of the ruble
was not abrupt but gradual.
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In order to limit unnecessary death and pain it is necessary to force the pro-Russian rebels in Ukraine
for an immediate cessation of war actions, in which people are dying and that resulted in economic
sanctions of the West.
As the mentioned above reasonable counterattack against the West steps against Russia I would limit
Russia's sanctions against imports of western food only in animal products, i.e. made from meat, milk
and eggs from industrial slaughter factory farms because they cause the most death and pain, excluding
animal organic foods. Furthermore in accordance with the Philosophy of Balance I would hold in the
territories of pro-Russian separatists in Ukraine referendums in compliance with Western electoral
standards on connection to Russia, and possibly according to their results I would join temporarily (as
the protection) these territories to Russia and thereby I would stop the Ukraine attacks on these
territories.
Improved performance of the above constant obligation under the Philosophy of Balance causing the
least possible death and pain should be reflected in the gradual improvement of economic situation in
Russia.
quote:
Originally posted by Dalibor Grůza
The situation is critical, admitted Russia. On Wednesday First Deputy Governor of the Bank of Russia
Sergei Schevcov admitted that the situation of ruble is critical. He added that the central bank will
continue with measures to stabilize the currency. Russian Prime Minister Dmitry Medvedev said that the
measure would be in a market way, and he ordered daily monitoring of the effects of interventions.
According to him the fall in oil prices and sanctions imposed on Russia are responsible for the crisis.
(see http://www.novinky.cz/ekonomika/356650-situace-je-kriticka-priznalo-rusko.html )
Concerned rules of Philosophy of Balance:
PHILOSOPHY OF BALANCE
PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY:
„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore
everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views
(speculations).
... 1) A human must never kill any living creature, especially human (or him- or herself). (i.e. according to
me for the probability of 0-5 percents, that a human kills the human, the first human must begin to save
this second human, i.e. at worst case only to recede)
2) A human has a duty to kill as few of living creatures as possible (i.e. for the protection of life) and if so
then those naturally feeling the least pain.1) (i.e. according to me a human can kill any living creature
only if the probability of at least 95-100 %, that he or she saves in this way the life of other living
creature, so that in this way he or she caused the least possible death and pain). Philosophy of Balance
p. 23
... ad 2) Reasonable behavior:
2.1 In the case of an attack by the living creatures against a certain individual it is reasonable, so that
this individual responded in contrast to paragraph ad 1.1 not by a retreat but by appropriate attack
against the society of living creatures
... 1) We are able to stop the attack from the side of the living world, sooner or later, without us getting
seriously hurt by the attacker and we cause the least possible death and pain of living creatures
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Philosophy of Balance p. 48
... Variables strong, really successful-S tends to poor, when their abuse of power), weak, really
unsuccessful-W (tends to be good when learning from their weakness), good-G (tends to be strong, if
others will appreciate their goodness), bad-B (tends to be weak, if the others revenge for their
wickedness), Philosophy of Balance p. 389
... The fire represents burning, on burning seems to be based all movement in our Universe but also on
Earth (e.g., motor vehicles, aircrafts and other machines, heating as well as physical movement of
burning nutrients). Only organic compounds (i.e. cadavers of living creatures) can be burnt with
exception of nuclear energy, such as wood, grass, animal fats, vegetable oils, coal, natural gas, oil, etc.
It can be distinguished into organic fuel (i.e., of living mass) to its acquisition must be killed some living
creature as wood, grass, animal fats, vegetable oils, etc., and organic fuel from the long-dead living
creatures such as coal, natural gas, oil, etc. ... Therefore, from an environmental perspective in the
global economy only a bare minimum combustion-production and services should be allowed to ensure
necessary and in terms of least possible death and pain needed dignified livelihood and welfare of all
people in the world, and we should not seek in the States, where such conditions are already secured,
the philosophy of sustainable economic growth (it means increasing production and servicescombustion), but to maintain or reduce current level of production and services-combustion in states
with high level of production and services-combustion (this is especially the rich Western countries) at
the expense of necessary economic development (production and services-combustion increase) in
other states (as especially for poor developing countries). Philosophy of Balance p. 359-360
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 18. 12. 2014 11:24
18. 12. 2014 11:24
Problém Ruska dle Filosofie rovnováhy
Z výše uvedeného plyne, že snížení národního ekonomického produktu státu nemusí být vždy špatné,
dle Filosofie rovnováhy to je třeba využít k snížení smrti a bolesti působené ekonomikou státu, proto je
třeba v tomto případě řízeně snižovat státní spotřebu. Z těchto důvodů bych z hlediska Filosofie
rovnováhy doporučil nebránit postupné devalvaci rublu, intervence národní banky by se měly omezit na
to, aby devalvace rublu nebyla skoková ale postupná.
V rámci omezení zbytečné smrti a bolesti je třeba donutit proruské povstalce na Ukrajině k okamžitému
zastavení bojových akcí, při kterých umírají lide a které měly za následek ekonomické sankce Západu.
Jako výše uvedený přiměřený protiútok proti postupu Západu proti Rusku bych omezil ruské sankce
proti dovozu západních potravin pouze na živočišné výrobky, tedy vyrobené z maso, mléka a vajec z
průmyslových porážkových zemědělských velkochovů, protože ty způsobují největší smrt a bolest, a to
vyjma živočišných bio potravin. Dále bych v souladu s Filosofií rovnováhy uspořádal na územích
proruských separatistů na Ukrajině za splněná západních volebních standardů referenda o připojení k
Rusku a případně podle jejich výsledku dočasně (jako ochranu) připojil tyto území k Rusku a tím zastavil
útoky Ukrajiny na tato území.
Dokonalejší plnění výše uvedené stálé povinnosti dle Filosofie rovnováhy působit co možná nejméně
smrti a bolesti by se mělo projevit v postupném zlepšení ekonomické situace v Rusku.
quote:
Originally posted by Dalibor Grůza
Situace je kritická, přiznalo Rusko. První náměstek guvernéra ruské centrální banky Sergej Ševcov ve
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středu přiznal, že situace rublu je kritická. Dodal, že centrální banka bude pokračovat v opatřeních na
stabilizaci měny. Ruský premiér Dmitrij Medvěděv uvedl, že opatření budou tržní a nakázal každodenně
sledovat dopady intervencí. Za krizi podle něj může propad cen ropy a sankce uvalené na Rusko.
(viz http://www.novinky.cz/ekonomika/356650-situace-je-kriticka-priznalo-rusko.html )
Dotčená pravidla Filosofie rovnováhy:
FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je
každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory
(spekulace).
... 1.) Člověk nesmí nikdy zabít žádného živého tvora, zejména člověka (ani sebe). (tj. podle mne při
pravděpodobnosti 0-5% zabití člověka člověkém musí ten druhý člověk začít zachraňovat tohoto prvého
člověka, v nejhorším případě pouze ustupovat)
2.) Člověk má povinnost zabít co možná nejméně (tj. při ochraně života) živých tvorů, a aby přirozeně co
nejméně cítili bolest.1) (tj. podle mne člověk může zabít živého tvora jen při nejméně 95-100%
pravděpodobnosti, že tím zachrání život jiného živého tvora, tak aby tím způsobil co možná nejméně
smrti a bolesti) Filosofie rovnováhy s. 24
... ad 2.) Rozumné jednání:
2.1. V případě útoku ze strany společnosti živých tvorů na určitého jedince je rozumné, aby tento
jedinec odpověděl v rozporu s bodem ad 1.1. nikoliv ústupem nýbrž přiměřeným útokem vůči této
společnosti živých tvorů
... 1.) jsme schopni daný útok ze strany společnosti živých organismů dříve nebo později zastavit sami
bez toho, aby nám útočník závažně ublížil, a abychom způsobili co možná nejmenší smrt a bolest
živých tvorů Filosofie rovnováhy s. 47
... Proměnné: silný, resp. úspěšný-S (má sklon k špatnému při zneužití své síly), slabý, resp.
neúspěšný-Sl (má sklon k dobrému při poučení ze své slabosti), dobrý-D (má sklon k silnému, jestliže
ostatní ocení jeho dobrotu), špatný-Šp (má sklon k slabému, jestliže ostatní se mu pomstí pro jeho
špatnost), Filosofie rovnováhy s. 372
... Oheň představuje spalování, na spalování je zřejmě založen veškerý pohyb v našem Vesmíru ale i na
Zemi(např. motorová vozidla, letadla aj. stroje, vytápění ale i tělesný pohyb spalováním živin). Spalovat
až na jadernou energii lze pouze organické látky (čili mrtvoly živých tvorů), jako dřevo, trávu, živočišné
tuky, rostlinné oleje, uhlí, zemní plyn, naftu apod. Lze rozlišovat organické palivo (tj. ze živé hmoty), pro
jehož získání je nutno přímo usmrtit nějakého živého tvora jako dřevo, tráva, živočišné tuky, rostlinné
oleje apod., a organické palivo z dávno uhynulých živých tvorů jako uhlí, zemní plyn, nafta apod. ...
Proto z ekologického hlediska je v celosvětovém hospodářství nutno připustit pouze takovou nutnou
míru spalování-výroby a služeb, která zajistí nutnou a dále z hlediska co možná nejméně smrti a bolesti
nezbytně důstojnou obživu a životní podmínky všem lidem na světě, a nesnažit se ve státech, kde
takové podmínky již zajištěny jsou, o filosofii trvalého ekonomického růstu (rozumněji zvyšování výroby
a služeb-spalování), ale o zachování, případně snížení současné úrovně výroby a služeb-spalování ve
státech s vysokou úrovní výroby a služeb-spalování (jde zejména o bohaté západní státy) na úkor
nutného ekonomického rozvoje (zvýšení výroby a služeb-spalování) v ostatních státech (jde zejména o
chudé rozvojové státy). Filosofie rovnováhy s. 344-345
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 18. 12. 2014 11:26
18. 12. 2014 11:26
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12 In what army I would work voluntarily according to the Philosophy of Balance
From the below it follows in what the army I would voluntarily work, through this job I would had, in
meeting the only dogma of my Philosophy of Balance (see below), to cause simply said the least
possible death of living creatures (i.e. also the pain, because pain is on principle death of living
microorganisms of living creature body). Such a democratic army would have to allow my
aforementioned merciful food, my above-mentioned option to save an enemy's life by his or her
necessary injury, that he or she was out of the fight, not his or her killing, eg. by gunfire at the hands,
legs or joints, eg. at the shoulder, and it would have to allow my refusal to obey or in extreme
emergency my necessary change of order, that would obviously cause much more than the least
possible death and pain. In case that the above conditions of my volunteer work in the army would not
be met by the army, so I would work voluntarily in the army only on condition, that this would be its
obvious causing the least possible death, eg. the army for the liberation of extermination concentration
camp or fight against other large-scale genocide, and in it, as in my involuntary military service in army,
which does not meet the above conditions, I would put up the below-mentioned resistance.
Literature: Vyborny Lee, Davis Don, DARK WATERS/V temných vodách, New American Library divize
Penguin Putnam Inc./nakladatelství OLDAG, New York 2003/Ostrava 2004
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
quote:
Originally posted by Dalibor Grůza
PHILOSOPHY OF BALANCE
PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY:
„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore
everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views
(speculations).
7. Interview with Hare Krishna-an important Hindu organization and Hindus about eating meat and
carnivores
On 18. May 2013, at 6:48 PM, JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.-advokát <ak-gruza@seznam.cz> wrote:
Dear a Hindu,
... I was doing an experiment (see my book Philosophy of
Balance www.spvzt.cz or www.spvzt.sweb.cz ) with my longstanding ovo-lacto vegetarian diet (for the
uninitiated, I have eaten plant diet, from animal food only milk and eggs), while I was watching the
composition of my food, there was no animal ingredient from slaughtered animals, for example food
additives, I have not eaten any food supplements or vitamins that could be made from slaughtered
animals.
The result of this my long-term ovo-lacto vegetarian diet has been the following health problems:
abdominal pain, flatulence, diarrhea, vomiting, sores on the mucous membranes, skin peeling, allergic
shock (itching and rash throughout the body), sore on joints and articular cartilage, fatigue or tiredness
at any greater effort, these problems will disappear whenever I eat the meat of my carrions (cadavers) of
animals. Because of your moral resistance to eat carrions (cadavers) I will not die of nutritional
inadequacy, for this reason because of my moral scruples I don't have to kill, or I don't have to get killed
intentionally any animal for the purpose of my food and I will continue to eat the minimum required
amount of carrions (cadavers) of the animals when my above health symptoms occur.
Answer for SPVŽT:
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Author: Dalibor Grůza
Posted on: 09-12/12/2012
The Party for the Rights of All Living Creatures, wants to unite and fight for the rights of all living
creatures, as the living creatures I think both people and animals, including the carnivorous animals, and
also plants and other living creatures.
I don't want to split forces, therefore, I want to fight only against our current worst evil in relation to
animals, factory slaughter farms. To do this, you need the money for the transformation of our
agriculture in a more merciful ways of animal farming, which the slaughter tax should serve. According
to me it is the first most important step in a good direction of SPVŽT, according to the society's
readiness the next will follow.
I myself don't eat products from slaughtered animals, even not my dog, from animal foods I eat only
eggs from a home breed, where they do not slaughter or get slaughtered any hens and cocks, or goat's
milk from breed, where they do not slaughter or get slaughtered any goats or he - goats, and broilers
from my shelter for chickens, which have not been killed intentionally by any human, deceased of old
age. These naturally dead chickens I also feed my dog including eggs and the milk and vegetarian feed
ami dog. I myself would probably not survive healthy in my experience only on the ovo-lacto vegetarian
diet without meat, and certainly in my experience without this meat my dog, which is a carnivore,
wouldn't survive healthy.
My opinion about the medical necessity of eating the meat in my case and in the case of my dog is
based on my experience, or fixed by my scientific experiment with my long-term lacto-ovo vegetarian
diet in my case and in the case of my dog (see my book Philosophy of Balance available on this site).
By the way in India there are kept almost no carnivorous cats and dogs because people do not want to
feed them meat. And what concerns the health need to eat meat to humans living long-term in India,
whose ancestors were the generation accustomed to eating meat, I present an example of the current
Dalai Lama, who, though he wants to be a vegetarian, had serious health problems and he began to eat
meat (see http://mysticbanana.com/why-isnt-the-dalai-lama-a-vegetarian.html ).
Eating naturally dead animals by human is not a new idea, but the idea is thousands of years old and it
comes from India. Survived in old Roma (sometimes also Gypsies), who originate and in the middle
ages they came to Europe from India. "Under the old Roma are carrions (cadavers) cleaner meat,
because the animal didn't die in a violent death", and Roma also invented an ingenious recipe, how to
eat the carrions (cadavers), "the carrions are boiled in more waters"
(see http://www.mills.cz/assets/Absol_prace/AP2010-SP_denni/Rosecka-SP2010.pdf ), and it was at
least thousands of years ago, when they came to Europe, and when no one has ever heard of the
sterilization of surgical instruments. See my book Philosophy of Balance on this web site.
After our discussion with Trilokátma dása 11.12.2012 I received by post the current guide named
GÓRAKŠJA and vegetarianism, issued or distributed by farm Krishna court of Hare Krishna movement
in the Czech Republic, where there is on the page 5 stated:
"If the people who despite all the counterarguments insist on preserving animal food sources, they will
eat only animals that die in a natural way, they avoid ingestion of "fear poisons". The animals will
produce more offspring and understandable after a transitional period of a lack one get more meat than
before. "
According by you cited a Dutch political party translated from English,
see http://www.partyfortheanimals.nl/content/view/308//faq/view/50/14 :
Is the Party for the Animals against eating meat or fish?
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The most animal-friendly menu is one without any animal produce. A large number of the members of
the Party for the Animals are vegetarians or vegans. However, we also have members who eat meat or
fish. It is not a choice that we try to force upon others. Nonetheless, we do strongly advocate that
consumers (both party members and non - party members) who eat animal products should chose
meat, eggs or dairy products, which do not derive from the factory farming industry, and non endangered fish species. booklet Political Party for the Rights of All Living Creatures p. 34-35 ...
Articles of Civil Association - Society of Friends
Preamble:
The main object of the civil association Society of Friends (further also association) is to achieve the
harmony of everyone and of all things, that means, all the living creatures (each animal, insect, plant,
fungus, living cell, bacteria, virus, machine conscious of itself, etc.) could in future (evolutionarily)
become friends for life and death.
Article I.
Eternal duty of all living creatures
(1) Fundamental duty of all living creatures is to cause the least possible death and pain. The perfect
living creature eats then only plant fruits and plant seeds from all living creatures. (Further also eternal
duty of members).
2) Any change of this eternal duty of all living creatures, who are members of this association (further
also members), is inadmissible. In the event of any change or nullification of this eternal duty of
members the extinction of association occurs automatically.
(3) By the interpretation of these articles it is impossible to entitle any elimination or threat of this eternal
duty of members.
(4) Member has right also to eat only gradually in extreme emergency (especially from serious health
reasons) eggs, in extreme emergency carrions of living creatures died of natural causes, on principle of
old age, or in extreme emergency collected blood of non-slaughtered animals and humans and milk, or
in extreme emergency plants, all always the most mercifully as possible bred and killed, and products
purely from them. booklet Political Party for the Rights of All Living Creatures p. 19
... 6) In my view, the enemy soldier must shoot the soldier, who wants to kill, at the shoulder, which
holds the gun. If he wants to kill me by the other hand, which grabs the gun due to the fact, that the
usual shoulder-hand holding arm is crippled by my shot, I shoot him well into the opposite shoulder.
These injuries make the enemy soldier, who wants to kill, incapable for a long time. After a long period
of treatment of wounded arms it can be assumed, that the war ends in between. It will be possible to
distinguish in a crowd the terrorists, they will have crushed shoulder and they will be poor or not at all
able to move their hands. This will be achieved by preventive targets, because the most aggressive
terrorists are excluded from the fight, and both they are easily identifiable and they will not be able to
lead their counterparts in other fights. At the same time it will be a mean to assuage the war, because
the pain from a shot into their shoulder as an injury and its treatment will prevent a further escalation of
the fighting, when people think twice before war, when the only result will be their crippling and painful
injury and treatment. In fact it is concerned the pacifist tactics of trench warfare.
In my view the rule of trench warfare is also a moral rule. The only absolute ethical code, which in my
opinion exists, that a human should never kill any living human (or himself or herself), it will be
maintained.
From the biblical symbolic logic, which teaches according to Islam and Judaism, that "eye for eye, tooth
for tooth", the soldiers using the above tactics are improbable to die only shot to the arm by the enemy,
because he or she also does not kill anyone. In my opinion, it is completely true the saying: "Who
handles with death, they will die." In other words, who kills a man, they are determined to death. This
happened to Cain, who killed Abel, Moses, who killed an Egyptian guard, David, who slew Goliath, and
Uriah, Solomon, who killed his brother, seeking to overthrow his father, etc.
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The above tactic of trench warfare is also advantageous in terms of the Middle East conflict because the
killing of any man also an enemy soldier in a war in the Middle East, due to the family and clan nature,
and the law of blood revenge it is an endless continuation of the conflict. The avenger of blood
vendettas must by law kill the murderer of his or her relative, he or she becomes also a murderer and
threatened by vengeance blood of a relative of the murdered. Using the above tactics of trench warfare
it would prevent further killings and further because of blood feud, according to Jewish and Islamic law:
"An eye for eye, tooth for tooth" the soldier using this tactic is not threatened more than by shot of one or
both shoulders. This mutilation is already today or it will be in the near future for a long and painful
treatment and recovery already treatable through medical procedures using an exact artificial joint
replacement. In my view at the same time it would mean the acceptance of wars and participation in
them from Orthodox Jews and thus the acceptance of Orthodox Jews in terms of today's mainstream
Israeli society, which is forced to defend its existence in the constant wars against its Arab neighbors.
The question here is not, where or who you shoot or do not shoot in war by firearm as a pistol, but
whether you aim to the shoulder, knee, elbow, wrist or arm or leg, or vice versa the neck, chest,
abdomen or head.
(See also: http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=784 ) Philosophy of Balance p. 27
... To an obligation of a soldier to disobey command and corrupt military oath of obedience it may be
noted that sole duty of every living being exists according to the Philosophy of Balance, it is to cause the
least possible death and pain. Obedience of soldiers to the commands of their commanders and the
military oath is in most cases in conformity with this only obligation under the Philosophy of Balance, but
in some cases, it is clear even to an ordinary soldier or officer, that he or she conflicts with this only
obligation under the Philosophy of Balance, thus it is to him or her clear, that he or she causes
unnecessary death and pain (eg, the order to kill children or women). In this case, according to the
Philosophy of Balance ordinary soldier or officer is also obliged to put up appropriate resistance and he
or she must rely, on that his or her duty to put up appropriate resistance to such a command, which is
obviously from a point of view of the soldier in conflict with the sole obligation under the Philosophy of
Balance, all other soldiers perform, causing a change of commander decision inflicting apparently
unnecessary death and pain. An ordinary soldier and an officer probably would not have volunteered to
sacrifice during his or her resistance his or her own life or the life of some of his or her fellow as a result
of the revolt of this resisted soldier, if he or she always performs his or her duty of appropriate resistance
to the command causing from his or her point of view obviously unnecessary death and pain, but this
requires courage rather than cowardice of the soldier always adequately to resist such commands.
Otherwise, if the ordinary soldier or officer will not find in him- or herself the courage for such an
appropriate resistance, so he or she becomes accomplices from his or her point of view causing an
apparently unnecessary death and pain, and sooner or later he or she loses his or her mental balance.
A merciful (ie, causing the least possible death and pain) commander is according to my evolutionary
hypothesis about the merciful evolution of nature in terms of nature mostly more valuable than his or her
subordinates even though merciful, including his or her immediate subordinate advisers and assistants.
Philosophy of Balance p. 362
Aktualizováno 31. 12. 2014 15:39
31. 12. 2014 15:39
12. V jaké armádě bych dobrovolně pracoval dle Filosofie rovnováhy
Z níže uvedeného plyne, v jaké armádě bych dobrovolně pracoval, touto prací bych musel při plnění
jediného dogmatu mé Filosofie rovnováhy (viz níže) zjednodušeně řečeno způsobit co možná nejmenší
smrt živých tvorů (tzn. i bolest, protože bolest je zásadně smrt živých mikroorganismů těla živého tvora).
Takováto demokratická armáda by musela umožňovat moje shora uvedené milosrdné jídlo, moji shora
uvedenou volbu šetření života nepřítele jeho nezbytným zraněním, aby byl vyřazen z boje, nikoliv jeho
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zabitím, např. střelbou do rukou, nohou či kloubů, např. do ramene, a dále by musela umožnit moje
odmítnutí plnit či v krajní nouzi moji nutnou změnu rozkazu, který by zjevně působil o hodně větší než co
možná nejmenší smrt a bolest. V případě, že by nebyly splněny shora uvedené podmínky mé
dobrovolné práce v armádě touto armádou, tak bych dobrovolně pracoval v armádě pouze za podmínky,
že by se jednalo o její očividné působení co možná nejmenší smrti, např. armádu pro osvobození
vyhlazovacího koncentračního tábora nebo boj proti jiné rozsáhlé genocidě, přičemž bych v ní, stejně
jako při mé nedobrovolné službě v armádě nesplňující shora uvedené podmínky, kladl níže uvedený
odpor.
Literatura: Vyborny Lee, Davis Don, DARK WATERS/V temných vodách, New American Library divize
Penguin Putnam Inc./nakladatelství OLDAG, New York 2003/Ostrava 2004
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
quote:
Originally posted by Dalibor Grůza
FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je
každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory
(spekulace).
7. Rozhovor s Hare Krišna-významnou hinduistickou organizací a hinduisty o jedení masa a
masožravcích
On 18. May 2013, at 6:48 PM, JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.-advokát <ak-gruza@seznam.cz> wrote:
Vážený hinduisto,
... Dělal jsem na sobě pokus (viz má kniha Filosofie rovnováhy www.spvzt.cz nebo www.spvzt.sweb.cz )
s dlouhodobou ovo-lakto vegetariánskou stravou (pro nezasvěcené jedl jsem dlouho rostlinnou stravu, z
živočišných potravin pouze mléko a vejce), přičemž jsem si hlídal složení svých potravin, aby tam
nebyla žádná případná živočišná složka z poražených zvířat, např. éčka, dále jsem nejedl žádné
doplňky stravy ani vitamíny, které by mohli být vyrobeny z poražených zvířat.
Výsledkem této mé dlouhodobé ovo-lakto vegetariánské stravy byly následující zdravotní problémy:
bolest břicha, nadýmání, průjmy, zvracení, vředy na sliznici, loupání kůže, alergický šok (svědění a
vyrážka po celém těle), bolest kloubů a kloubní chrupavky, vyčerpanost či únava při jakékoliv větší
námaze, tyto problémy mě zmizí vždy, když sním maso z mých mršin zvířat. Kvůli Vašim morálním
zábranám jíst mršiny nehodlám umřít na výživovou nedostatečnost, ani proto nemusím, ani proto
nehodlám zase ze svých morálních zábran úmyslně zabít ani nechat zabít nějaké zvíře za účelem své
potravy a budu i nadále jíst při svých výše uvedených zdravotních příznacích minimální potřebné
množství mršin zvířat.
Odpověď za SPVŽT:
Autor: Dalibor Grůza
Posted on: 09-12/12/2012
Strana za práva všech živých tvorů chce spojit a bojovat za práva všech živých tvorů, živými tvory
myslím jak lidi tak i zvířata, a to včetně masožravých zvířat, a dále rostliny a ostatní živé tvory.
Nechci tříštit síly, proto chci dnes bojovat pouze proti našemu současnému nejhoršímu zlu ve vztahu ke
zvířatům, tedy porážkovým průmyslovým velkochovům. K tomu jsou nutné peníze na transformaci
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našeho zemědělství na milosrdnější způsoby živočišného hospodaření, k čemuž má sloužit porážková
daň. Podle mne jde o první v současnosti nejdůležitější krok SPVŽT dobrým směrem, podle
připravenosti společnosti budou následovat další.
Já sám výrobky z poražených zvířat ani můj pes nejíme, z živočišných potravin jím pouze vejce z
domácího chovu, kde neporáží ani nedávají porážet žádné slepice ani žádné kohouty, kozí mléko z
chovu, kde neporáží ani nedávají porážet žádné kozy ani žádné kozly, a brojlery z mého útulku pro
brojlery, kteří nebyli zabiti úmyslně žádným člověkem, zemřelí zásadně na stáří. Těmito přirozeně
uhynulými brojlery krmím rovněž svého psa vedle těchto vajec a tohoto mléka a vegetariánského krmiva
ami dog. Já sám bych zřejmě podle mé zkušenosti nepřežil zdravý pouze na ovo-lakto vegetariánské
stravě bez tohoto masa a zcela jistě by podle mé zkušenosti bez tohoto masa nepřežil zdravý můj pes,
který je masožravec.
Mé stanovisko o zdravotní nutnosti jíst toto maso v mém případě a v případě mého psa vychází z mé
zkušenosti, resp. mnou uskutečněného dlouhodobého vědeckého pokusu s pouhou dlouhodobou laktoovo vegetariánskou stravou v mém případě a v případě mého psa (viz má kniha Filosofie rovnováhy k
dispozici na www.spvzt.cz ). Mimochodem v Indii nechovají zřejmě téměř vůbec masožravé psy a kočky,
aby jim nemuseli dávat maso. A co se týká zdravotní nutnosti jíst maso pro člověka žijícího dlouhodobě
v Indii, jehož předci byli po generace uvyklí jíst maso, uvádím příklad současného dalajlámy, který, ač
chce být vegetarián, musel z vážných zdravotních důvodů začít jíst maso
(viz http://mysticbanana.com/why-isnt-the-dalai-lama-a-vegetarian.html ).
Jedení přirozeně uhynulých zvířat člověkem není nová myšlenka, nýbrž tato myšlenka je tisíce let stará
a pochází z Indie. Přežila u starých Romů (někdy také cikánů), kteří pocházejí a přišli ve středověku do
Evropy z Vaší Indie. "Podle starých Romů jsou zdechliny čistší maso, protože zvíře nezemřelo násilnou
smrtí", a Romové vymysleli také geniální recept, jak jíst zdechliny, "zdechliny se vyvářely ve více
vodách" (viz www.mills.cz/assets/Absol_prace/AP2010-SP_denni/Rosecka-SP2010.pdf ), a to před
minimálně tisíci lety, kdy přišli do Evropy a kdy ještě nikdo neslyšel o sterilizaci chirurgických nástrojů.
Blíže viz má kniha Filosofie rovnováhy na www.spvzt.cz .
Po naší diskusi s Trilokátma dása dne 11.12.2012 jsem poštou obdržel aktuální příručku nazvanou
GÓRAKŠJA a vegetariánství vydávanou, resp. distribuovanou Krišnův dvůr, farma hnutí Hare Krišna v
České republice, kde na str. 5 se uvádí:
"Pokud lidé, kteří navzdory všem protiargumentům trvají na zachování živočišného zdroje potravy,
budou jíst pouze zvířata, která zajdou přirozeným způsobem, vyhnou se požívání "jedů strachu". Zvířata
budou produkovat více potomstva a po přechodném období pochopitelného nedostatku bude k dostání
více masa než dříve."
Podle Vámi citované holandské politické strany přeloženo z angličtiny,
viz www.partyfortheanimals.nl/content/view/308//faq/view/50/14 :
Je strana za zvířata proti jedení masa nebo ryb?
Zvířatům nejpříznivější strava je bez jakýchkoliv zvířecích produktů. Velký počet členů Strany za zvířata
jsou vegetariáni nebo vegani. Avšak máme také členy, kteří jedí maso nebo ryby. To není volba, kterou
bychom se pokusili nutit ostatním. Nicméně silně obhajujeme, aby spotřebitelé (jak členové strany, tak i
nečlenové strany), kteří jedí výrobky ze zvířat, si vybrali maso, vejce nebo mléčné výrobky, které
nepocházejí z průmyslových zemědělských velkochovů, a nikoliv z ohrožených druhů ryb. příručka
Politická Strana za práva všech živých tvorů s. 32-34 ...
Stanovy obč. sdružení Společnost přátel
Preambule:
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Hlavním účelem obč. sdružení Společnost přátel (dále též sdružení) je dosažení souladu všech a všeho,
to znamená, aby všichni živí tvorové (všichni živočichové, rostliny, houby, živé buňky, bakterie, viry,
stroje uvědomující si sami sebe apod.) se mohli v budoucnu (evolučně) stát přáteli na život a na smrt.
čl. I.
Věčná povinnost všech živých tvorů
(1) Základní povinností všech živých tvorů je působit co možná nejméně smrti a bolesti. Dokonalý živý
tvor jí tedy ze všech živých tvorů pouze rostlinné plody a rostlinná semena. (dále též věčná povinnost
členů)
(2) Změna této věčné povinnosti všech živých tvorů, kteří jsou členy tohoto sdružení (dále též členové),
je nepřípustná. V případě změny či zrušení této věčné povinnosti členů nastává zánik sdružení.
(3) Výkladem těchto stanov nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení této věčné povinnosti členů.
(4) Člen je oprávněn také jíst pouze postupně v krajní nouzi (zejména z vážných zdravotních důvodů)
vejce, v krajní nouzi chcípliny živých tvorů zemřelými přirozenou smrtí, zásadně na stáří, případně v
krajní nouzi odebranou krev neporažených zvířat a lidí a mléko, případně v krajní nouzi rostliny, vše
vždy co možná nejmilosrdněji chovanými a zabitými, a výrobky výhradně z nich. příručka Politická
Strana za práva všech živých tvorů s. 18-19
... 6) Podle mého názoru musí voják vojáka nepřítele, který ho chce zabít, střelit do ramene, v němž drží
zbraň. Bude-li mne chtít zabít druhou rukou, do níž uchopí zbraň vzhledem k tomu, že rameno ruky
obvyklé pro držení zbraně bude zmrzačené mou střelou, musím ho střelit i do druhého ramene. Tato
zranění na dlouhou dobu zneschopní vojáka nepřítele, který chce zabíjet, po dlouhé době léčení
rozstřílených ramen lze předpokládat, že válka mezitím skončí. Zároveň bude možné v davu lidí rozlišit
teroristy, protože budou mít rozstřílené ramena a budou špatně nebo vůbec moci hýbat rukama. Tím
bude možné dosáhnout preventivního cíle, protože ti nejagresivnější teroristé budou jednak vyřazeni z
boje, jednak budou lehce identifikovatelní a nebudou tudíž moci vést své soukmenovce do dalších bojů.
Zároveň půjde o prostředek zmírnění války, protože bolestivost zranění střely do ramene a jeho léčení
poslouží jako prevence před dalším stupňováním bojů, kdy si lidé rozmyslí válčit, když jediným
výsledkem bude jejich zmrzačení a bolestivé zranění a léčení. Ve skutečnosti tak jde o pacifistickou
taktiku vedení poziční války.
Toto pravidlo vedení poziční války je zároveň dle mého názoru morálním pravidlem. Jediný absolutní
etický zákon, který dle mého názoru existuje, a to, že člověk nesmí nikdy zabít žádného živého člověka
(ani sebe), tak bude dodržen.
Z hlediska biblické symbolické logiky, která dle islámu i židovství učí: "Oko za oko, zub za zub", tak
vojákovi používajícího výše uvedenou taktiku nebude hrozit smrt pouze rozstřelení ramene od nepřítele,
protože sám nebude nikoho rovněž usmrcovat. Podle mého názoru beze zbytku tak platí přísloví: "Kdo
se smrtí zachází, ten smrtí schází." Jinými slovy, kdo zabije člověka, sám propadne smrti. Stalo se tak
Kainovi, který zabil Ábela, Mojžíšovi, který zabil egyptského strážce, Davidovi, který zabil Goliáše a
Uriáše, Šalamounovi, který zabil svého bratra usilujícího o svržení svého otce atd.
Výše uvedená taktika poziční války je výhodná rovněž z hlediska blízkovýchodních konfliktů, protože
usmrcení jakéhokoliv člověka byť vojáka nepřítele ve válce na Blízkém východě, vzhledem k rodové a
klanové povaze společnosti a zákonu krevní msty znamená nekonečné pokračování tohoto konfliktu.
Krevní mstitel musí totiž podle zákona krevní msty zavraždit vraha svého příbuzného, tím se rovněž
stává vrahem a je ohrožen krevní mstou příbuzného zavražděného. Použitím výše uvedené taktiky
poziční války by tak nedocházelo k dalšímu a dalšímu zabíjení z důvodu krevní msty, podle židovského
a islámského zákona: "Oko za oko, zub za zub" by vojákovi používající tuto taktiku hrozilo maximálně
rozstřelení jednoho nebo obou ramen. Toto zmrzačení už je v dnešní době nebo bude v brzké
budoucnosti při delší a bolestivé léčbě a rekonvalescenci již zřejmě léčitelné postupy exaktní medicíny
pomocí umělých kloubních náhrad. Zároveň by to dle mého názoru znamenalo akceptaci válek a účasti
v nich z hlediska ortodoxních židů a tím i akceptaci ortodoxních židů z hlediska dnešní většinové
izraelské společnosti, která je nucena bránit svou existenci v neustálých válkách proti svým arabským
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sousedům. Otázka tedy nezní, kam koho trefíš nebo netrefíš ve válce střelnou zbraní např. pistolí, ale
kam míříš zda-li do ramene, kolene, lokte, zápěstí nebo na ruku či nohu, nebo naopak na krk, hruď,
břicho nebo hlavu.
(viz též: www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=784 ) Filosofie rovnováhy s. 27-28
... K povinnosti vojáka neuposlechnout rozkaz a porušit vojenskou přísahu poslušnosti lze uvést, že
podle Filosofie rovnováhy existuje jediná povinnost každé živé bytosti, a to působit co možná nejméně
smrti a bolesti. Poslušnost vojáků vůči rozkazům svých velitelů a vojenské přísaze je ve většině případů
s touto jedinou povinností dle Filosofie rovnováhy v souladu, avšak v určitých případech je i řadovému
vojákovi či důstojníkovi zjevné, že se dostává do rozporu s touto jedinou povinností dle Filosofie
rovnováhy, tedy je mu zjevné, že působí zbytečnou smrt a bolest (např. má rozkaz zabíjet děti či ženy).
V tom případě je dle Filosofie rovnováhy i řadový voják či důstojník povinen klást rozkazu přiměřený
odpor a musí spoléhat na to, že stejně svou povinnost klást přiměřený odpor takovému rozkazu, který je
z vojákova hlediska zjevně v rozporu s výše uvedenou jedinou povinností dle Filosofie rovnováhy, splní i
všichni ostatní vojáci a tím způsobí změnu tohoto velitelského rozhodnutí působícího zjevně zbytečnou
smrt a bolest. Řadový voják a důstojník zřejmě nebude muset dobrovolně obětovat při tomto odporu
vlastní život či život nějakého svého spolubojovníka v důsledku vzpoury tohoto odporujícího vojáka,
pokud tento vždy splní svou povinnost tohoto přiměřeného odporu proti rozkazu působícího z jeho
hlediska zjevně zbytečnou smrt a bolest, toto však vyžaduje odvahu nikoliv zbabělost vojáka vždy
přiměřeně odporovat takovýmto rozkazům. V opačném případě, jestliže řadový voják či důstojník
nenajdou v sobě dostatek odvahy k takovému přiměřenému odporu, tak se stanou spolupachateli z
jejich hlediska způsobené zjevně zbytečné smrti a bolesti, a dříve nebo později ztratí svou duševní
rovnováhu.
Milosrdný (tj. působící co možná nejméně smrti a bolesti) velitel je podle mé evoluční hypotézy o
milosrdnosti evoluce přírody z hlediska přírody většinou hodnotnější než jeho byť milosrdní podřízení
včetně jeho bezprostředně podřízených rádců a pomocníků. Filosofie rovnováhy s. 347
Aktualizováno 31. 12. 2014 15:43
31. 12. 2014 15:43
Possible offensive of Russia to the Baltic States
... in December the Obama team completed a thorough analysis ... The initiator of searching the contact
with Russia is the current US Secretary of State John Kerry. ... He suggested to Lavrov, that the hardest
part of sanctions would be terminated, if Russia fulfills the September agreement from Minsk to
terminate fighting in eastern Ukraine and to stop supporting separatists. ...
(see http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/357716-obama-nasadil-na-ruskeho-prezidentamatadora-kissingera.html )
The above steps of USA, which I had proposed on September 6, 2014 after the agreement in Minsk
(see below), were taken late, but better late than never
In case, that Russia would supported also possible Russian separatists in the Baltic states, so that the
threat of war will be here otherwise unavoidable, I recommend according to the Philosophy of Balance
within the permanent obligation of each to cause the least possible death and pain the international
division of the territory of the Baltic states with a population exchange under ethnic key based on
referendums according to Western democratic election standards and the current escalation of in
particular economic sanctions against Russia, I would suggest to start the war only if the potential
Russian separatists and Russia continue its military offensive to the West then.
(see www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )

129

Aktualizováno 4. 1. 2015 20:28
4. 1. 2015 20:28
Případná ofenzíva Ruska do pobaltských států
... v prosinci ukončil Obamův tým zevrubnou analýzu ... Iniciátorem hledání kontaktu s Ruskem je
nynější ministr zahraničí USA John Kerry. ... Lavrovovi tlumočil, že část nejtěžších sankcí padne, pokud
Rusko splní zářijové ujednání z Minska o ukončení bojů na východě Ukrajiny a přestane podporovat
separatisty.
(viz http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/357716-obama-nasadil-na-ruskeho-prezidenta-matadorakissingera.html )
Výše uvedený postup USA, který jsem navrhoval už 6.9.2014 po dohodě v Minsku (viz níže), přišel
pozdě, ale je lépe pozdě než nikdy
V případě, že by Rusko podporovalo rovněž případné ruské separatisty v pobaltských republikách tak,
že by hrozila i zde válka jinak neodvratitelná, doporučuji dle Filosofie rovnováhy v rámci stálé povinnosti
každého působit co možná nejméně smrti bolesti mezinárodní rozdělení území pobaltských států s
výměnou obyvatelstva na základě etnického klíče na základě referend dle západních demokratických
volebních standardů a současné zpřísnění zejména ekonomických sankcí proti Rusku, do války bych
doporučoval jít pouze v případě, že případní ruští separatisté nebo Rusko budou i poté pokračovat ve
své vojenské ofenzívě na západ.
(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 4. 1. 2015 20:30
4. 1. 2015 20:30
Possible agreement between Russia and the USA on Ukraine
As part of a permanent obligation of each according to the Philosophy of Balance to cause the least
possible death and pain Russia should accept the special status of the territories controlled by the
separatists based on the agreement from Minsk under sovereignty of Ukraine with it, that these
territories would become members of the Commonwealth of Independent States under the leadership of
Russia, while the rest of Ukraine would have the association agreement with the European Union, that
the hardest part of Western sanctions is terminated.
quote:
Originally posted by Dalibor Grůza
... in December the Obama team completed a thorough analysis ... The initiator of searching the contact
with Russia is the current US Secretary of State John Kerry. ... He suggested to Lavrov, that the hardest
part of sanctions would be terminated, if Russia fulfills the September agreement from Minsk to
terminate fighting in eastern Ukraine and to stop supporting separatists. ...
(see http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/357716-obama-nasadil-na-ruskeho-prezidentamatadora-kissingera.html )
Aktualizováno 4. 1. 2015 22:46
4. 1. 2015 22:46
Možná dohoda mezi Ruskem a USA o Ukrajině
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V rámci stálé povinnosti každého dle Filosofie rovnováhy působit co možná nejméně smrti a bolesti
Rusko by mělo akceptovat zvláštní status území ovládaných separatisty na základě dohody z Minsku v
rámci svrchovanosti Ukrajiny s tím, že tato území by se stala členy Společenství nezávislých států pod
vedením Ruska, zatímco zbytek Ukrajiny by měl asociační dohodu s Evropskou unií, aby část nejtěžších
Západních sankcí byla ukončena.
quote:
Originally posted by Dalibor Grůza
... v prosinci ukončil Obamův tým zevrubnou analýzu ... Iniciátorem hledání kontaktu s Ruskem je
nynější ministr zahraničí USA John Kerry. ... Lavrovovi tlumočil, že část nejtěžších sankcí padne, pokud
Rusko splní zářijové ujednání z Minska o ukončení bojů na východě Ukrajiny a přestane podporovat
separatisty.
(viz http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/357716-obama-nasadil-na-ruskeho-prezidenta-matadorakissingera.html )
Aktualizováno 4. 1. 2015 22:52
4. 1. 2015 22:52
PETICE ZA VZNIK NÍŽE V MÉM PROFILU POPSANÉ POLITICKÉ STRANY ZA PRÁVA VŠECH
ŽIVÝCH TVORŮ:
Podepište Vy a Vaši přátelé a známí prosím Petici nutnou pro vznik politické Strany za práva všech
živých tvorů, aby všichni živí tvorové měli v naší společnosti spravedlivá práva uznaná zákony státu.
Toto je možno učinit v sídle strany v úřední době nebo vyplněním níže uvedeného internetového
formuláře ve Vašem poštovním klientovi na http://www.spvzt.cz/Peticezavznikstrany.html, poté Vám
emailem zašleme vyplněný petiční arch, který je možno vytisknout (nejlépe na recyklovaný papír) a
podepsaný zaslat na mou níže uvedenou adresu, nebo zašlete rovnou poštou vytištěný (nejlépe na
recyklovaný papír) a podepsaný petiční arch uvedený ve formátu: pdf a doc
na http://www.spvzt.cz/Peticezavznikstrany.html na adresu JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., Dobrovského
56/7, 693 01 Hustopeče.
Aktualizováno 17. 1. 2015 19:55
17. 1. 2015 19:55
13. Společné vzdělávání postižených a zdravých dětí
Dle Filosofie rovnováhy není základní hodnotou ve výchově dětí vzdělání ale láska, tedy "Všichni živí
tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále
povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." I když je pravda, že handicapované děti mohou
brzdit ostatní děti ve vzdělávání, učí zdravé děti této lásce, aby na prvním místě nebyla u dětí ve
výchově darwinistická nemilosrdná dravost ale milosrdenství. Dle Filosofie rovnováhy představuje
milosrdenství a milosrdná věda i ve zdravotnictví při pokusech na zvířatech (viz má Filosofie rovnováhy)
a nikoliv nemilosrdná dravost a nemilosrdná věda skutečnou naději na vyléčení těchto postižených dětí
a skutečný vědecký pokrok. Proto by dle Filosofie rovnováhy mělo být milosrdenství ke všem živým
tvorům všeobecně uplatněno ve vzdělávacím systému nejenom vůči handicapovaným dětem,
neuplatňování milosrdenství k ostatním živým tvorům má za následek schizofrenní situaci současného
vzdělávacího systému, kdy reálně v současnosti hrozí šikana handicapovaných dětí ostatními dětmi,
které vidí a učí se o zákoně této nemilosrdnosti v přírodě a které by měli být přesto milosrdné k
handicapovaným dětem. Za podmínky daleko širšího uplatnění všeobecného milosrdenství ke všem
živým tvorů by tak mohli být i více handicapované děti součástí hlavního vzdělávacího proudu. Pokud se
nic neučiní s výukou a realitou darwinistické nemilosrdné dravosti v přírodě a ve společnosti, tak vždy
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hrozí šikana, přesto je dle Filosofie rovnováhy žádoucí podporovat při zachování praktických tříd pro
více handicapované děti co nejvíce jejich společných hodin se zdravými dětmi a co nejširší možné
zapojení handicapovaných dětí do hlavního vzdělávacího proudu, nebude-li to znamenat jejich šikanu a
velké zpomalení výuky zdravých dětí, čímž fakticky (i když nikoliv výslovně) alespoň částečně stavíme
výuku o zákoně všeobecného milosrdenství do protikladu k výuce o zákoně všeobecné darwinistické
nemilosrdné dravosti v přírodě.
quote:
Originally posted by Dalibor Grůza
Výrok prezidenta Miloše Zemana o tom, že by handicapované děti neměly být umisťovány do
společných tříd s nehandicapovanými žáky, se neměl negativně dotknout postižených. „Nic není
černobílé. Pan prezident se vyslovil pro zachování praktických škol v případech, kdy je to v zájmu dětí.
Rozhodně se tedy nechtěl negativně dotknout tělesně postižených, jak mu je podsouváno. Poukázal na
situace, kdy v důsledku trpí výuka všech žáků ve třídě, a na případy šikany, ke kterým bohužel též
dochází," uvedl Ovčáček.
(viz http://www.novinky.cz/domaci/358962-hrad-zeman-se-svym-vyrokem-nechtel-telesne-postizenychdotknout.html )
Dotčená pravidla Filosofie rovnováhy:
Reply author: Dalibor Grůza
Replied on: 05/02/2012 13:57:25
Message:
quote:
Originally posted by neronis
Tak možná lepší, než kdyby se nedělo nic. Ale společnost má před sebou hodně výzev a nedokážu si
představit veřejnou diskuzi třeba o tom, jestli tajně nesledovat nějakého diktátora, který se na to může
podívat v televizi. Nebo o plačících retardovaných dětech, které se musí nechat hladovět, protože
zlenivěly a nedělají nic kromě malování nějakého listí. Ještě umí myslím uplácat z hlíny nějaký hrníček
za pochvalu.
Neronisi,
tady se přibližuješ nacistické ideologii, která rovněž páchala eutanazii (tj. milosrdnou smrt) postižených
lidí i dětí. Ze základní myšlenky a povinnosti Filosofie rovnováhy, že "Všichni živí tvorové ve skutečnosti
nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná
nejméně smrti a bolesti. Vše ostatní jsou více názory(spekulace). To platí o celé mé Filosofii
rovnováhy.", plyne, že ty i oni jsou nositeli obrovské hodnoty, tj. evolučně nejdokonalejší formy života (tj.
nejvíce schopné cítit tělesnou i duševní bolest), kterou je třeba prvořadě spolu s ostatním životem všech
ostatních živých tvorů co možná nejvíce chránit. Dále je třeba dle Filosofie rovnováhy se dívat na
retardované děti nejenom z pohledu toho co jsou nyní, ale i z pohledu toho, co mohou být v
budoucnosti, jak se mohou evolučně zdokonalit dle Filosofie rovnováhy zejména jejich působením co
možná nejméně smrti a bolesti, za což nesou před přírodou (resp. její evolucí) odpovědnost nejenom
tyto retardované děti ale i osoby, kterým jsou tyto retardované děti svěřeny.
(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz ) Filosofie rovnováhy s. 356
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 20. 1. 2015 9:44
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20. 1. 2015 9:44
13 Common learning of disabled and healthy children
According to the Philosophy of Balance the basic value in educating of children is not learning but love,
i.e. „All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore
everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." While it is true, that children with
disabilities may hinder other children in education, they are teaching this love to healthy children that in
the first place there was not unmerciful Darwinian predation but mercy at children in education.
According to the Philosophy of Balance mercy and merciful science also in healthcare in animal
experiments (see my Philosophy of Balance) and not the unmerciful predation and unmerciful science
represent real hope for a cure of these children with disabilities and for real scientific progress.
Therefore according to the Philosophy of Balance the mercy to all living creatures not only to children
with disabilities should be generally applied in the educational system, lack of mercy towards other living
creatures has resulted in a schizophrenic situation of the current educational system, while bullying of
handicapped children is really threatening from other children, who see and learn about the law of this
mercilessness in nature and who should still be merciful to children with disabilities. Under condition of
far broader application of mercy to all living creatures thus children even with bigger disabilities could be
included in mainstream education. If one fails to do anything with the teaching and the reality of
unmerciful Darwinian predation in nature and in society, bullying always threatens, nevertheless
according to the Philosophy of Balance it is desirable while maintaining practical classes for children
with bigger disabilities to support as much as possible their lessons together with healthy children and
the widest possible participation of disabled children in mainstream education, unless it does not mean
their bullying and big slowdown of teaching of healthy children, through which in fact (though not
explicitly) at least partially we put teaching about the law of universal mercy in opposition to the teaching
of law of universal Darwinian unmerciful predation in nature.
quote:
Originally posted by Dalibor Grůza
Statement of President Milos Zeman that handicapped children should not be placed in shared classes
with healthy students, should not concern negatively to the handicapped people. "Nothing is black and
white. The president has called for maintaining practical schools, where it is in the interest of the
children. Thus certainly he would not want to affect negatively the disabled, as he is denounced. He
pointed to a situation, where as a result learning of all pupils in the classroom suffers from it, and to
cases of bullying, which occur unfortunately too, "said Ovčáček.
(see http://www.novinky.cz/domaci/358962-hrad-zeman-se-svym-vyrokem-nechtel-telesne-postizenychdotknout.html )
Concerned rules of Philosophy of Balance:
Reply author: Dalibor Grůza
Replied on: 05/02/2012 13:57:25
Message:
quote:
Originally posted by neronis
So perhaps better than if nothing has happened. But society has a lot of challenges ahead and I cannot
imagine a public debate about whether to tracked down secretly any dictator who can watch it on
television. Or about weeping retarded children who must be let to starve, because they got lazy and do
nothing except leaves painting. They can even form up a cup from clay for a praise.
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Here you get closer to the Nazi ideology, which also committed euthanasia (i.e. merciful death) of
disabled people and also of disabled children. The basic idea and the obligation of the Philosophy of
Balance, that "All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other,
therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain. All the rest consists more
in views (speculations). It applies to all my Philosophy of Balance.", means, that you and they carry
huge value that is the evolutionarily most advanced form of life (i.e., the most able ones to feel physical
and mental pain) to be protected primarily along with other life of all other living creatures as much as
possible. Furthermore, according to the Philosophy of Balance one must be looking at retarded children
not only in terms, of what they are now, but also in terms, of what they may be in the future, how they
can improve evolutionarily according to the Philosophy of Balance in particular by causing the least
possible death and pain, for which they bear responsibility against the nature (or its evolution) not only
these retarded children but also persons who are entrusted with these retarded children.
(See www.filosofierovnovahy.sweb.cz ) Philosophy of Balance p. 372
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 20. 1. 2015 9:47
20. 1. 2015 9:47
14 Psychology of care and care for the seriously or terminally ill living creatures according Phil. of
Balance
Below mentioned means, that the fight for life of seriously ill living creature one cannot give up until his
or her death while maintaining the permanent obligation of everyone according to the Philosophy of
Balance to cause the least possible death and pain. On principle from this living creature one must
retreat, not attack him or her, i.e. not to revenge him or her and not to reproach strongly him or her for
his or her faults. It is necessary, that one regularly gives a human or other living creature merciful,
especially animal foods such as eggs from a home breed, where they do not slaughter or get
slaughtered any hens and cocks, or milk from breed, where they do not slaughter or get slaughtered any
female or any male, possibly also animals died of natural causes, principally of old age, boiled in several
waters, if he or she is not against it, or if the human changes his or her attitude to his or her non-eating
slaughtered animals. I recommend prayer for this living creature, eg. by the words: God give (i.e. if you
exist), let everyone live as soon as possible in a world, where everyone likes each other, therefore let
everyone cause the least possible death and pain. Also of this living creature and also by this living
creature, of everyone and by everyone. This prayer can help, and surely at least it does not harm.
Literature: http://www.umirani.cz/detail-clanek/potrebuji-nevylecitelne-nemocni-odbornoupsychoterapii.html , http://cs.wikipedia.org/wiki/KüblerRossové_model , http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakovina
quote:
Originally posted by Dalibor Grůza
14 Howbeit, because by this deed thou hast given great occasion to the enemies of the Lord to
blaspheme, the child also that is born unto thee shall surely die.
15 And Nathan departed unto his house. And the Lord struck the child that Uriah's wife bare unto David,
and it was very sick.
16 David therefore besought God for the child; and David fasted, and went in, and lay all night upon the
earth.
17 And the elders of his house arose, and went to him, to raise him up from the earth: but he would not,
neither did he eat bread with them.
18 And it came to pass on the seventh day, that the child died. And the servants of David feared to tell
him that the child was dead: for they said, Behold, while the child was yet alive, we spake unto him, and
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he would not hearken unto our voice: how will he then vex himself, if we tell him that the child is dead?
19 But when David saw that his servants whispered, David perceived that the child was dead: therefore
David said unto his servants, Is the child dead? And they said, He is dead.
20 Then David arose from the earth, and washed, and anointed himself, and changed his apparel, and
came into the house of the Lord, and worshipped: then he came to his own house; and when he
required, they set bread before him, and he did eat.
21 Then said his servants unto him, What thing is this that thou hast done? thou didst fast and weep for
the child, while it was alive; but when the child was dead, thou didst rise and eat bread.
22 And he said, While the child was yet alive, I fasted and wept: for I said, Who can tell whether God will
be gracious to me, that the child may live?
23 But now he is dead, wherefore should I fast? can I bring him back again? I shall go to him, but he
shall not return to me.
2 Samuel 12 Bible: King James Version (KJV)
see https://www.biblegateway.com/passage/?search=2 Samuel+12&version=KJV
Concerned rules of Philosophy of Balance:
1) A human must never kill any living creature, especially human (or him- or herself). (i.e. according to
me for the probability of 0-5 percents, that a human kills the human, the first human must begin to save
this second human, i.e. at worst case only to recede)
2) A human has a duty to kill as few of living creatures as possible (i.e. for the protection of life) and if so
then those naturally feeling the least pain.1) (i.e. according to me a human can kill any living creature
only if the probability of at least 95-100 %, that he or she saves in this way the life of other living
creature, so that in this way he or she caused the least possible death and pain). Philosophy of Balance
p. 23
Applying for an explanation of the above-mentioned general physical and mathematical definitions the
general English language, we can say the following:
ad 1)
1.1 In the case of an attack against a particular individual from the society of living creatures makes this
attack from the living creatures retreat this particular individual from the society of living creatures.
1.2 In the case of retreat of living creatures makes this retreat from the living creatures the individual to
the attack against these living creatures.
ad 2) Reasonable behavior:
2.1 In the case of an attack by the living creatures against a certain individual it is reasonable, so that
this individual responded in contrast to paragraph ad 1.1 not by a retreat but by appropriate attack
against the society of living creatures (Eg. the seduction of a person of the same sex can be responded
by own idea of his or her genital organs).
2.2 In the case of retreat of society of living creatures from a particular individual it is reasonable, that
this individual responded in contrast to paragraph ad 1.2 not by an attack but by an adequate retreat
from the society of living creatures.
Ad 3)
3.1 Reasonable attack of certain individuals as a response to the attack of the living creatures against
the particular individual neutralizes (or zero) both attacks, sooner or later (i.e. educational, not
destructively).
3.2 Reasonable retreat of some individuals in response to the retreat of living creatures from the
particular individual neutralizes (or zero) both retreats sooner or later.
The result of this procedure is sooner or later, stable development of all living creatures.
Note: I was trying to verify the above model of the behavior of bodies on a collision by sending two balls
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one against another of the same weight with the same speed, and they have stopped completely shortly
after a frontal collision, after a brief movement in the opposite direction. If I sent a ball against a
stationary ball of the same weight, so the ball has completely stopped moving and the other motionless
ball has become to move away likely with the same speed as before the collision the first ball in the
opposite direction.
In the attack as an appropriate response to attack by society of living organisms it should always be
considered if:
1) We are able to stop the attack from the side of the living world, sooner or later, without us getting
seriously hurt by the attacker and we cause the least possible death and pain of living creatures (see
variable momentum vector p1 above in my diagram), or
2) We are able the attack from the society of living organisms only to hamper (see variable momentum
vector p2 in my above mentioned diagram), without us getting seriously hurt by the attacker and we
cause the least possible death and pain of living creatures, cessation of attacks by living organisms in
this case, then we leave it to another living organism (see variable momentum vector p1 above, that in
my diagram).
With almost certainty, we know, that this is an attack, if we feel the pressure (stress), and the
appropriate counter-attack, if there is a permanent reduction in pressure. Philosophy of Balance p. 48
Now I try view the Philosophy of Balance for women: Variables strong, really successful-S tends to poor,
when their abuse of power), weak, really unsuccessful-W (tends to be good when learning from their
weakness), good-G (tends to be strong, if others will appreciate their goodness), bad-B (tends to be
weak, if the others revenge for their wickedness), male-M, female-F.
Transition from strong to bad, from bad to weak, from weak to good and from good to strong is often
accompanied by a death or suicide, suffering or madness.
Note: I understand the goodness-G as a greater observance of causing the least possible death and
pain , evil-B I understand as more of this non-duty, power-S I understand as the energy, weakness-W as
a lack of energy Philosophy of Balance p. 389
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 22. 1. 2015 9:56
22. 1. 2015 9:56
14. Psychologie péče a péče o těžce či nevyléčitelně nemocné živé tvory dle Filosofie rovnováhy
Níže uvedené znamená, že boj o život těžce nemocného živého tvora není možné vzdát až do jeho
smrti při zachování stálé povinnosti každého dle Filosofie rovnováhy působit co možná nejméně smrti a
bolesti. Vůči tomuto živému tvoru je nutné zásadně ustupovat, nikoliv na něj útočit, tj. nikoliv se mu mstít
a nikoliv mu silně vyčítat jeho viny. Je nutné tomuto člověku či jinému živému tvoru pravidelně darovat
milosrdnou, zejména živočišnou stravu, jako vejce z domácího chovu, kde neporáží ani nedávají
porážet žádné slepice ani žádné kohouty, mléko z chovu, kde neporáží ani nedávají porážet žádné
samice ani žádné samce, případně i zvířata zemřelá přirozenou smrtí, zásadně na stáří, převařená v
několika vodách, není-li proti tomu nebo změní-li člověk svůj postoj k jeho nejedení poražených zvířat.
Doporučuji se za tohoto živého tvora rovněž modlit, např. slovy: Bože dej (tj existuješ-li), ať všichni
žijeme co možná nejdříve ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto ať všichni působíme co možná
nejméně smrti a bolesti. I tímto živým tvorem, i tomuto živému tvoru, všemi a všem. Tato modlitba může
pomoci, a určitě alespoň neuškodí.
Literatura: http://www.umirani.cz/detail-clanek/potrebuji-nevylecitelne-nemocni-odbornou-
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psychoterapii.html , http://cs.wikipedia.org/wiki/KüblerRossové_model , http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakovina
quote:
Originally posted by Dalibor Grůza
14. Ale však, poněvadž jsi tou věcí dal příčinu nepřátelům Hospodinovým, aby se rouhali, protož ten
syn, kterýž se narodil tobě, jistotně umře.
15. Potom odšel Nátan do domu svého. V tom Hospodin ranil dítě, kteréž byla porodila manželka
Uriášova Davidovi, tak že pochybili o něm.
16. I modlil se David Bohu za to dítě a postil se, a všed, ležel přes noc na zemi.
17. A ačkoli starší domu jeho přišli k němu, aby ho zdvihli z země, on však nechtěl, aniž s nimi co jedl.
18. Stalo se pak dne sedmého, že umřelo dítě. I nesměli služebníci Davidovi toho oznámiti jemu, že by
umřelo dítě; nebo pravili: Aj, když ještě bylo dítě živo, mluvili jsme jemu, a nechtěl slyšeti hlasu našeho,
což pak když jemu díme: Umřelo dítě. Ovšem to tíže ponese.
19. Ale vida David, an služebníci jeho k sobě šepcí, srozuměl, že by umřelo dítě. I řekl David
služebníkům svým: Co již umřelo dítě? Kteříž řekli: Umřelo.
20. Tedy vstav David s země, umyl se a pomazal se, a změnil roucho své, a všed do domu
Hospodinova, pomodlil se. Potom vrátiv se do domu svého, rozkázal sobě dáti jísti a jedl.
21. Služebníci pak jeho řekli jemu: Co jsi to učinil? Pro dítě, když živo bylo, postils se a plakal, ale jakž
dítě umřelo, vstal jsi a přijal jsi pokrm.
22. Kterýžto řekl: Pokudž ještě dítě živo bylo, postil jsem se a plakal, nebo jsem řekl: Kdo ví? Můžeť se
smilovati nade mnou Hopodin, aby živo bylo dítě.
23. Nyní pak, poněvadž umřelo, proč se mám postiti? Zdaliž budu moci zase je vzkřísiti? Jáť půjdu k
němu, ale ono se nenavrátí ke mně.
2. Samuelova 12 Bible Kralická, viz http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/2S12.php
Dotčená pravidla Filosofie rovnováhy:
1.) Člověk nesmí nikdy zabít žádného živého tvora, zejména člověka (ani sebe). (tj. podle mne při
pravděpodobnosti 0-5% zabití člověka člověkém musí ten druhý člověk začít zachraňovat tohoto prvého
člověka, v nejhorším případě pouze ustupovat)
2.) Člověk má povinnost zabít co možná nejméně (tj. při ochraně života) živých tvorů, a aby přirozeně co
nejméně cítili bolest.1) (tj. podle mne člověk může zabít živého tvora jen při nejméně 95-100%
pravděpodobnosti, že tím zachrání život jiného živého tvora, tak aby tím způsobil co možná nejméně
smrti a bolesti) Filosofie rovnováhy s. 24
Použijeme-li pro vysvětlení shora uvedených fyzikálně matematických definic obecného českého jazyka
lze říci následující:
ad 1.)
1.1. V případě útoku na určitého jedince ze strany společnosti živých tvorů nutí tento útok ze strany
společnosti živých tvorů tohoto určitého jedince k ústupu vůči této společnosti živých tvorů.
1.2. V případě ústupu společnosti živých tvorů nutí tento ústup ze strany společnosti živých tvorů
jedince k útoku vůči této společnosti živých tvorů.
ad 2.) Rozumné jednání:
2.1. V případě útoku ze strany společnosti živých tvorů na určitého jedince je rozumné, aby tento
jedinec odpověděl v rozporu s bodem ad 1.1. nikoliv ústupem nýbrž přiměřeným útokem vůči této
společnosti živých tvorů (Např. při svádění osobou stejného pohlaví je možno odpovědět vlastní
představou jejích pohlavních orgánů) a
2.2. V případě ústupu ze strany společnosti živých tvorů vůči určitému jedinci je rozumné, aby tento
jedinec odpověděl v rozporu s bodem ad 1.2. nikoliv útokem nýbrž přiměřeným ústupem vůči této
společnosti živých tvorů.
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ad 3.)
3.1. Přiměřený útok určitého jedince jako odpověď na útok společnosti živých tvorů vůči tomuto určitému
jedinci oba tyto útoky dříve nebo později (tedy výchovně, nikoliv ničivě) neutralizuje (resp. nuluje).
3.2. Přiměřený ústup určitého jedince jako odpověď na ústup společnosti živých tvorů vůči tomuto
určitému jedinci oba tyto ústupy dříve nebo později neutralizuje (resp. nuluje).
Výsledkem tohoto postupu je dříve nebo později stabilní vývoj společnosti všech živých tvorů.
Pozn.: Výše uvedený model chování těles při srážce jsem ověřil pokusem, kdy jsem proti sobě vyslal
dvě kuličky o stejné hmotnosti stejnou rychlostí, ty se krátce po čelní srážce po krátkém pohybu
opačným směrem zcela zastavily. Jestliže jsem vyslal kuličku proti nehybné kuličce o stejné hmotnosti,
tak se pohybující kulička zcela zastavila a druhá nehybná kulička se začala vzdalovat zřejmě se stejnou
rychlostí jako prvá kulička před srážkou opačným směrem.
V případě přiměřeného útoku jako odpověď na útok ze strany společnosti živých organismů je třeba
vždy zvážit, jestli:
1.) jsme schopni daný útok ze strany společnosti živých organismů dříve nebo později zastavit sami bez
toho, aby nám útočník závažně ublížil, a abychom způsobili co možná nejmenší smrt a bolest živých
tvorů (viz proměnná vektoru hybnosti p1 v mém shora uvedeném nákresu), nebo
2.) jsme schopni útok ze strany společnosti živých organismů pouze zbrzdit (viz proměnná vektoru
hybnosti p2 v mém shora uvedeném nákresu) bez toho, aby nám útočník vážně ublížil, a abychom
způsobili co možná nejmenší smrt a bolest živých tvorů, zastavení útoku ze strany společnosti živých
organismů v tomto případě poté musíme ponechat na jiném živém organismu (viz proměnná vektoru
hybnosti p1 v mém shora uvedeném nákresu).
S téměř jistotou víme, že se jedná o útok, cítíme-li tlak (stres) a o příměřený protiútok, dojde-li k
trvalému zmenšení tlaku. Filosofie rovnováhy s. 47
Proměnné: silný, resp. úspěšný-S (má sklon k špatnému při zneužití své síly), slabý, resp. neúspěšný-Sl
(má sklon k dobrému při poučení ze své slabosti), dobrý-D (má sklon k silnému, jestliže ostatní ocení
jeho dobrotu), špatný-Šp (má sklon k slabému, jestliže ostatní se mu pomstí pro jeho špatnost), muž-M,
žena-Ž
Přechod od silného k špatnému, od špatného k slabému, od slabého k dobrému a od dobrého k silnému
často provází smrt či sebevraždy, utrpení či šílenství.
Pozn.: dobrotou-D chápu větší dodržování stálé povinnosti působit co možná nejméně smrti a bolesti,
špatností-Šp chápu větší nedodržování této povinnosti, silou-S chápu energičnost, slabostí-Sl
nedostatek energičnosti Filosofie rovnováhy s. 372
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 22. 1. 2015 10:00
22. 1. 2015 10:00
Odpověď Západu dle Filosofie rovnováhy na to, že separatisté pod vedením Ruska stupňují zabíjení a
odmítají jednání
Prezident samozvané Doněcké lidové republiky Alexandr Zacharčenko odmítl v pátek dál jednat s
Kyjevem o příměří. Potvrdil, že jeho jednotky podnikají ofenzívu s cílem ovládnout celou Doněckou
oblast.
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(viz http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/359602-ukrajinsti-vzbourenci-potvrdili-ofenzivu-jednat-seuz-nebude.html )
Separatisté pod vedením Ruska stupňují zabíjení a odmítají jednání. Podle výše uvedených pravidel
Filosofie rovnováhy o milosrdnosti, kdy ofenzívu a s ní spojené zabíjení stupňovaly v minulosti jak
Ukrajina pod vedením Západu tak separatisté pod vedením Ruska, tedy obě strany postupovaly
nemilosrdně a nespravedlivě, je třeba, aby Západ převzal odpovědnost za své chyby. Od počátku mělo
dojít dle Filosofie rovnováhy k rozdělení Ukrajiny na základě referend, nikoliv k válce o území s
proruským obyvatelstvem částečně nyní ovládaná separatisty. Proto by Západ měl rozmístit své vojáky
na území Ukrajiny s prozápadním obyvatelstvem a garantovat, že v případě, že na tato území zaútočí
separatisté podporování Ruskem, tak je bude Západ vojensky bránit. A dále by měl Západ zahájit ihned
jednání o budoucím rozdělení Ukrajiny na části s proruským a prozápadním obyvatelstvem a jejich
budoucím státoprávním uspořádání. Čímž se maximálně zabrání rozšíření tohoto konfliktu, zejména do
pobaltských států.
(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 27. 1. 2015 23:56
27. 1. 2015 23:56
Answer of the West according to the Philosophy of Balance, that the separatists under the leadership of
Russia escalate the killing and refuse negotiations
The self-proclaimed president of the Donetsk People's Republic Alexandr Zacharcenko refused on
Friday to hold further talks with Kiev about ceasefire. He confirmed, that his forces are taking the
offensive to dominate the entire Donetsk region.
(see http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/359602-ukrajinsti-vzbourenci-potvrdili-ofenzivu-jednat-seuz-nebude.html )
Separatists under the leadership of Russia escalate the killing and reject negotiations. According to the
above rules of the Philosophy of Balance about mercy, when in the past the offensive and related killing
escalated both Ukraine under the leadership of the West and separatists under the leadership of Russia,
that both sides acted unmercifully and unjustly, the West must take responsibility for its mistakes. From
beginning it was necessary according to the of Philosophy of Balance to realize division of Ukraine
based on referendums, not a war, into the territory of the pro-Russian population partially now controlled
by separatists. Therefore the West should deploy its troops on the territory of Ukraine with pro-Western
population with a guarantee, that, if the separatists incited by Russia attack these territorie, so the West
will defend militarily them. And further the West should immediately start negotiations on the future
division of Ukraine into the part of the pro-Russian and pro-Western population and their future
constitutional arrangement. Thereby extension of this conflict, particularly to the Baltic States will be
avoided at maximum.
(see www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 27. 1. 2015 23:57
27. 1. 2015 23:57
16. Oddlužení Řecka dle Filosofie rovnováhy
Dle www.scribd.com/doc/91840616/Meat-Consumption-Per-Person#scribd spotřeba masa na hlavu za
rok v roce 2007 v Řecku byla 74,8 kg, v Německu byla 87,7 kg, ve Francii byla 88,7 kg, v Holandsku
byla 71,3 kg a v České republice byla 85,2 kg. Navíc v minulosti byl v Řecku tlak zřejmě zejména
zahraničních dodavatelů masa na pokles spotřeby masa od drobných chovatelů a většinu spotřeby
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masa tvořilo maso ze zemědělských průmyslových porážkových velkochovů a supermarketů. Dále v
Řecku byla většina spotřeby masa kryta dovozy zejména z Německa, Francie a Holandska.
Podle níže uvedených pravidel Filosofie rovnováhy musí ti, kdo získali nezasloužený zisk od někoho
proti jeho vůli za to zásadně poskytnout plnou náhradu. Tento nezasloužený zisk získalo jak Řecko tak i
dva největší a nejaktivnější státy Evropské unie Německo a Francie, a to na úkor zvířat, která byla
umučena v zemědělských průmyslových porážkových velkochovech. Řecko toto maso zkonzumovalo,
Německo a Francie jej vyprodukovalo a půjčilo na ně Řecku peníze.
Proto za tento nezasloužený zisk by měli poskytnout náhradu Německo, Francie a Řecko stejným
dílem, i když to přinese ekonomické problémy celé Evropské unii a může hrozit pád bank v Evropské
unii, které nakoupily řecké státní dluhopisy. To znamená, že je třeba odpustit Řecku dluhy, které má
vůči Evropské unii, tak, aby se srovnalo průměrné státní zadlužení na obyvatele ve všech státech
Evropské unie a v Řecku a zároveň urychleně uzákonit mnou navržený zákon o porážkové dani, aby se
předešlo další pomstě ze strany umučených zvířat v zemědělských průmyslových porážkových
velkochovech v podobě krachu evropských ekonomik, potažmo celé Evropské unie.
Naopak důsledky zotročení Řecka Německem přes lichvu známe z dávné historie. V bibli zotročil žid
Josef půjčkami obili z dřívějších faraonových zásob v době neúrody pro faraóna nežidovské obyvatele
Egypta, kteří se zato židům, kteří se poté usadili v Egyptě, pomstili zotročením židů pro stavbu pyramid.
Literatura: On the other hand, meat companies have no problem with meat per capita consumption in
Greece (83 kilos), which is much larger than the European average. However, they have to deal with the
fact that processed meat companies and super-markets (through imports) enter their market. There is a
higher level of competition and higher standards of safety rules that seem to be an obstacle for small
companies. Furthermore, consumers seem to prefer buying meat in portions, as the super-markets offer
it, so meat companies should challenge this fact. s. 186-187,
The total Greek meat market is partly covered by domestic products, so imports are increasing in the
last few years. During the period 1992-2003, quantities of imported meat increased by 5.6% annually. In
2002, they reached 4,585 thousand tons, increased by 1.4% compared with 2001. Greece imports
substantial quantities of meat from France, Germany and Holland. s. 189,
viz www.ip.aua.gr/studies/greek%20team_final.pdf
quoted:
Post of Dalibor Grůza
Z výše uvedeného plyne, že zásluhou, resp. zaslouženým ziskem ve smyslu kapitalistické koncepce
chápu zmenšení souhrnné síly konfliktů, srážek ve společnosti, tedy zvětšení jejího souladu, což i v
případě růstu ekonomického produktu společnosti bez vnějších (externích) nákladů představuje
zejména růst množství ekonomických statků, které mohou více uspokojit hmotné potřeby členů
společnosti, tedy zároveň může dojít k poklesu sporů ve společnosti. Tím se rovněž přibližujeme k
dohodnutému ideálnímu státu uvedenému výše. Nezasloužený zisk zvětšuje souhrnnou sílu srážek ve
společnosti. ...
V případě útoku jedince zejména, když jeho hmotné potřeby jsou větší než jeho zásluhy, který vezme
jinému jedinci proti jeho vůli zasloužené ekonomické statky (energii), byť převyšují jeho hmotné potřeby,
by měl tento útočník zaplatit plnou náhradu škody sníženou o útočníkem oprávněně očekávanou
dlouhodobější nebo krátkodobější investici ekonomických statků (viz výše výchova nebo obrana).
Oprávněně očekávaná investice ekonomických statků (energie) znamená, že útočník nebo jeho
skupina, která převzala odpovědnost za úhradu této škody, jsou u ní schopni dosáhnout maximální
zasloužený (tj. zásadně legální) zisk (viz výše). Jde zde o jedincem či skupinou fakticky vynucenou
investici. Filosofie rovnováhy s. 246-248
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Dle Filosofie rovnováhy bude pokračovat prohlubování současné ekonomické a politické krize v
západním světě, na konci této krize je opět všeobecná bída, krachy ekonomik, nastolení diktatur a válka
v západním světě jako za fašismu v minulém století. Důvodem této krize je dle Filosofie rovnováhy
evoluční nedokonalost, resp. nemorálnost obyvatel západního světa, kteří žijí nehorázně na dluh, jinými
slovy projídají zboží patřící někomu jinému tak, že okrádají stát, bohatí tunelováním, chudí v
bezpracných sociálních dávkách, příčinou této nemorálnosti, resp. evoluční nedokonalosti obyvatel
Západu je pak dle mé Filosofie rovnováhy nenávist a pomsta utýraných živých tvorů naší civilizací,
zejména hospodářských zvířat v průmyslových zemědělských velkochovech, resp. nenávist a pomsta
živých mikroorganismů těchto utýraných živých tvorů a jejich příbuzných živých mikroorganismů.
Proto by se dalo říci dle Filosofie rovnováhy z hlediska hospodářských aj. zvířat a budoucího uzákonění
porážkové daně, čím bude celosvětová krize horší, tím lépe, buď se z toho lidi zavčas poučí a uzákoní
porážkovou daň a předejdou tak výše uvedené narůstající pomstě naší civilizací utýraných živých tvorů,
zejména zvířat, nebo se z toho nepoučí, a pak buď naše civilizace zanikne, např. v atomové válce nebo
bude porážková daň prosazena za cenu krve mnoha lidí nástupem některého diktátora, tradičně
ochraňující zvířata byl nacismus, např. tedy nového nacistického diktátora. Obálka Filosofie rovnováhy
(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 10. 2. 2015 23:52
10. 2. 2015 23:52
16 Debt relief of Greece according to Philosophy of Balance
According to www.scribd.com/doc/91840616/Meat-Consumption-Per-Person… meat consumption per
capita per year in 2007 in Greece was 74.8 kg in Germany was 87.7 kg, in France was 88.7 kg, in
Holland was 71.3 kg and in the Czech Republic was 85.2 kg. Moreover in the past in Greece there was
pressure apparently especially of foreign suppliers of meat to decrease the consumption of meat from
small breeders and most meat consumption consisted of meat from slaughter agricultural industrial
factory farms and supermarkets. Furthermore in Greece most of the meat consumption was covered by
imports mainly from Germany, France and Holland.
According to the below rules of the Philosophy of Balance must those, who gained undeserved profit
from someone against his or her will, provide on principle full damages. This undeserved profit was
gained by Greece and also by the two largest and most active states of the European Union, Germany
and France, namely at the expense of animals that have been tortured to death in slaughter agricultural
industrial factory farms. This meat was consumed by Greece, Germany and France produced it and
they lent money to Greece to buy this meat.
Therefore for this undeserved profit Germany, France and Greece should provide damages for equally,
even if it brings economic problems throughout the European Union and bankruptcy of banks may
threaten in the European Union, which have bought Greek government bonds. This means that it is
necessary to forgive the debts of Greece, which it has towards the European Union, so as to equalize
the average national debt per capita in all states of the European Union and in Greece and also speedily
to enact my proposed law on the slaughter tax to prevent further revenge from tortured animals in
slaughter agricultural industrial factory farms in the form of bankruptcy of European economies, by
extension of the entire European Union.
On the contrary the consequences of enslavement of Greece by Germany via usury are known from
ancient history. In the Bible Jew Josef had enslaved for Pharaoh borrowing grain from previous
Pharaoh's inventory at the time of harvest failure the non-Jewish inhabitants of Egypt, who took on the
Jews, who had settled in Egypt, revenge for it enslaving the Jews for the construction of the pyramids.
Literature: On the other hand, meat companies have no problem with meat per capita consumption in
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Greece (83 kilos), which is much larger than the European average. However, they have to deal with the
fact that processed meat companies and super-markets (through imports) enter their market. There is a
higher level of competition and higher standards of safety rules that seem to be an obstacle for small
companies. Furthermore, consumers seem to prefer buying meat in portions, as the super-markets offer
it, so meat companies should challenge this fact. s. 186-187,
The total Greek meat market is partly covered by domestic products, so imports are increasing in the
last few years. During the period 1992-2003, quantities of imported meat increased by 5.6% annually. In
2002, they reached 4,585 thousand tons, increased by 1.4% compared with 2001. Greece imports
substantial quantities of meat from France, Germany and Holland. s. 189,
viz www.ip.aua.gr/studies/greek%20team_final.pdf
quoted:
Post of Dalibor Grůza
From the foregoing, that the merit, virtually earned profit in the sense of capitalist concept I understand
reducing the overall power of conflicts, crashes in society, thus increase of its compliance, which, even if
the growth of the economic product without external (external) costs, means in particular growth of a
quantity of economic goods that are more probably to meet the material needs of members of society,
thus also it may decrease litigations in society. This is also closer to the above-agreed ideal State.
Unearned income increases the overall strength of collisions. ...
For attack of individual especially, when his or her material needs are greater than his or her merits, who
takes another individual against his or her will the deserved economic goods (energy), even greater than
their material needs, the attacker should pay the full damages minus by the offender reasonably
expected long-term or short-term investment of economic goods (see above education or defense).
Reasonably expected economic investment of goods (energy) means that an attacker or a group that
took responsibility for payment of damages, they are for it able to achieve the maximum earned (i.e.
essentially legal) profit (see above). These are by the individuals or groups effectively enforced
investment. Philosophy of Balance p. 257-258
According to the Philosophy of Balance deepening of the current economic and political crisis in the
Western world will continue, at the end of this crisis here will be once again the general misery, ruins of
economies, the establishment of dictatorships and war in the Western world will be as under fascism in
the last century. According to the Philosophy of Balance the reason for this crisis is evolutionary
imperfection, virtually. immorality in the Western world that blatantly lives on debt, in other words they
misspend goods belonging to someone else to rob the state, tunneling by the rich, the poor in unearned
social benefits, the cause of immorality, virtually evolutionary imperfection of Westerners is then
according to my Philosophy of Balance hatred and revenge of to death tortured living creatures by our
civilization, especially livestock in industrial factory farms, virtually hatred and revenge of living
microorganisms of these to death tortured living creatures and their relatives living microorganisms.
Therefore, one might say according to the Philosophy of Balance in terms of livestock and other animals
and the future enactment of the slaughter tax, the worse will be the global crisis, virtually suffering of
people, the better, either from which people will learn and they will enact timely the slaughter tax and
thus stop rising above revenge of our civilization to death tortured living creatures, especially animals, or
they will not learn from it, and then either our civilization stop to exist, such as nuclear war, or the
slaughter tax will be enforced at the cost of blood of many people through the victory of a dictator,
Nazism was traditionally protecting animals, so for example the new Nazi dictator. Cover of Philosophy
of Balance
(see www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 11. 2. 2015 0:20
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11. 2. 2015 0:20
11 About sexual deviations also about homosexuality and their therapy according to Philosophy of
Balance
see http://www.spvzt.cz/solvedexamplesbasedonPB.htm#z111
Aktualizováno 12. 2. 2015 23:15
12. 2. 2015 23:15
11. K sexuálním úchylkám i homosexualitě a jejich léčbě dle Filosofie rovnováhy
viz http://www.spvzt.cz/reseneprikladydleFR.htm#z111
Aktualizováno 12. 2. 2015 23:29
12. 2. 2015 23:29
Stručné shrnutí Filosofie rovnováhy viz http://forum.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1748 .
Celé znění Filosofie rovnováhy
viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz .
Aktualizováno 14. 2. 2015 9:06
14. 2. 2015 9:06
What to do according to the Philosophy of Balance, if I am present eating slaughtered meat
From the below historical experience of Hinduism and Buddhism follows, that physically hard-working
workers and the soldiers need enough meat and its proteins to do their job and to earn for themselves
and their families needed sustenance. Therefore in case of eating slaughtered meat we cannot attack
these people, if they do not have or cannot eat carrions died of natural causes, mainly of the old age,
because otherwise we would have condemned practically to death these people who need meat and
cannot currently eat the aforementioned not-slaughtered merciful meat. The only option is to fight for
enacting the slaughter tax and to explain repeatedly and patiently to them the benefits of this slaughter
tax in order to have enough merciful not-slaughtered meat, or to leave, if it is not possible.
quoted:
Post of Dalibor Grůza
However the fact remains, that the ban on beef consumption has been steadily adopted by Hindus
around the year 1000 AD, as well as the fact, that modern Hindus worship the cow as a symbol of
motherhood and fertility. The obligation to protect the cow is enshrined even in the Indian Constitution.
The scene of a cow that is looking for food in the streets of Indian cities, is fairly typical. The Indian
government has even set up special feedlot of stray cows or even homes for the aged and infirm cattle.
Compliance with strict dietary rules is typical for higher caste of Hindus, while for the lower castes the
consumption of beef is tolerated. Beef is a prominent source of protein for the hard-working people.
Hindu caste system is generally an interesting example of how food and eating affect social status and
position in society. If for example the Hindu longs to advance to a higher caste, he or she is expected to
stop completely consuming meat. The concept of purity and pollution of higher castes through the lower
castes even goes so far, that it determines who can dine with whom, who can take food from whom etc.
It is normal, that the adoption of food from members of the lower castes "pollutes" figuratively the
spiritual purity of the higher caste representative. From circuit of foods that pollute, is excluded only
ghee, pure butter, and milk as products which cannot be contaminated by human contact, as originating
from a cow.
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Devotees Hindus are vegetarians, so they avoid eating meat, fish and some even eggs. An exception is
for example the caste of warriors kṣatriya, where a lack of proteins could have a negative impact on
their combat readiness. So they eat at least fish.
... With the development and expansion of Buddhism over other countries in Asia - China, Tibet, Japan
and Korea – vegetarianism has expanded also, which is, as in Hinduism, one of the rules fundamentally
affecting eating habits. An essential element of this ancient religion is so called Ahimsa concept
consisting of a strict ban on killing any living creature. In this aspect Buddhism was heavily influenced by
Hinduism - violence against animals or animal sacrifices are taboo in the case of both religions. In
practice however only monks and Orthodox believers refrain from eating meat altogether. As
paradoxical fact it might seem, that the breeding of animals for meat Buddhism does not prohibit even
for its most devoted believers. The meat of the animal carrions may be consumed in general, as well as
fish, but if not killed (i.e. only fish accidentally beached). It is therefore evident, that the meat may be
eaten such, as it has not been obtained for the purpose of food. In contrast to other religions Buddhism
does not recognize itself consumption, but above all the very act of killing. The way, how the strongly
religious monks gain diet, is also very interesting – through begging.
(see http://is.muni.cz/th/101234/lf_b/bakalarska_prace.txt )
Related living cells (i.e. for example people) are cooperating genetic groups, if according to my
hypothesis any living cell recognizes and remembers the enemy in a living cell, which or of which group
causes a lot of unnecessary (i.e. much more than the least possible) death and pain (for example a
certain person), so the enmity, virtually hatred of injured living cell and its relative living cells extends
also to the genetically relative living cells of the damaging living cell with decreasing force by the
distance of the relationship (i.e. for example an evil human, his or her family, his or her nation or all
people) and they revenge also on those living cells with decreasing force by the distance of their
relationship. In my opinion this is the basis of collective responsibility in society, which could be
described as a liability (i.e. punishment or reward) of individual for the conduct of its group and group
liability for the conduct of its individual, both while requiring according to my Philosophy of Balance to
perform steady obligation of everyone to cause the least possible death and pain.
... To reduce the penalty of that our collective responsibility we must fight, inter alia, for the enactment of
the by me proposed Act on slaughter tax to pay off to feed and breed also newborn bulls to their natural
death without the intentional killing by any human, ... see booklet Political Party for the Rights of All
Living Creatures, p. 49-50
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 7. 3. 2015 15:40
7. 3. 2015 15:40
Jak se zachovat dle Filosofie rovnováhy, jestliže jsem přítomen pojídání poraženého masa
Z níže uvedené historické zkušenosti hinduismu a buddhismu plyne, že těžce fyzicky pracující a vojáci
potřebují dostatek masa a jeho proteiny, aby mohli konat svou práci a tak získat pro sebe a svou rodinu
potřebnou obživu. Proto v případě jedení poraženého masa nemůžeme tyto lidi napadat, jestliže nemají
k dispozici či nemohou jíst chcípliny zemřelé přirozenou smrtí, zejména na stáří, protože jinak bychom
tyto lidi, kteří maso potřebují a nemohou v současnosti jíst výše uvedené neporažené milosrdné maso,
prakticky odsoudili k smrti. Jediná možnost je tak bojovat za uzákonění porážkové daně a opakovaně a
trpělivě jim vysvětlovat výhody této porážkové daně, aby bylo k dispozici dostatek milosrdného
neporaženého masa, nebo odejít, není-li to možné.
quoted:
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Post of Dalibor Grůza
Faktem nicméně zůstává, že zákaz konzumace hovězího byl pevně přijat hinduisty kolem roku 1000 n.l,
stejně jako to, že moderní hinduisté uctívají krávu jako symbol mateřství a úrodnosti. Povinnost
ochraňovat krávu je zakotvena dokonce indickou ústavou. Výjev krávy, která hledá potravu v ulicích
indického velkoměsta, je poměrně typický. Indická vláda dokonce zřizuje speciální výkrmny toulavých
krav či dokonce příbytky pro přestárlý a nemohoucí skot.
Dodržování přísných stravovacích pravidel je typické zejména pro vyšší kastu hinduistů, zatímco u
nižších kast je konzumace hovězího masa tolerována. Hovězí maso je totiž významným zdrojem
proteinů pro tvrdě pracující lid. Systém hinduistických kast je vůbec zajímavým příkladem toho, jak jídlo
a stravování ovlivňuje sociální statut a pozici jedince ve společnosti. Touží-li například hinduista
postoupit do vyšší kasty, očekává se, že zcela přestane konzumovat maso. Koncepce čistoty a
znečištění vyšších kast nižšími jde dokonce tak daleko, že určuje, kdo může stolovat s kým, kdo může
od koho přijmout stravu apod. Je běžné, že přijetí jídla od příslušníka nižší kasty obrazně "znečistí"
duchovní neposkvrněnost zástupce kasty vyšší. Z okruhu jídel, které znečišťují, je vyňato pouze ghee,
čisté máslo, a také mléko jako produkty, které nemohou být znečištěny lidským dotekem, protože
pocházející z krávy.
Oddaní hinduisté jsou vegetariáni, tudíž se vyhýbají konzumaci masa, ryb a někteří i vajec. Výjimku tvoří
například kasta bojovníků Ksatriya, u kterých by nedostatek proteinů mohl mít negativní dopad na jejich
bojeschopnost. A tak konzumují alespoň ryby.
... S rozvojem a rozšířením buddhismu po dalších zemích Asie -- China, Tibet, Japonsko nebo Korea se rozšiřovalo také vegetariánství, které je, stejně jako u hinduismu, jedním z pravidel zásadně
ovlivňujících stravovací návyky. Základním elementem tohoto prastarého náboženství je tzv. koncepce
Ahimsa spočívající v přísném zákazu usmrcení jakéhokoli živého tvora. V tomto aspektu buddhismus
intenzivně ovlivnil právě hinduismus -- násilí vůči zvířatům či zvířecí oběti jsou tabu v případě obou
náboženství. V praxi se však konzumace masa zdržují vesměs pouze mniši a ortodoxní věřící. Jako
paradoxní fakt se tak může jevit, že chov zvířectva pro maso buddhismus nezakazuje ani svým
nejoddanějším ovečkám. Maso z uhynulého zvířete však může být konzumováno obecně, stejně jako
ryba, není-li však zabita (tzn. pouze ryba náhodně vyvržená na břeh). Je tedy zřejmé, že maso jako
takové může být pojídáno, pokud nebylo získáno za účelem potravy. V kontrastu k jiným náboženstvím
buddhismus neuznává nikoli samu konzumaci, ale především samotný akt zabití. Způsob, jakým silně
věřící mniši získávají stravu, je také poměrně zajímavý -- žebráním.
(viz http://is.muni.cz/th/101234/lf_b/bakalarska_prace.txt )
Příbuzné živé buňky (tj. např. lidé) tvoří spolupracující genetické skupiny, jestliže některá živá buňka dle
mé hypotézy pozná a zapamatuje si nepřítele v určité živé buňce, která nebo jejíž skupina působí hodně
zbytečné (tj. o mnoho více než co možná nejméně) smrti a bolesti (např. určitý člověk), tak se u
poškozené živé buňky a jejích příbuzných živých buněk jejich nepřátelství, resp. nenávist vztahuje i na
všechny geneticky příbuzné živé buňky škodící živé buňky s klesající silou podle vzdálenosti tohoto
příbuzenství (tj. např. zlého člověka jeho rodinu, jeho národ či všechny lidi) a těmto živým buňkám se s
klesající silou podle vzdálenosti tohoto příbuzenství rovněž mstí. Toto je dle mého názoru základem
kolektivní odpovědnosti ve společnosti, což by se dalo popsat jako odpovědnost (čili trest či odměna)
jedince za jednání jeho skupiny a odpovědnost skupiny za jednání jejího jedince, obojí při požadavku
podle mé Filosofie rovnováhy plnit stálou povinnost každého působit co možná nejméně smrti a bolesti.
... Pro zmenšení trestu z této své kolektivní odpovědnosti jsme povinni bojovat mimo jiné rovněž za
uzákonění mnou navrhovaného zákona o porážkové dani, aby se vyplatilo krmit a chovat i novorozené
býčky do jejich přirozené smrti bez jejich úmyslného zabití jakýmkoliv člověkem, ... viz příručka Politická
Strana za práva všech živých tvorů, s. 47
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(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 7. 3. 2015 15:43
7. 3. 2015 15:43
17 Principles of treatment of skin cancer according to Philosophy of Balance
Even cancer cells are living creatures, which according to the Philosophy of Balance should have their
rights, particularly the right to life.
Before we proceed to surgical removal of the cancerous tumor, it is necessary to put ourselves in the
role of cancer cell, if we consider this removal still to be fair, if we were to be cancer cell, and cancer cell
were to be us. (see among others Kant's categorical imperative).
Cancerous tumor must be surgically removed from the above reasons according to the Philosophy of
Balance only if the probability of at least 95-100 %, that we save in this way the life of other living
creature, so that in this way we caused the least possible death and pain. For example, if this cancerous
tumor is growing and it threatens the life of other living body cells or the life of human with this
probability, i.e. highly probably.
Nevertheless according to the Philosophy of Balance we must attack against cancerous tumor that is
attacking us, with counterattack. Propolis tincture seems to be appropriate for it. Propolis should unblock
the blocked apoptosis of cancer cells and limit their uncontrolled reproduction.
Thus according to the Philosophy of Balance it is possible to live in symbiosis even with cancer cells, if
we live in symbiosis with other living creatures, especially embodying in our body as an evolutionary
remnant these cancer cells, i.e. if we fulfill in the long term our permanent obligation according to the
Philosophy of Balance to cause the least possible death and pain. It means to live with surgically notremoved cancerous tumor, that is not spreading, and to live in good health for many years.
quoted:
Post of Dalibor Grůza
In cancer treatment and cancer prevention
In in vitro tests, propolis induces cell cycle arrest, apoptosis and reduces expression of growth and
transcription factors, including NF-KB. Notably, caffeic acid phenethyl ester down-regulates the mdr-1
gene, considered responsible for the resistance of cancer cells to chemotherapeutic agents.[36] In in
vivo studies with mice, propolis inhibits 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone-induced
tumorigenesis.[37] Once again, in the absence of any clinical studies, it is not clear if this activity has
any therapeutic relevance.
(see http://en.wikipedia.org/wiki/Propolis )
Tincture - we mix 1 volume part of propolis in 2 volume parts of 96% ethanol. In a suitable vessel with
the cap at room temperature and occasionally stirring we macerate for several days. Dirt from the
resulting suspension we filter through several gauzes. Filtration through filter paper removes the residue
of sludge. The resulting tincture is a saturated solution of propolis. If it is necessary, we dilute it in
ethanol, glycerine or water. Note: the dissolution of ethanol in lower concentrations (60% - 80%)
releases from the raw material the other substances soluble only in water.
see http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Propolis
Literature: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dezinfekce , http://www.realself.com/question/basal-cell-
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carcinoma-growth-rate-mohs-surgery , http://en.wikipedia.org/wiki/Squamouscell_carcinoma , http://en.wikipedia.org/wiki/Basalcell_carcinoma , http://lekarske.slovniky.cz/pojem/nodulus , http://www.ordinace.cz/clanek/myty-apovery-o-melanomu/ , http://www.ulekare.cz/clanek/abcde-pomuze-s-odhalenim-rakoviny-kuze14353 , http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakovina_kůže , http://lekarske.slovniky.cz/pojem/ulcerace , http://en
.wikipedia.org/wiki/Skin_cancer , http://en.wikipedia.org/wiki/Amelanotic_melanoma , http://www.wikiskri
pta.eu/index.php/Nádory_kůžeJak rozpoznat melanom kůže
, http://www.melanomy.cz/?touch=jakrozpoznatmelanom , http://www.linkos.cz/maligni-melanomspinaliom-bazaliom-c43-44-d03/maligni-melanom-a-ostatni-nadory-kuze/
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 23. 3. 2015 23:38
23. 3. 2015 23:38
Jak je to s Bohem v mé Filosofii rovnováhy
Existenci Boha nevylučuji (viz slovo „každý“, tedy tvorové i případný jejich stvořitel níže uvedeného
jediného dogmatu mé Filosofie rovnováhy), převážně v Boha věřím (viz láska jako vůdčí princip Vesmíru
jako směřování k organizovanému pohybu neživé hmoty s co možná nejméně srážkami, ale přesto
zřejmě s nějakými srážkami zhmotněné u živých tvorů jako jejich převážné oplácení lásky láskou a
nelásky pomstou, viz níže uvedené jediné dogma mé Filosofie rovnováhy, tato láska jako vůdčí princip
Vesmíru pro jeho dobrotu spíše svědčí pro existenci Boha než jeho neexistenci), avšak má Filosofie
rovnováhy ani já osobně zatím vědomí existence Boha nutně nepotřebujeme (níže uvedené jediné
dogma mé Filosofie rovnováhy neodpovídá na otázku po prvotní příčině shora uvedeného vůdčího
principu lásky ve Vesmíru, tj. jaká je prvotní příčina, proč „všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc
chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi“, tj. zda tento vůdčí princip lásky ve Vesmíru existuje
sám od sebe nebo byl naprogramován nějakým stvořitelem, avšak má Filosofie rovnováhy chce vždy
vycházet z této lásky jako vůdčího principu Vesmíru, který nám dává sám o sobě vždy víceméně
jednoznačný návod, co máme v každý okamžik svého života dělat, viz „proto je každý stále povinen
působit co možná nejméně smrti a bolesti“).
quoted:
Post of Dalibor Grůza
FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je
každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory
(spekulace).
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 24. 3. 2015 8:25
24. 3. 2015 8:25
How is it with God in my Philosophy of Balance
I do not exclude the existence of God (see word “everyone”, i.e. creatures and their possible creator of
the below mentioned single dogma of my Philosophy of Balance), I mostly believe in the God (see love
as a guiding principle of the Universe as tendency towards organized movement of inanimate matter
with the least possible amount of collisions, but apparently with some collisions embodied in living
creatures as their prevailing reciprocation of love with love and non-love with revenge, see the below
single dogma of my Philosophy of Balance, this love as a guiding principle of the Universe for its
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goodness more probably indicates the existence of the God than his or her absence), but my Philosophy
of Balance and I personally do not need necessarily conscious of God's existence for now (the below
mentioned single dogma of my Philosophy of Balance does not answer the question about the primary
cause of the above guiding principle of love in the Universe, i.e. what is the primary cause, why “all living
creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other”, i.e. whether this
guiding principle of love in the Universe exists by itself or was programmed by any creator, but my
Philosophy of Balance always wants to be based on love as the guiding principle of the Universe, which
always gives us alone more or less clear guidance, what we have to do in every moment of our life, see
“therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain”).
quoted:
Post of Dalibor Grůza
PHILOSOPHY OF BALANCE (HARMONY)
PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY:
„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore
everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views
(speculations).
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 24. 3. 2015 9:55
24. 3. 2015 9:55
Příčina všech nemocí dle Filosofie rovnováhy
Z níže uvedeného plyne, že všechny nemoci u všech živých tvorů, resp. člověka vidí Filosofie
rovnováhy buď jako problém spalování nebo jako problém výkonu v rámci těla živého tvora. Nejčastější
jsou dle Filosofie rovnováhy duševní či tělesné nemoci tělesného spalování z tělesného spalování
nemilosrdných potravin jako poraženého masa, a to buď v podobě strachu živých buněk těla ze msty za
další spalování těchto nemilosrdných potravin nebo v podobě války živých buněk vlastního těla mstících
se za toto spalování těchto nemilosrdných potravin, např. ničení bílými krvinkami ostatních zdravých
živých buněk vlastního těla. Důsledkem nemocného tělesného spalování, pak bývá pravidelně nemoc
poklesu tělesného výkonu. Omezíme-li však jedení masa tím, že vyloučíme poražené maso z našeho
jídelníčku, vzniká další problém, a to je pokles tělesného výkonu, což ve společnosti zaměřené na výkon
znamená zejména šetřit kinetickou energii vlastního těla tím, že nebudeme zavdávat téměř žádnou
příčinu ke shora uvedeným strachu a mstě vlastního těla za naše působení zbytečné, tj. o hodně větší
než co možná nejmenší smrti a bolesti v každý okamžik našeho života. K tomu potřebujeme mít obecný
filosofický systém, který nám v každý okamžik našeho života jednoznačně poradí, která z nabízených
možností našeho jednání je spravedlivá a tudíž nejjistější a nejbezpečnější, tj. nejvíc šetřící naší
kinetickou energii z dlouhodobého hlediska. Ženy a společnost v současnosti upřednostňují muže, kteří
nemají nemocné tělesné spalování ani tělesný výkon, což jsou dnes většinou největší dravci, i když je to
v rozporu s naším svědomím, kteří nejlépe spalují poražené maso (z masa lze totiž získat více energie
než z rostlin, případně z Filosofií rovnováhy doporučovaných rostlinných semen a rostlinných plodů) a
mají rovněž největší výkon či kinetickou energii. Poté však i je dle Filosofie rovnováhy dostihne shora
uvedená pomsta za jimi způsobenou zbytečnou smrt a bolest. Cílem Filosofie rovnováhy je to změnit,
aby společnost a ženy upřednostňovali nikoliv největší dravce, ale ty nejspravedlivější jedince, což je
rovněž v souladu s naším svědomím.
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
quoted:
Post of Dalibor Grůza
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Na všechny živé tvory a jejich společnost je dle mého názoru nutno nahlížet jako na energetické
spotřebiče, jehož příkladem je např. spalovací motor automobilu. Filosofie rovnováhy s. 124
Energičnost jedince je dle mého názoru dána vnitřní tělesnou kinetickou energii zdravých živých tvorů
neovlivněnou nemocemi těla, nikoliv vnitřní tělesnou potencionální kinetickou energii živých tvorů
tvořenou ostatními druhy energie, které lze potencionálně přeměnit na kinetickou tělesnou energii. Jde
zejména o tukové tělesné zásoby, tedy neplatí, že čím tučnější živý tvor, tím jde o energičtějšího,
vitálnějšího živého tvora s větší kinetickou energií obsaženou ve zdravém těle. Filosofie rovnováhy s.
245
Navi,
dobro v podobě touhy po světě, kde by se měli všichni rádi (biblický ráj), máme podle mne všichni v
sobě (psychologové mluví o oceanickém pocitu). Toto dobro můžeme zatlačit pod vlivem svého
špatného vnějšího světa méně či hlouběji do našeho podvědomí, schizofrenici potlačit toto dobro v sobě
už takřka neumí na rozdíl od zdravých lidí, protože jsou více citliví nebo to přehnali. Filosofie rovnováhy
s. 352
O skutečnosti, že schizofrenie narušuje také schopnost navazovat intimní vztahy, hovoří Eva Češková.
(2006, s. 194) Uvádí, že mnozí z nemocných schizofrenií se nikdy neožení nebo nevdají a jejich
sexuální zkušenosti jsou v mnohých případech velmi malé, nebo dokonce žádné. ...
Nemocní schizofrenií nic nepřičítají náhodě, uvažují magicky a hledají neexistující souvislosti. Potřebují,
aby vše zapadlo do jejich celkové interpretace světa. Chtějí se cítit jistě a bezpečně, proto potřebují vše
jednoznačně vysvětlit a zevšeobecnit. viz Partnerský vztah z pohledu lidí se schizofrenií, Bc. Klára
Toboláková, Diplomová práce, 2013, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, s. 15
a 24, viz http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/21320/toboláková_2013_dp.pdf?sequence=1
Příčiny a léčba roztroušené sklerózy a cukrovky dle Fil.rovn.
Printed from: www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
Theme web: www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1576
Printed on: 25/04/2012
Theme:
Theme Author: Dalibor Grůza
Theme: Příčiny a léčba roztroušené sklerózy dle Fil.rovn.
Time: 25/04/2012 11:53:33
Post:
Cukrovka (diabetes mellitus) se projevuje jako neschopnost živého organismu, např. těla člověka trávit,
tj. spalovat cukry, živý organismus je však na trávení cukrů životně závislý, protože jedině tímto
způsobem získává energii, tj. pohyb. Nejsnadněji stravitelné cukry pro masožravce jsou cukry, tj.
glukóza z masa. Trávit cukry umožňuje živému organismu zásadně hormon zvaný insulin, který vyrábí B
buňky slinivky břišní. Existují dva typy cukrovky, diabetes mellitus prvého typu je zapříčiněna postupným
usmrcením většiny B buněk slinivky břišní vlastními bílými krvinkami, diabetes mellitus druhého typu je
zapříčiněna neschopností insulinu zajistit trávení cukrů v těle, resp. buňkami určitého živého organismu,
resp. těla, např. člověka, důsledkem výše uvedených obou druhů cukrovek je, že tělo, resp. buňky těla
živého tvora nepřijímají cukr, tj. energii, tj. pohyb a tělo živého tvora následně umírá, tj. přestává se
pohybovat. Současné lékařství se snaží tuto nemoc schopnosti přijímání cukru buňkami vlastního těla
řešit útokem proti těmto buňkám, jednoduše řečeno chce přinutit tyto buňky určitého těla živého tvora
proti jejich vůli přijímat cukry, tj. energii. Děje se to tak, že do těla dodává insulin, tedy hormon nutící
buňky těla určitého živého tvora přijímat cukry, i když je to proti jejich vůli. Tento insulin se pak získává v
současnosti nejdříve jako tzv. humánní insulin z kvasinek a bakterií, tj. samostatných mikroorganismů a
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když se buňky vlastního těla proti tomuto insulinu ubrání, musí lékař použít v současnosti tzv. analogy
insulinu, jejichž složení je patentově chráněné, tzn. je zásadně tajné a podle mne zásadně jde o spojení
výše uvedeného humánního insulinu a zvířecího insulinu, získávaného ze slinivky břišní zabitých zvířat
jako vepřů, skotu či psů.
Podle Filosofie rovnováhy spočívá hlavní chyba současného lékařství v tom, že řeší problém výše
uvedeného nepřijímání cukrů živými buňkami těla určitého živého tvora nikoliv přesvědčováním těchto
buněk, aby přijímaly tyto cukry, ale jejich přinucením tento cukr přijímat proti jejich vůli pomocí insulinu.
Současní lékaři tak odstraňují projevy cukrovky jako nemoci nikoliv jejich příčiny, protože s rostoucím
přinucením živých buněk těla živého tvora přijímat cukry pomocí insulinu při zachování stejného
způsobu života (tj. stejné nemilosrdnosti živého tvora nemocného cukrovkou, tj. počtu zachráněných
životů živých tvorů po odečtení počtu usmrcených živých tvorů určitým živým tvorem nemocným
cukrovkou) roste rovněž vůle, resp. odpor, resp. obrana těchto buněk proti dalším takto vynucenému
přijímání cukru, současné lékařství poté stále zvyšuje míru násilí nutícího živé buňky těla živého tvora
přijímat cukry i proti stále rostoucímu odporu těchto buněk. Nakonec už nepomůže ani insulin získávaný
ze zabitých zvířat, tedy nejvyšší současná zákonná míra násilí a většina živých buněk těla živého tvora,
např. člověka s konečnou platností odmítnou přijímat cukry, tj. energii, tj. pohyb a radši dobrovolně
umírají nebo zabijí buňky těla přijímající tyto cukry, čímž umře i posléze celý živý tvor čili např. člověk.
Správné řešení nemoci cukrovky je tedy podle Filosofie rovnováhy hledat podstatnou příčinu, proč živé
buňky těla živého tvora, např. člověka odmítají přijímat cukr či vyrábět insulin nutný k přijímání cukru
těmito buňkami, nikoliv je násilím nutit tento cukr přijímat. Odpověď, proč buňky těla živého tvora, např.
člověka odmítají přijímat nebo vyrábět cukr a radši umírají nebo zabíjí buňky vlastního organismu, resp.
těla např. člověka, je dle Filosofie rovnováhy taková, že buď buňky nepřijímají cukr, protože mají strach
z pomsty jimi strávených čili spálených živých mikroorganismů a jejich příbuzných a v tomto strachu
radši umřou, než by se najedli (viz výše diabettes mellitus druhého typu), a naopak bílé krvinky radši
usmrtí B buňky slinivky břišní, i když to znamená jejich samotnou postupnou smrt, když u nich převládne
nenávist jako u válečníků těla živého tvora, např. člověka vůči těmto B buňkám slinivky břišní vyrábějící
insulin umožňující ostatním buňkám těla živého tvora trávit, tj. spalovat mrtvoly jiných zabitých živých
tvorů z důvodů soucitu a příbuznosti s těmito zabitými jinými živými tvory (viz diabetes mellitus prvého
typu). Řešením nemoci cukrovky tudíž podle Filosofie rovnováhy není stupňovat zabíjení ostatních
živých tvorů za účelem přinucení vlastního těla trávit cukry, ale naopak stále zmenšovat zabíjení
(potažmo bolest) všech živých tvorů a tím postupně dokonale usmířit cukrovkou nemocný živý
organismus, resp. tělo, např. člověka.
(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Literatura: http://cs.wikipedia.org/wiki/Inzulin , http://cs.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_II._typu_(ka
rdiovaskulární_onemocnění) , http://cs.wikipedia.org/wiki/Mesodiencefalická_modulace , http://cs.wikipe
dia.org/wiki/Diabetes_mellitus , http://cs.wikipedia.org/wiki/Steroidy , www.medatron.cz/dinfo/historie/046.php
citováno z www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1570
Roztroušená skleróza není dle Filosofie rovnováhy na rozdíl od cukrovky druhého typu způsobena
strachem živých buněk organismu, resp. těla živého tvora, např. člověka z jídla, trávením cukrů zejména
těl mrtvých zvířat, ale je obdobně jako cukrovka prvého typu způsobena vzájemnou nenávistí bojových,
tj. tělesných imunitních a je ovládajících nervových živých buněk organismu, resp. těla živého tvora,
např. člověka, vzájemná nenávist těchto živých buněk končí v živém organismu, resp. těle až
vzájemným usmrcováním těchto živých buněk ve velkém rozsahu, což může mít poté za následek až
smrt organismu, resp. těla živého tvora, např. člověka. Léčba probíhá podáváním kortikosteroidů, mezi
něž patří rovněž alkoholy, tedy ve zmenšení projevů této nenávisti živých buněk zabíjením nervových,
zejména mozkových buněk, tedy jakýmsi vymazáváním paměti organismu, resp. těla živého tvora, např.
člověka, aby živé buňky tohoto těla na tuto nenávist zapomněly. Toto zabíjení nervových buněk např.
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kortikosteroidy je však oprávněné dle Filosofie rovnováhy pouze jako přechodné řešení, aby nemocný
člověk změnil svou životosprávu, která dala příčinu této nenávisti živých buněk těla živého tvora, tedy v
jeho případě těla člověka, což vyžaduje podle mé Filosofie rovnováhy, aby tento nemocný člověk plnil
stálou povinnost dle Filosofie rovnováhy všeho živého působit co možná nejméně smrti a bolesti všeho
živého, potažmo všech živých tvorů za účelem vzájemné lásky všeho živého a v celospolečenském
měřítku přijetí zákona o porážkové dani demokraticky přizpůsobenému této jediné povinnosti všech
živých tvorů tak, jak jsem jej navrhl ve své Filosofii rovnováhy, která je zdarma celá přístupná
na www.filosofierovnovahy.sweb.cz .
Obdobná příčina tedy nenávist či naopak strach živých buněk organismu, resp. těla živého tvora, např.
člověka ze zbytečného, tedy většího než co možná nejmenšího zabíjení živých tvorů je podle mé
Filosofie rovnováhy příčinou všech tělesných i duševních nemocí všeho živého, potažmo všech živých
tvorů, např. člověka.
Literatura: http://cs.wikipedia.org/wiki/Roztroušená_skleróza#L.C3.A9.C4.8Dba , http://cs.wikipedia.org/
wiki/Kortikosteroidy , http://cs.wikipedia.org/wiki/Steroidy
Filosofie rovnováhy s. 356-358
Aktualizováno 1. 4. 2015 15:53
1. 4. 2015 15:53
The cause of all diseases according to Philosophy of Balance
From below mentioned it follows, that all diseases in all living creatures, virtually man the Philosophy of
Balance sees either as a problem of burning or as a problem of power within the body of a living
creature. The most common are according to Philosophy of Balance mental or physical diseases of
physical burning - combustion from physical combustion of unmerciful foods like slaughtered meat,
either in the form of fear of living cells of the body from revenge for further combustion of these
unmerciful foods or in the form of war of living cells of our own body revenging for the burning of these
unmerciful foods, eg. the destruction of other healthy living cells of our own body from its white blood
cells. Result of the ill physical burning is regularly the disease of decrease of physical performance –
power. But if we limit eating meat excluding slaughtered meat from our diet, there is another problem,
and it is the decrease of physical performance - power, which in a society focused on performance
particularly means to conserve kinetic energy of our own body, it is to evoke almost no cause of the
above mentioned fear and revenge of our own body for our causing needless, i.e. much more than the
least possible death and pain in every moment of our life. We need to have a general philosophical
system that advises us clearly in every moment of our life, which of the offered options of our conduct is
fair and therefore the surest and safest, i.e. most saving our kinetic energy over a long period. Women
and the society currently prefer men who have not ill physical combustion or physical performance power, who are usually the greatest predators today, even if it is in conflict with our conscience, who
combust slaughtered meat in the best way (in fact meat can get us more energy than plants or by the
Philosophy of Balance recommended plant seeds and plant fruits) and who also have the greatest
power or kinetic energy. However after that according to the Philosophy of Balance the aforementioned
revenge for by them caused needless death and pain also catches them. The aim of Philosophy of
Balance is to change it, that society and women do not prefer the greatest predators, but the most
righteous individuals, which is also in line with our conscience.
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
quoted:
Post of Dalibor Grůza
All living creatures and their society may, in my view, be seen as energy-using products, exemplified as
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a combustion engine of car. Philosophy of Balance p.128
In my view energy, power of the individual is, given by the internal body kinetic energy of healthy living
creatures unaffected by diseases of the body, not by the internal body potential kinetic energy of living
creatures consisting of other types of energy that can be potentially transformed into the kinetic body
energy. They are particularly the body fat stores, it is not correct, that the fatter is living creature, the
more vital, energetic is living creature, with more kinetic energy contained in a sound body. Philosophy
of Balance p.256
Navi,
goodness in the form of longing for a world, where everyone should like each other (the biblical
paradise), we all have, referred to me, in our souls (psychologists speak of the oceanic feeling). This we
may well push under the influence of our bad external world more or less deeply into our subconscious,
schizophrenics are almost unable to suppress this good in themselves unlike healthy people, because
they are more vulnerable or out of line. Philosophy of Balance p. 367-368
The fact, that schizophrenia affects also the ability to establish intimate relationships, Eva Češková
speaks. (2006, p. 194) She states that many patients with schizophrenia will never marry, and their
sexual experiences are in many cases very little or even no. ...
Patients with schizophrenia do not impute anything to chance. They are thinking magically and they
seek non-existent connections. They need to make everything fit into their overall interpretation of the
world. They want to feel safe and sure, so they need to explain everything clearly and to generalize. see
Love relations from the perspective of people with schizophrenia, Bc. Klára Toboláková, Thesis, 2013,
Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Humanities, p. 15 a 24,
see http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/21320/toboláková_2013_dp.pdf?sequence=1
Causes and treatment of diabetes and multiple sclerosis according to the Philosophy of Balance
Printed from: www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
Theme web: http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1576
Printed on: 25/04/2012
Theme:
Theme author: Dalibor Grůza
Theme: Příčiny a léčba roztroušené sklerózy dle Fil.rovn.
Time: 25/04/2012 11:53:33
Post:
Diabetes (diabetes mellitus) is manifested as the inability of a living organism, such as the human body
to digest, i.e. to burn sugars, a living organism is vitally dependent to digest sugars, because only in this
way it is gaining energy, i.e. the movement. Most easily digestible sugars for carnivores are sugars, i.e.
glucose in meat. Digesting sugars is possible for living organism essentially through a hormone called
insulin, which B cells of the pancreas produce. There are two types of diabetes, diabetes mellitus, type 1
is caused by the gradual killing of most B cells of the pancreas by own white blood cells, diabetes type 2
is caused by the inability of insulin to ensure the digestion of sugars in the body, actually by cells of a
living organism, virtually body, such as of human, the result of the above two types of diabetes mellitus
is that the body, actually body cells of the living creature do not receive sugar, i.e. energy, i.e. movement
and then the body of living creature dies, that ceases to move. Contemporary medicine is trying to
resolve this disease of inability to receive the sugar by the own body cells by the attack against these
cells, simply it wants to force these cells of certain body of living creature against their will to receive
sugars, i.e. energy. This is a way, that it delivers insulin into the body, a hormone causing the cells of
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the body of a living creature to receive sugars, even though it is against their will. The insulin is then
obtained in the present at first as the human insulin from yeast and bacteria, i.e. separate
microorganisms and when cells of the own body defend against this insulin, the physician must use
currently so called the insulin analogues, whose composition is proprietary, i.e. it is essentially a secret,
according to me it is essentially a combination of the above human insulin and animal insulin extracted
from the pancreas of killed animals as pigs, cattle or dogs.
According to Philosophy of Balance, the main error of contemporary medicine that solves the above
problem of not receiving sugars by living cells of the body of a living creature rather than persuasion of
these cells to receive these sugars, but forcing them to receive this sugar against their will by insulin.
Modern doctors eliminate the symptoms of diabetes as a disease rather than their cause, because more
and more forcing of live cells of body of living creature to receive sugars with insulin while maintaining
the same lifestyle (i.e. the same mercilessness of living creature of diabetic patient, i.e. the number of
saved lives of living creatures after deduction of the number of killed living creatures by living creature of
diabetes patient) will also increase the will, virtually resistance, virtually defense of these cells against
further forcing to receive this sugar, then contemporary medicine is increasing level of violence forcing
living cells of living creature body to receive sugars and it is against the ever-increasing resistance of
these cells. Finally, insulin obtained from killed animals does not help, i.e. the highest current legal level
of violence and majority of the living cells of the body of the living creature as human refuses finally to
receive sugars, i.e. energy, i.e., movement and voluntarily rather die or kill cells of the body receiving
these sugars, by which then the whole living creature, as a human dies.
The correct solution of the diabetes disease according to Philosophy of Balance is to seek substantial
reason, why living cells of the body of the living creature as human refuse to take sugar or to produce
insulin needed to receive sugar by these cells, rather than them to force by violence the sugar to
receive. The answer, why cells of the living creature body as human refuse to receive or to produce
sugar and prefer to die or kill cells of own organism, virtually body eg of a human body, is according to
the Philosophy of Balance such that the cells do not take sugar either for fear of revenge of by them
burned or digested living microorganisms and of their relatives, and due to this fear they rather die than
eat something (see above diabettes mellitus, type 2) and on the contrary white blood cells rather kill B
cells of the pancreas, even if it means their very gradual death, when the hatred prevails in them as
warriors of the body of living creature such as human towards these B cells of the pancreas producing
insulin, allowing the other cells of the body of the living creature to digest i.e. to burn the cadavers of
other killed living creatures for reasons of compassion and relationship with those other killed living
creatures (see diabetes mellitus type 1). Solution of diabetes disease according to the Philosophy of
Balance is not therefore to escalate the killing of other living creatures in order to coerce own body to
digest sugars, but on the contrary it is still to decrease killing (hence the pain) of all living creatures and
thus gradually perfectly to reconcile diabetes patient living organism, virtually body, such as human.
(see www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Literature: http://cs.wikipedia.org/wiki/Inzulin , http://cs.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_II._typu_(ka
rdiovaskulární_onemocnění) , http://cs.wikipedia.org/wiki/Mesodiencefalická_modulace , http://cs.wikipe
dia.org/wiki/Diabetes_mellitus , http://cs.wikipedia.org/wiki/Steroidy , http://www.medatron.cz/dinfo/historie/046.php
quoted from http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1570
Multiple sclerosis is not according to the Philosophy of Balance as opposed diabetes type 2 caused by
fear of living cells of the organism, virtually of the body of a living creature as human from the food, from
digestion of sugars, especially from bodies of dead animals, but it is similar to diabetes type 1 caused by
mutual hatred of combat, thus immune and them controlling nerve body living cells of organism, virtually
body of a living creature such as human, mutual hatred of living cells do not finish in a living organism,
virtually body until the mutual killing of these living cells on a large scale, which may then result in death
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of the organism, virtually of the body of a living creature as human. The treatment is receiving of
corticosteroids, which also include alcohols, thus reducing the manifestations of the hatred of the living
cells by killing the nerve cells, especially brain cells, a kind of erase of the memory of the organism,
virtually body of a living creature such as human, that the living cells of this body forget this hate. This
killing of nerve cells, such as by corticosteroids is according to the Philosophy of Balance justified only
as a temporary solution, that an ill person changed his or her diet, virtually lifestyle, which gave the
cause of the hatred of the living cells of the body of the living creature, thus in his or her case the human
body, which requires according to my Philosophy of Balance, that this sick man performs the permanent
obligation of all living things under the Philosophy of Balance to cause the least possible death and pain
of all living things, hence of all living creatures for mutual love of all living things and on a societal scale
enactment of the slaughter tax democratically adapted according to this only one obligation of all living
creatures as I suggested it in my Philosophy of Balance, which is free of charge available
on www.filosofierovnovahy.sweb.cz .
The similar cause i.e. hatred or on the contrary fear of living cells of organism, virtually of body of a living
creature such as a human from unnecessary, i.e. larger than the smallest possible killing of living
creatures, is according to my Philosophy of Balance the cause of all physical and mental illnesses of all
living things, hence of all living creatures such as human.
Literature: http://cs.wikipedia.org/wiki/Roztroušená_skleróza#L.C3.A9.C4.8Dba , http://cs.wikipedia.org/
wiki/Kortikosteroidy , http://cs.wikipedia.org/wiki/Steroidy
Philosophy of Balance p. 372-374
Aktualizováno 1. 4. 2015 15:57
1. 4. 2015 15:57
Lékařská etika dle Filosofie rovnováhy
Lékař, který poskytuje zdravotní péči živým tvorům, je jakýmsi vojákem, který plní rozkazy vědců, jak má
zachraňovat životy pacientů (léčení je zřejmě odvozeno v češtině od slova lekání, např. ryby, tedy
ocitnutí se pacienta v poměrně blízkém ohrožení smrtí). V případě zjevnosti (zejména ve veterinárním,
ale i lidském lékařství), že lékař jako výše uvedený voják působí zbytečnou, tj. větší než co možná
nejmenší smrt a bolest (mám zde na mysli zejména použití zjevně zbytečného působení smrti a bolesti
jiným živým tvorům než člověk, zejména zvířatům, např. při vývoji léčiv), je tento lékař povinen klást
tomuto léčení přiměřený odpor.
quoted:
Post of Dalibor Grůza
... K povinnosti vojáka neuposlechnout rozkaz a porušit vojenskou přísahu poslušnosti lze uvést, že
podle Filosofie rovnováhy existuje jediná povinnost každé živé bytosti, a to působit co možná nejméně
smrti a bolesti. Poslušnost vojáků vůči rozkazům svých velitelů a vojenské přísaze je ve většině případů
s touto jedinou povinností dle Filosofie rovnováhy v souladu, avšak v určitých případech je i řadovému
vojákovi či důstojníkovi zjevné, že se dostává do rozporu s touto jedinou povinností dle Filosofie
rovnováhy, tedy je mu zjevné, že působí zbytečnou smrt a bolest (např. má rozkaz zabíjet děti či ženy).
V tom případě je dle Filosofie rovnováhy i řadový voják či důstojník povinen klást rozkazu přiměřený
odpor a musí spoléhat na to, že stejně svou povinnost klást přiměřený odpor takovému rozkazu, který je
z vojákova hlediska zjevně v rozporu s výše uvedenou jedinou povinností dle Filosofie rovnováhy, splní i
všichni ostatní vojáci a tím způsobí změnu tohoto velitelského rozhodnutí působícího zjevně zbytečnou
smrt a bolest. Řadový voják a důstojník zřejmě nebude muset dobrovolně obětovat při tomto odporu
vlastní život či život nějakého svého spolubojovníka v důsledku vzpoury tohoto odporujícího vojáka,
pokud tento vždy splní svou povinnost tohoto přiměřeného odporu proti rozkazu působícího z jeho
hlediska zjevně zbytečnou smrt a bolest, toto však vyžaduje odvahu nikoliv zbabělost vojáka vždy

154

přiměřeně odporovat takovýmto rozkazům. V opačném případě, jestliže řadový voják či důstojník
nenajdou v sobě dostatek odvahy k takovému přiměřenému odporu, tak se stanou spolupachateli z
jejich hlediska způsobené zjevně zbytečné smrti a bolesti, a dříve nebo později ztratí svou duševní
rovnováhu. Filosofie rovnováhy s. 347
Literatura: www.orko.cz/?link=L%E9ka%F8sk%E1+etika+2015 , http://cs.wikipedia.org/wiki/Hippokratov
a_přísaha
(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 2. 5. 2015 0:25
2. 5. 2015 0:25
Medical ethics according to Philosophy of Balance
The physician who provides medical care of living creatures, is a sort of soldier who carries out the
orders of scientists how to save the lives of patients (Czech word for medical therapy is probably derived
from the Czech word for dying, eg. of fish, i.e. finding patient in relatively close danger of death). In the
case of clarity (especially in the veterinary, but also human medicine), that the physician as the
aforementioned soldier causes unnecessarily, i.e. more than the least possible death and pain (I am
thinking here particularly the use of clearly unnecessarily causing death and pain of other living
creatures than a human, particularly of animals, eg. in development of medicaments), this physician is
obliged to put up appropriate resistance to this medical therapy.
quoted:
Post of Dalibor Grůza
... To an obligation of a soldier to disobey command and corrupt military oath of obedience it may be
noted that sole duty of every living being exists according to the Philosophy of Balance, it is to cause the
least possible death and pain. Obedience of soldiers to the commands of their commanders and the
military oath is in most cases in conformity with this only obligation under the Philosophy of Balance, but
in some cases, it is clear even to an ordinary soldier or officer, that he or she conflicts with this only
obligation under the Philosophy of Balance, thus it is to him or her clear, that he or she causes
unnecessary death and pain (eg, the order to kill children or women). In this case, according to the
Philosophy of Balance ordinary soldier or officer is also obliged to put up appropriate resistance and he
or she must rely, on that his or her duty to put up appropriate resistance to such a command, which is
obviously from a point of view of the soldier in conflict with the sole obligation under the Philosophy of
Balance, all other soldiers perform, causing a change of commander decision inflicting apparently
unnecessary death and pain. An ordinary soldier and an officer probably would not have volunteered to
sacrifice during his or her resistance his or her own life or the life of some of his or her fellow as a result
of the revolt of this resisted soldier, if he or she always performs his or her duty of appropriate resistance
to the command causing from his or her point of view obviously unnecessary death and pain, but this
requires courage rather than cowardice of the soldier always adequately to resist such commands.
Otherwise, if the ordinary soldier or officer will not find in him- or herself the courage for such an
appropriate resistance, so he or she becomes accomplices from his or her point of view causing an
apparently unnecessary death and pain, and sooner or later he or she loses his or her mental balance.
Philosophy of Balance p. 362
Literature: www.orko.cz/?link=L%E9ka%F8sk%E1+etika+2015 , http://cs.wikipedia.org/wiki/Hippokratov
a_přísaha
(see www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 2. 5. 2015 8:19
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2. 5. 2015 8:19
Dilemma of reason:
Sentence: All the rest consists more in views (speculations).
Whether the above sentence is still the axiom or dogma of my Philosophy of Balance, or it is already its
view (speculation).
Literature: A dilemma (Greek … "double proposition") is a problem offering at least two solutions or
possibilities, of which none are practically acceptable; one in this position has been traditionally
described as "being on the horns of a dilemma", neither horn being comfortable; or "being between a
rock and a hard place", since both objects or metaphorical choices being rough (destructive).
In formal logic, the definition of a dilemma differs markedly from everyday usage. Two options are still
present, but choosing between them is immaterial because they both imply the same conclusion. …
Which can be translated informally as "one (or both) of A or B is known to be true, but they both imply C,
so regardless of the truth values of A and B we can conclude C."
(see http://en.wikipedia.org/wiki/Dilemma?oldid=276144403 , http://cs.wikipedia.org/wiki/Dilema )
quote:
Originally posted by Dalibor Grůza
PHILOSOPHY OF BALANCE (HARMONY)
PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY:
„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore
everyone is still obliged to cause the least possible death and pain."
All the rest consists more in views (speculations).
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 6. 5. 2015 18:34
6. 5. 2015 18:34
Dilema rozumu:
Věta: Vše ostatní jsou více názory(spekulace).
Zda jde u výše uvedené věty stále ještě o axiom či dogma mé Filosofie rovnováhy, nebo už jde o její
názor(spekulaci).
Literatura: Dilema (řecky ... „dvojí volba“) je problém nabízející alespoň dvě řešení nebo volby, z kterých
ani jedna není přijatelná; tradičně je to popisováno jako „rozpolcen při rozhodování“ (being on the horns
of a dilema), kdy žádná možnost není příjemná nebo „být mezi dvěma ohni“ (being between a rock and
a hard place), kdy jsou oba objekty nebo výběry destruktivní.
Ve formální logice se definice pojmu dilema liší významně od běžného významu. Je to chápáno tak, že
jsou možná dvě řešení, ale výběr mezi nimi není podstatný, protože obě obě vedou ke stejným
závěrům. ... Neformálně to lze vysvětlit jako „jeden (nebo oba), A nebo B jsou pravdivé, ale oba implikují
C, takže bez ohledu na pravdivost hodnoty A a B můžeme vyvodit C.“
(viz http://en.wikipedia.org/wiki/Dilemma?oldid=276144403 , http://cs.wikipedia.org/wiki/Dilema )
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quote:
Originally posted by Dalibor Grůza
FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je
každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti."
Vše ostatní jsou více názory(spekulace).
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 6. 5. 2015 18:36
6. 5. 2015 18:36
Single axiom or dogma of Philosophy of Balance
All the possible interpretations regarding on this website mentioned absolute certainty only of axiom or
dogma of love of my Philosophy of Balance imply, that it is always necessary to behave in accordance
with this single axiom or dogma of the Philosophy of Balance, if, as the case may be, this axiom or
dogma is not verifiably refuted.
Literature: http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge , http://en.wikipedia.org/wiki/Belief , http://cs.wikipedia.
org/wiki/Víra , http://cs.wikisource.org/wiki/Ottův_slovník_naučný/Víra , http://en.wikipedia.org/wiki/Fideis
m , www.vira.cz/Texty/Knihovna/Veda-a-vira-jednota-nebo-bojprotikladu.html , www.vira.cz/Texty/Knihovna/Rozhovor-s-astrofyzikem-JirimGrygarem.html , http://en.wikipedia.org/wiki/Certainty , http://cs.wikipedia.org/wiki/Jistota , http://cs.wikip
edia.org/wiki/Dogma , http://cs.wikipedia.org/wiki/Axiom , http://forum.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC
_ID=1748 , http://en.wikipedia.org/wiki/Correspondence_theory_of_truth , http://en.wikipedia.org/wiki/Pra
gmatic_theory_of_truth , http://en.wikipedia.org/wiki/Constructivist_epistemology , http://en.wikipedia.org
/wiki/Consensus_theory_of_truth , http://en.wikipedia.org/wiki/Coherence_theory_of_truth , http://en.wiki
pedia.org/wiki/Subjectivism , http://en.wikipedia.org/wiki/Truth , http://cs.wikipedia.org/wiki/Pravda , http:/
/cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Grygar#cite_note10 , http://cs.wikipedia.org/wiki/Filosofický_skepticismus , http://cs.wikipedia.org/wiki/Skepticismus , http:
//cs.wikipedia.org/wiki/Sextus_Empiricus , http://sk.wikipedia.org/wiki/Sextos_Empeirikos , http://cs.wikip
edia.org/wiki/Sofisté , http://cs.wikipedia.org/wiki/Cynik , http://cs.wikipedia.org/wiki/Kynismus , http://cs.
wikipedia.org/wiki/Nihilismus , http://cs.wikipedia.org/wiki/Agnosticismus , http://cs.wikipedia.org/wiki/Pos
tulát
quoted:
Post of Dalibor Grůza
PHILOSOPHY OF BALANCE (HARMONY)
PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY:
„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore
everyone is still obliged to cause the least possible death and pain."
All the rest consists more in views (speculations).
... Until the full confirmation or refutation of single dogma of my Philosophy of Balance, there is only a
need to change with the change of the current state of science its scientific application, or to make this
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simplified definition of love more precise. Philosophy of Balance p. 409
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 11. 5. 2015 22:47
11. 5. 2015 22:47
Přednáška o lásce viz níže, tato přednáška souvisí s mou Filosofií rovnováhy, akorát ten Bůh je zřejmě
více spekulace.
https://jzj.signaly.cz/1504/je-laska-vec-emoci-nebo
Aktualizováno 12. 5. 2015 7:02
12. 5. 2015 7:02
Práva a povinnosti spolubojovníků dle Filosofie rovnováhy
Z níže uvedeného plyne, že spolubojovníci mají povinnost dostatečně bojovat a dostatečně se obětovat
za ostatní spolubojovníky, za to mají právo, aby ostatní spolubojovníci dostatečně bojovali a dostatečně
se obětovali zase za ně. Jedná se o vzájemný ústup spolubojovníků zaměřený na boj vně skupiny
spolubojovníků. V případě, že spolubojovník není schopen dostatečně bojovat a obětovat se za ostatní
spolubojovníky, stává se předmětem útoků ze strany svých vlastních spolubojovníků, na nějž musí
odpovídat protiútokem proti svým spolubojovníkům, nebo se stane příjemcem jejich charity, každopádně
přestává být rovnoprávným spolubojovníkem. Aby byla armáda spolubojovníků a rovněž tak jednotliví
spolubojovníci dlouhodobě úspěšní v boji, tak musí dle Filosofie rovnováhy co možná nejvíce dodržovat
stálou povinnost každého působit co možná nejméně smrti a bolesti.
quoted:
Post of Dalibor Grůza
FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je
každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti."
Vše ostatní jsou více názory (spekulace).
... nebo jako řada přátel a spolubojovníků, kteří jsou za nás ochotni se obětovat a bojovat. Filosofie
rovnováhy s. 9
... Souhlasím tudíž s Koránem, že války mají svůj smysl a že společnost má být ideální společností
spolubojovníků Filosofie rovnováhy s. 137
... 2) Spolubojovnictví: tj. plnění konečnému příjemci, za které je tento příjemce povinen poskytnout
nějakou přiměřenou protihodnotu, vzorem tohoto vztahu je křesťanské pojetí jediného Boha otce jako
dárce a Ježíše Nazaretského možná Krista jako jeho dospělého syna rovného tomuto jedinému Bohu
otci, vzájemný vztah životních partnerů, vztah rodiče a jeho dospělého dítěte, bojový vztah dvou vojákůspolubojovníků v armádě, tržní vztah obchodních partnerů, případně v budoucnosti vztah člověka a
zvířete či hmyzu či rostliny či jiného živé tvora méně evolučně dokonalého než člověk, až se tito živí
tvorové zdokonalí na stejnou evoluční úroveň
Cílem evoluce přírody je dle Filosofie rovnováhy vychovávat ze všech postupně v rámci evoluce přírody
stále nově a nově vznikajících živých tvorů jako počátečních výlučných příjemců charity stále
dokonalejší spolubojovníky. Filosofie rovnováhy s. 384
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... Použijeme-li pro vysvětlení shora uvedených fyzikálně matematických definic obecného českého
jazyka lze říci následující:
ad 1.)
1.1. V případě útoku na určitého jedince ze strany společnosti živých tvorů nutí tento útok ze strany
společnosti živých tvorů tohoto určitého jedince k ústupu vůči této společnosti živých tvorů.
1.2. V případě ústupu společnosti živých tvorů nutí tento ústup ze strany společnosti živých tvorů
jedince k útoku vůči této společnosti živých tvorů.
ad 2.) Rozumné jednání:
2.1. V případě útoku ze strany společnosti živých tvorů na určitého jedince je rozumné, aby tento
jedinec odpověděl v rozporu s bodem ad 1.1. nikoliv ústupem nýbrž přiměřeným útokem vůči této
společnosti živých tvorů (Např. při svádění osobou stejného pohlaví je možno odpovědět vlastní
představou jejích pohlavních orgánů) a
2.2. V případě ústupu ze strany společnosti živých tvorů vůči určitému jedinci je rozumné, aby tento
jedinec odpověděl v rozporu s bodem ad 1.2. nikoliv útokem nýbrž přiměřeným ústupem vůči této
společnosti živých tvorů.
ad 3.)
3.1. Přiměřený útok určitého jedince jako odpověď na útok společnosti živých tvorů vůči tomuto určitému
jedinci oba tyto útoky dříve nebo později (tedy výchovně, nikoliv ničivě) neutralizuje (resp. nuluje).
3.2. Přiměřený ústup určitého jedince jako odpověď na ústup společnosti živých tvorů vůči tomuto
určitému jedinci oba tyto ústupy dříve nebo později neutralizuje (resp. nuluje).
Výsledkem tohoto postupu je dříve nebo později stabilní vývoj společnosti všech živých tvorů. Filosofie
rovnováhy s. 47
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 22. 5. 2015 22:33
22. 5. 2015 22:33
Rights and duties of comrades-in-arms according to Philosophy of Balance
From the below mentioned it follows that the comrades have a duty sufficiently to fight and sufficiently to
sacrifice for the other comrades, they have the right for it, that other comrades fight sufficiently and
sacrifice themselves sufficiently for them again. It is a mutual retreat of comrades focused on fighting
outside of comrades group. In case, that the comrade is not able sufficiently to fight and to sacrifice himor herself for other comrades, he or she is becoming the subject of attacks by his or her own comrades,
to which he or she must respond by a counterattack against his or her comrades, or he or she will be the
beneficiary of their charity, in any case he or she ceases to be equal comrade. In order that in the long
term the army of comrades as well as individual comrade succeed in the fight, so according to the
Philosophy of Balance they must follow as much as possible a permanent obligation of everyone to
cause the least possible death and pain.
quoted:
Post of Dalibor Grůza
PHILOSOPHY OF BALANCE
PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY:
„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore
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everyone is still obliged to cause the least possible death and pain."
All the rest consists more in views (speculations).
... or as a series of friends and comrades who are willing to fight and sacrifice their lives for us.
Philosophy of Balance p. 8
... Therefore, I agree with the Koran, that wars have a meaning and that society should be the ideal
society of comrades-in-arms Philosophy of Balance p. 143
... 2) Comrades-in-arms: i.e. performance to the final recipient, for which the recipient is obliged to
provide any reasonable consideration, a pattern of this relationship is the Christian concept of single
God as the Father as a donor and Jesus of Nazareth may be Christ, as his adult son equal to this single
God as the Father, relationship between living partners, the relationship between parent and his or her
adult child, army relationship between two soldiers comrades-in-arms in the army, the market
relationship between trading partners, possibly the future relationship between human and animal or
insect or plant or other living creature evolutionarily less perfect than human, until these living creatures
improve to the same evolutionary level
The aim of nature evolution according to the Philosophy of Balance is gradually within the nature of
evolution to educate still new and new emerging living creatures as initial exclusive recipients of charity
to become still better comrades-in-arms. Philosophy of Balance p. 401
... Applying for an explanation of the above-mentioned general physical and mathematical definitions the
general English language, we can say the following:
ad 1)
1.1 In the case of an attack against a particular individual from the society of living creatures makes this
attack from the living creatures retreat this particular individual from the society of living creatures.
1.2 In the case of retreat of living creatures makes this retreat from the living creatures the individual to
the attack against these living creatures.
ad 2) Reasonable behavior:
2.1 In the case of an attack by the living creatures against a certain individual it is reasonable, so that
this individual responded in contrast to paragraph ad 1.1 not by a retreat but by appropriate attack
against the society of living creatures (Eg. the seduction of a person of the same sex can be responded
by own idea of his or her genital organs).
2.2 In the case of retreat of society of living creatures from a particular individual it is reasonable, that
this individual responded in contrast to paragraph ad 1.2 not by an attack but by an adequate retreat
from the society of living creatures.
Ad 3)
3.1 Reasonable attack of certain individuals as a response to the attack of the living creatures against
the particular individual neutralizes (or zero) both attacks, sooner or later (i.e. educational, not
destructively).
3.2 Reasonable retreat of some individuals in response to the retreat of living creatures from the
particular individual neutralizes (or zero) both retreats sooner or later.
The result of this procedure is sooner or later, stable development of all living creatures. Philosophy of
Balance p. 48
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
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Aktualizováno 22. 5. 2015 22:39
22. 5. 2015 22:39
Only real church
Regarding my pack, so more surely than, that I am member of the Catholic Church (although that
preaches love, it is according to the Philosophy of Balance the great merit also of many other churches,
but almost all members of the Catholic Church either do not believe substantially in love or they do not
act substantially in accordance with love in a similar extent as the members of the other current subpacks of living creatures, in the case of the Catholic Church especially in relation to animals and to other
living creatures other than humans), I know that I and following idea are creating it now, in other words I
do not subordinate ultimately to any living creature but only to this idea, which reads: „All living creatures
in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged
to cause the least possible death and pain.", i.e. my supreme boss is only the love, if love is God, then
my supreme boss is only God. This my pack of those what dwell as much as possible in love goes
beyond individual packs and forms the only real church. And I want to be more and more above
mentioned comrade-in-arms of this idea instead the recipient of above its charity as before.
quoted:
Post of Dalibor Grůza
... As in the Universe there is good and evil, light and vacuum, Christ and the Devil in balance, if I am
their common and joint member, I can not expect from either of the leading wolves a great favor and
power, but neither a great resistance and evil, because I though will be a member of their pack. I will
therefore be a mediate wolf in a pack, which presupposes friendship with all the wolves including the
two guiding wolves, which have fought for life and death. This is relatively the safest position in a wolf
pack, I cannot get much, but I cannot lose much either.
... Such a mediator in the wolf pack can expect the reward (she-wolf and the wolf cubs allowed) until the
establishment of a new good pack after he manages to reconcile all the warring leaders, figuratively
speaking of Christ with the Devil and the Devil to Christ, a predator with its prey. This reconciliation,
however, may never be achieved, because it is such a superhuman task, which the mediator cannot
know, whether he or she can even reach it, his or her task is to devote it his or her entire life. Philosophy
of Balance p. 364-365
... Matthew 22:36 Master, which is the great commandment in the law? 37 Jesus said unto him, Thou
shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. 38 This is the
first and great commandment. 39 And the second is like unto it, (i.e. the believers and unbelievers in
God are similar, who comply with this second commandment) Thou shalt love thy neighbour as thyself.
40 On these two commandments hang all the law and the prophets.
Mark 12: 28 And one of the scribes came, and having heard them reasoning together, and perceiving
that he had answered them well, asked him, Which is the first commandment of all? 29 And Jesus
answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord: 30
And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and
with all thy strength: this is the first commandment. 31 And the second is like, namely this, Thou shalt
love thy neighbour as thyself. There is none other commandment greater than these. Philosophy of
Balance p. 350-351
… (1 John 4:8King James Version (KJV) 8 He that loveth not knoweth not God; for God is love., 1 John
4:16King James Version (KJV) 16 And we have known and believed the love that God hath to us. God
is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.
(see https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+John+4%3A8&version=KJV and https://www.bi
blegateway.com/passage/?search=1+John+4%3A16&version=KJV )
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… Charity or comrades-in-arms.
According to the Philosophy of Balance there are two types of good relationships between all living
beings:
1) Charity: the gifts, i.e. performance to the final recipient without his or her obligation to provide any
reasonable consideration for it always except gratitude, a pattern of this relationship is the relationship
between according to the Christian conception the single God as the Father as a donor and an imperfect
human as recipient, a parent as a donor and his or her juvenile child as a recipient or between a human
as a donor and bred or grown less evolutionarily perfect living creature such as an animal, insect or
plant, etc. as a recipient.
2) Comrades-in-arms: i.e. performance to the final recipient, for which the recipient is obliged to provide
any reasonable consideration, a pattern of this relationship is the Christian concept of single God as the
Father as a donor and Jesus of Nazareth may be Christ, as his adult son equal to this single God as the
Father, relationship between living partners, the relationship between parent and his or her adult child,
army relationship between two soldiers comrades-in-arms in the army, the market relationship between
trading partners, possibly the future relationship between human and animal or insect or plant or other
living creature evolutionarily less perfect than human, until these living creatures improve to the same
evolutionary level
The aim of nature evolution according to the Philosophy of Balance is gradually within the nature of
evolution to educate still new and new emerging living creatures as initial exclusive recipients of charity
to become still better comrades-in-arms.
In my opinion all the living beings need for a happy life to live in both of these types of relationships.
Philosophy of Balance p. 401
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 25. 5. 2015 22:20
25. 5. 2015 22:20
ad Jediná skutečná církev
Má smečka těch, co možná nejvíce zůstávají v lásce, která překračuje hranice jednotlivých smeček a
tvoří jedinou skutečnou církev, je tvořena těmi, co nebo někteří jiní (zejména jejich pánové nebo jejich
bližní nebo jejich nepřátelé) ve skutečnosti (tj. zejména lidé a ostatní živí tvorové) nejvíc chtějí žít ve
světě, kde se budou mít všichni rádi, proto tito členové mé smečky co možná nejvíce dodržují stálou
povinnost každého působit co možná nejméně smrti a bolesti (jiní živí tvorové než člověk zejména skrze
péči milosrdného člověka).
Literatura: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Viklef , http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeroným_Pražský , http://c
s.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus , http://cs.wikipedia.org/wiki/Svatý , http://cs.wikipedia.org/wiki/Ontologický
_důkaz_existence_Boha , http://cs.wikipedia.org/wiki/Modální_logika , http://en.wikipedia.org/wiki/Modal
_logic , http://halik.cz/cs/tvorba/rozhovory/clanek/103/ . www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Jan-Husnebyl-zadny-kacir-Teolog-mluvi-o-skutecnych-duvodech-jeho-upaleni239008 , http://cs.wikipedia.org/wiki/Církev , http://cs.wikipedia.org/wiki/Démon , http://en.wikipedia.org/
wiki/John_Wycliffe
quoted:
Post of Dalibor Grůza
…
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Toto se již na tomto fóru probíralo viz www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1163 s výsledkem,
že no a pak je zde ještě poslední možnost:
- někteří tvorové si jsou vědomi toho, co chtějí a všichni tito chtějí, aby se všichni měli dobře
- a zbytek, který to nechce, si není ve skutečnosti vědom toho, co chce ...
Aktualizováno 29. 5. 2015 19:35
29. 5. 2015 19:35
ad Jediná skutečná církev
Na rozdíl od jiných biblických textů, zejména týkajících se rituálních obětí zvířat v židovském chrámě dle
Starého zákona, níže uvádím biblické texty svědčící naopak pro to, že židovsko-křesťanský Bůh a Ježíš
Nazaretský jsou Bohem mé níže uvedené jediné skutečné církve, že tudíž Ježíš Nazaretský i tento Bůh
by mohli dokonale zůstávat v dokonalé lásce, tedy i k jiným živým tvorům než člověk:
Texty Druhého vatikánského koncilu: LG 9,3, LG 48,1, GS, 39,1, texty Bible: Gn 1-4,26, L 10,25-37, Mk
16,15, 1J 4,8, 1J 4,16, Řím 8,19-23, Řím 8,18, Ko 1,15-20, Ef 1,10, Iz 63,17, 2 Petr 3,13, Zj 21,1, Ž
36,7, Oz 2,20, Iz 43,16-21, Iz 56,9, Iz 11,6-8.
viz http://www.jesuit.cz/old/?id=dokumenty_2-dk_4-galot
Aktualizováno 29. 5. 2015 19:36
29. 5. 2015 19:36
to Only real church
My pack of those what dwell as much as possible in love, which goes beyond individual packs and
which forms the only real church, is made up of those, what or some other (especially their masters or
their neighbors or their enemies) in fact (i.e. especially people and other living creatures) mostly want to
live in a world, where everyone likes each other, therefore these members of my pack follow as much as
possible the permanent obligation of everyone to cause the least possible death and pain (other living
creatures than humans especially through a merciful human care).
Literature: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Viklef , http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeroným_Pražský , http://c
s.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus , http://cs.wikipedia.org/wiki/Svatý , http://cs.wikipedia.org/wiki/Ontologický
_důkaz_existence_Boha , http://cs.wikipedia.org/wiki/Modální_logika , http://en.wikipedia.org/wiki/Modal
_logic , http://halik.cz/cs/tvorba/rozhovory/clanek/103/ . www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Jan-Husnebyl-zadny-kacir-Teolog-mluvi-o-skutecnych-duvodech-jeho-upaleni239008 , http://cs.wikipedia.org/wiki/Církev , http://cs.wikipedia.org/wiki/Démon , http://en.wikipedia.org/
wiki/John_Wycliffe
quoted:
Post of Dalibor Grůza
…
This has already been on the forum discussed
see www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1163 with the result, that but then there is one last
option:
- some creatures are aware of what they want and each of them want that everyone has a good time
- and the rest, which does not want it, they were not in fact aware of what they want ...
Aktualizováno 29. 5. 2015 19:42
29. 5. 2015 19:42
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to Only real church
Unlike other biblical texts, especially regarding the ritual sacrifices of animals in the Jewish temple
according to the Old Testament, I mention below the biblical texts showing the contrary, that the JudeoChristian God and Jesus of Nazareth are God of my following only real church, that therefore both Jesus
of Nazareth and this God could perfectly dwell in perfect love, thus also of other living creatures than
humans:
Texts of the Second Vatican Council: LUMEN GENTIUM 9,3, LUMEN GENTIUM 48,1, Gaudium et Spes
39,1, texts of Bible: Genesis 1-4,26, Luke 10,25-37, Mark 16,15, 1 John 4,8, 1 John 4,16, Romans 8,1923, Romans 8,18, Colossians 1,15-20, Ephesians 1,10, Isaiah 63,17, 2 Peter 3,13, Revelation 21,1,
Psalms 36,7, Hosea 2,20, Isaiah 43,16-21, Isaiah 56,9, Isaiah 11,6-8.
see http://www.jesuit.cz/old/?id=dokumenty_2-dk_4-galot
Aktualizováno 29. 5. 2015 19:43
29. 5. 2015 19:43
Eugenics according to Philosophy of Balance
About the breeding of humans and negative eugenics according to the Philosophy of Balance:
quoted:
Post of Dalibor Grůza
... Neronis,
here you get closer to the Nazi ideology, which also committed euthanasia (i.e. merciful death) of
disabled people and also of disabled children. The basic idea and the obligation of the Philosophy of
Balance, that "All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other,
therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain. All the rest consists more
in views (speculations). It applies to all my Philosophy of Balance.", means, that you and they carry
huge value that is the evolutionarily most advanced form of life (i.e., the most able ones to feel physical
and mental pain) to be protected primarily along with other life of all other living creatures as much as
possible. Furthermore, according to the Philosophy of Balance one must be looking at retarded children
not only in terms, of what they are now, but also in terms, of what they may be in the future, how they
can improve evolutionarily according to the Philosophy of Balance in particular by causing the least
possible death and pain, for which they bear responsibility against the nature (or its evolution) not only
these retarded children but also persons who are entrusted with these retarded children. Philosophy of
Balance p. 372
About the possible application of natural selection, according to current scientific understanding of
evolutionary theory in the invalidity of my Philosophy of Balance:
quoted:
Post of Dalibor Grůza
At the same time the third option, that human cannot live in symbiosis (also elsewhere understood as
harmony) with all of nature and living creatures must always be on the expense of which the human and
his or her chosen and protected pack of living creatures live, that the human would have to necessarily
kill to survive and with which he or she would necessarily fight on life and death (i.e. partial necessary
parasitism or predation), it would mean that the supposedly sovereign good God, hence by Him
allegedly created nature are very merciless.

164

In nature there is the question in addition to the force of the law of exclusive harmony (i.e. symbiosis) or
the law of exclusive disharmony (i.e. parasitic-predatory image of the world) then the force of the law of
prevailing harmony or of the law of prevailing disharmony or no the law of harmony or the law of
disharmony prevails here. Only in the case of the above-mentioned law of exclusive harmony (i.e.
symbiosis) the Philosophy of Balance is not refuted, thus the permanent duty of everyone to cause the
least possible death and pain enforced and punished by nature itself, in those other cases depending on
the circumstances of the case one must always properly choose between harmony and disharmony,
therefore not causing or causing greater than the least possible death and pain. …
Due to my mental health I could not stand to be surely permanently mortal enemy of any living creature,
if the above mentioned law of the exclusive harmony (ie symbiosis, i.e. in the long term the most
powerful law of love) is not surely valid in the nature, I could not stand and I would not want to live in
such a world, due to my mental health I would be of it apparently permanently insane (similarly as the
philosopher Friedrich Nietzsche went mad from his predatory morality), I would probably die of it. My
Philosophy of Balance is therefore my fear and my only possible fight for my life. Symbiotic agriculture
and experiments of natural science proving Philosophy of Balance p.52-55
Literature: www.orko.cz/?link=L%E9ka%F8sk%E1+etika+2015 , http://m.rozhlas.cz/leonardo/leonardopl
us/_zprava/o-eugenice--1371713
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 31. 5. 2015 18:45
31. 5. 2015 18:45
Eugenika dle Filosofie rovnováhy
K šlechtění lidí a negativní eugenice dle Filosofie rovnováhy:
quoted:
Post of Dalibor Grůza
... Neronisi,
tady se přibližuješ nacistické ideologii, která rovněž páchala eutanazii (tj. milosrdnou smrt) postižených
lidí i dětí. Ze základní myšlenky a povinnosti Filosofie rovnováhy, že "Všichni živí tvorové ve skutečnosti
nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná
nejméně smrti a bolesti. Vše ostatní jsou více názory(spekulace). To platí o celé mé Filosofii
rovnováhy.", plyne, že ty i oni jsou nositeli obrovské hodnoty, tj. evolučně nejdokonalejší formy života (tj.
nejvíce schopné cítit tělesnou i duševní bolest), kterou je třeba prvořadě spolu s ostatním životem všech
ostatních živých tvorů co možná nejvíce chránit. Dále je třeba dle Filosofie rovnováhy se dívat na
retardované děti nejenom z pohledu toho co jsou nyní, ale i z pohledu toho, co mohou být v
budoucnosti, jak se mohou evolučně zdokonalit dle Filosofie rovnováhy zejména jejich působením co
možná nejméně smrti a bolesti, za což nesou před přírodou (resp. její evolucí) odpovědnost nejenom
tyto retardované děti ale i osoby, kterým jsou tyto retardované děti svěřeny. Filosofie rovnováhy s. 356
K případnému uplatnění přirozeného výběru dle současného vědeckého pojetí evoluční teorie při
neplatnosti mé Filosofie rovnováhy:
quoted:
Post of Dalibor Grůza
Zároveň i třetí možnost, že člověk nemůže žít v symbióze (i jinde rozuměj harmonii) s celou přírodou a
vždy musí existovat živí tvorové, na jejichž úkor člověk a jím zvolená a chráněná smečka živých tvorů
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žijí, které by musel člověk nutně zabíjet ke svému přežití a s nimiž by nutně bojoval na život a na smrt
(tzn. částečné nutné parazitování či predátorství), by znamenala, že údajně svrchovaný dobrý Bůh,
potažmo jím údajně stvořená příroda jsou značně nemilosrdní.
V přírodě přichází v úvahu kromě platnosti zákona výlučné harmonie (tj. symbiózy) či zákona výlučné
disharmonie (tj. paraziticko-predátorské představy o světě) dále platnost zákona převažující harmonie či
zákona převažující disharmonie či zde nepřevažuje ani zákon harmonie ani zákon disharmonie. Pouze v
případě platnosti výše uvedeného zákona výlučné harmonie (tj. symbiózy) není vyvrácena má Filosofie
rovnováhy, tedy stálá povinnost každého působit co možná nejméně smrti a bolesti vynucovaná a
trestaná samotnou přírodou, ve výše uvedených ostatních případech je podle okolností případu nutné
vždy vhodně zvolit mezi harmonií a disharmonií, tedy nepůsobením či působením větší než co možná
nejmenší smrti a bolesti. …
Vzhledem ke svému duševnímu zdraví bych nevydržel být jistě trvale smrtelným nepřítelem nějakého
živého tvora, neplatí-li jistě v přírodě shora uvedený zákon výlučné harmonie (tj. symbiózy, tj. z
dlouhodobého hlediska nesilnější zákon lásky), nevydržel bych a nechtěl bych v takovém světě žít,
vzhledem ke svému duševnímu zdraví bych se z toho zřejmě trvale zbláznil (obdobně jako se filosof
Friedrich Nietzsche zbláznil ze své dravé morálky), zřejmě bych z toho zemřel. Má Filosofie rovnováhy
je tudíž mým strachem a mým jediným možným bojem o můj život. Symbiotické zemědělství a
přírodovědecké experimenty prokazující Filosofii rovnováhy s.52-54
Literatura: www.orko.cz/?link=L%E9ka%F8sk%E1+etika+2015 , http://m.rozhlas.cz/leonardo/leonardopl
us/_zprava/o-eugenice--1371713
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 31. 5. 2015 18:49
31. 5. 2015 18:49
2 Offspring and validity of Philosophy of Balance
see http://www.spvzt.cz/solvedexamplesbasedonPB.htm#b2
Aktualizováno 31. 5. 2015 18:51
31. 5. 2015 18:51
2. Potomci a platnost Filosofie rovnováhy
viz http://www.spvzt.cz/reseneprikladydleFR.htm#b2
Aktualizováno 31. 5. 2015 18:54
31. 5. 2015 18:54
A co dál?
Mým životním cílem je usmířit všechny současné na život a na smrt bojující dílčí smečky živých tvorů či
vytvořit vlastní smečku dle Filosofie rovnováhy, která by posléze usmířila všechny tyto dílčí smečky
živých tvorů. A to protože nemám vzhledem ke svému zdravotnímu stavu jinou volbu, i to sám nejvíce
chci, nevydržel bych a nechtěl bych žít v té oprávněné smrtelné nenávisti současných na život a na smrt
bojujících dílčích smeček živých tvorů, kdybych bojoval ve jménu některé z nich vyznačující se touto
nenávistí. V současnosti jsem vytvořil plán tohoto usmíření, kterým je moje Filosofie rovnováhy, a přešel
jsem od období plánování tohoto usmíření do období jeho aplikace. Nejsem manažer, ale jsem filosof,
tudíž hledám manažery mé Filosofie rovnováhy a ve svém životě aplikuji mou Filosofii rovnováhy a
občas plánuji dle mé Filosofie rovnováhy, v čemž mi z výše uvedených důvodů nezbývá než vytrvat až
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do konce.
quoted:
Post of Dalibor Grůza
Neplatí-li má Filosofie rovnováhy, tak zemřu bezdětný bez partnerky a dětí, kteří by nejedli poražená
zvířata, z potřebných mrtvých zvířat by jedli pouze chcípliny zemřelé přirozenou smrtí, navzdory mému
dodržení Filosofie rovnováhy (tj. stálé povinnosti nepůsobení o mnoho více než co možná nejméně
smrti a bolesti, …) a zároveň mne čeká konečná nenapravitelná prohra v mém životě a zřejmě také mé
větší utrpení z této prohry zhoršením kvality mého života, toto utrpení by však nemuselo být nikterak
přemrštěné, protože v posledních letech i dříve jsem spoustě lidem a jiným živým tvorům pomohl
zachránit jim život a snažil jsem nezpůsobit větší než co možná nejmenší smrt a bolest žádnému
člověku či jinému živému tvoru. viz ŘEŠENÉ PŘÍKLADY A KOMENTÁŘE DLE FILOSOFIE
ROVNOVÁHY
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 2. 6. 2015 20:23
2. 6. 2015 20:23
And what else?
My goal in life is to reconcile all of the contemporary life-and-death fighting partial packs of living
creatures or to create my own pack according to the Philosophy of Balance that would reconcile all of
these partial packs of living creatures then. And that is, because I have due to my health condition no
other choice and I want it mostly too, I could not stand and I would not want to live in the justifiable
mortal hatred of contemporary life-and-death fighting partial packs of living creatures, if I fight in the
name of some of them, which is characterized by this hatred. At present I have developed a plan of this
reconciliation, which is my Philosophy of Balance, and I got from the period of planning of this
reconciliation to the application of it. I'm not a manager, but I am a philosopher, so I am looking for
managers of my Philosophy of Balance and I apply in my life my Philosophy of Balance and I
occasionally make plans according to my Philosophy of Balance, therefore I have no other choice from
my reasons mentioned above but to endure it to the end.
quoted:
Post of Dalibor Grůza
If my Philosophy of Balance is not valid, so I die childless without partner and children, who both would
not eat slaughtered animals, from the required dead animals they would eat only carrions that died of
natural causes, principally of old age, in spite of my compliance of the Philosophy of Balance (i.e. of
permanent obligation of non-causing much more than the least possible death and pain, …) and I am
waiting also the ultimate irreparable loss in my life and maybe also my greater suffering from this loss by
a deterioration in the quality of my life, this suffering would not need to be in the exaggerated way,
because in recent years even before I have helped a lot of humans and other living creatures to save
them a life and I tried not to cause more than the smallest possible death and pain to any human or any
other living creature. see SOLVED EXAMPLES AND COMMENTARIES BASED ON PHILOSOPHY OF
BALANCE
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 2. 6. 2015 20:28
2. 6. 2015 20:28
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Tlumení bolesti u zvířat dle Filosofie rovnováhy
Pro tlumení bolesti u zvířat je zřejmě dle Filosofie rovnováhy nejvhodnější přípravek Metacam z léků s
účinnou látkou meloxicamum, který existuje v injekční i perorální formě, protože na rozdíl od jiných
obdobných veterinárních přípravků s účinnou látkou meloxicamum jde o přípravek poprvé registrovaný v
roce 1998, kdy jde zřejmě o nejstarší lék s touto účinnou látkou, aby pokusná zvířata co možná nejvíce
zapomněla na způsobenou smrt a bolest při zkoušení tohoto léku, jde o lék německé firmy BoehringerIngelheim, v Německu pak platily i po válce až do nedávné doby přísné Hitlerovy zákony na ochranu
zvířat i před bolestí, a tento lék by neměl být vyráběn z poražených zvířat.
Literatura: www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR__Summary_for_the_public/veterinary/000033/WC500065823.pdf , www.klinikaanima.cz/clanky/bolest-ajeji-tlumeni
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 12. 6. 2015 18:57
12. 6. 2015 18:57
Painkiller for animals according to Philosophy of Balance
As a painkiller for animals the medicament Metacam, which exists in injectable and oral form, is
probably the most suitable of medicaments with the active substance meloxicamum according to the
Philosophy of Balance, because unlike other similar veterinary products with the active substance
meloxicamum it is the product first registered in 1998, thus it is probably the oldest medicament with this
active substance, in order that the experimental animals forgot as much as possible about the caused
death and pain in the testing of this medicament, it is the medicament made by German firm BoehringerIngelheim, in Germany then there were valid Hitler's strict laws also after the war until recently to protect
animals also from pain, and this medicament should not be produced from slaughtered animals.
Literature: www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR__Summary_for_the_public/veterinary/000033/WC500065823.pdf , www.klinikaanima.cz/clanky/bolest-ajeji-tlumeni , http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR__Summary_for_the_public/veterinary/000033/WC500065823.pdf
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 14. 6. 2015 12:02
14. 6. 2015 12:02
Generický nebo originální lék dle Filosofie rovnováhy
Z níže uvedené literatury plyne, že zřejmě při vývoji vlastní výrobní receptury generického léku, když
nebývá veřejně známá nebo veřejně dostupná originální výrobní receptura léku po uplynutí doby jeho
patentové ochrany, nebo určitě při testování kvality nově vyvinutého generického léku je třeba znovu
provádět pokusy na zvířatech. Proto je zásadně milosrdnější používat starší originální lék než novější
generický lék, protože je v tom případě větší pravděpodobnost, že pokusná zvířata už zapomněla na
způsobenou smrt a bolest při těchto pokusech, od kterých u originálního léku uplynula již delší doba než
u generického léku. To vše při dodržování stálé povinnosti každého podle Filosofie rovnováhy působit
co možná nejméně smrti a bolesti.
Literatura: www.ceskachemie.cz/svet-chemie/popularni-chemie/zajimavosti-ze-sveta-chemie/generickeleky#.VXsEzrkw9dg, http://klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/2011/01/04.pdf
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Aktualizováno 18. 6. 2015 22:07
18. 6. 2015 22:07
Generic or original medicament according to Philosophy of Balance
Below mentioned literature shows, that apparently for the development of own manufacturing formula of
a generic medicament, because original manufacturing formula of the medicament is usually not publicly
known or not publicly available after the expiry of its patent protection, or surely for testing of the quality
of the newly developed generic medicament it is necessary to re-perform experiments on animals.
Therefore it is on principle more merciful to use older original medicament than the newer generic
medicament, because in that case it is more probable, that the experimental animals already forgot
about the caused death and pain in this testing, from which a longer period has expired for the original
medicament than for a generic medicament. At the same time for all above it is necessary to fulfill the
permanent obligation of everyone according to the Philosophy of Balance to cause the least possible
death and pain.
Literature: www.ceskachemie.cz/svet-chemie/popularni-chemie/zajimavosti-ze-sveta-chemie/generickeleky#.VXsEzrkw9dg, http://klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/2011/01/04.pdf
Aktualizováno 18. 6. 2015 22:09
18. 6. 2015 22:09
Potomci a platnost Filosofie rovnováhy, viz http://www.spvzt.cz/reseneprikladydleFR.htm#b2
Nyní trochu Racionální mystiky dle mé Filosofie rovnováhy. Hlas živých tvorů má být hlas Boží. Tzn.
platí-li Filosofie rovnováhy, tak to znamená, že v přírodě platí z dlouhodobého hlediska nejsilnější zákon
lásky, což by svědčilo o větší pravděpodobnosti existence Boha jako lásky než jeho neexistence. Z
tohoto hlediska lze rozlišit 4 skupiny živých tvorů dle vztahu ke mně jako tvůrci Filosofie rovnováhy,
jednak
1) jsou to živí tvorové, kteří chtějí, abych byl v životě úspěšný a věří v existenci Boha jako lásky,
2) dále živí tvorové, kteří chtějí, abych byl v životě úspěšný a nevěří v existenci Boha jako lásky,
3) dále živí tvorové, kteří chtějí, abych byl v životě neúspěšný a věří v existenci Boha jako lásky.
Ti všichni chtějí, abych ve svém životě nezažil velké utrpení, buď protože jsou mí přátelé a přejí mi
úspěch (viz skupiny živých tvorů pod bodem 1) a 2)), nebo nejsou mí přátelé, ale mé velké utrpení by
vzhledem k mé největší snaze žít podle dokonalé lásky, tj. působit co možná nejméně smrti a bolesti,
vyvracelo s vysokou pravděpodobností existenci Boha jako lásky (viz skupina živých tvorů pod bodem
3)).
Jednak
4) živí tvorové, kteří chtějí, abych byl v životě neúspěšný a nevěří v existenci Boha jako lásky.
Pouze tito živí tvorové chtějí, abych zažil ve svém životě velké utrpení.
To znamená, že tvorstvo chce asi nejméně v poměru 3/4, abych nezažil ve svém životě velké utrpení,
avšak chce pouze v poměru 1/4 (viz skupina živých tvorů pod bodem 1)), abych byl v životě úspěšný, tj.
zejména měl potomky, ostatní 3/4 živých tvorů si tento můj úspěch nepřejí, buď protože jsou mí
nepřátelé, nebo protože popírají existenci Boha jako lásky.
To znamená, že mohu dle Racionální mystiky mé Filosofie rovnováhy mít děti, až má žena, možná i
nadpoloviční většina všech živých tvorů bude patřit do skupiny mých přátel a zároveň uvěří v existenci
Boha jako lásky (viz skupina živých tvorů pod bodem 1)). Do té doby, možná až do smrti, budu zřejmě
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žít obyčejným životem bez velkého utrpení, ale i bez potomků (viz skupiny živých tvorů pod bodem 1) až
3)).
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
quoted:
Post of Dalibor Grůza
Chci být nezávislým, prostředníkem mezi všemi vlky ve smečce, jak vůdcem smečky, tak jeho vlkem
vyzyvatelem k souboji na život a na smrt, mezi Kristem a Ďáblem, mezi zlem a dobrem dá se říci.
Protože je však ve Vesmíru zlo a dobro, světlo a vakuum, Kristus a Ďábel v rovnováze, a budu-li jejich
krajním a společným členem, nemohu ani od jednoho čekat velkou přízeň a moc, avšak ani od druhého
z těchto vůdčích vlků velký odpor a zlo, protože budu členem byť krajním jeho smečky. Budu tedy
prostředníkem ve vlčí smečce, což předpokládá přátelství se všemi vlky a zároveň oběma vůdčími vlky,
kteří spolu bojují na život a na smrt, což je poměrně nejbezpečnější postavení ve vlčí smečce, nemohu
mnoho získat, ale zároveň ani nemohu mnoho ztratit.
Takovýto prostředník ve vlčí smečce, který chce být přítelem se všemi, má povinnost zabít co možná
nejméně (tj. při ochraně života) živých tvorů, a aby přirozeně co nejméně cítili bolest, není pro mne tedy
tvoje cesta posilování svalů jedením masa, protože bych se tak nemohl zbavit strachu.
Takovýto prostředník ve vlčí smečce může očekávat odměnu (povolenou vlčici a vlčata) teprve po
založení nové dobré smečky poté, co se mu podaří usmířit všechny soupeřící vůdčí vlky, obrazně
řečeno Krista s Ďáblem a Ďábla s Kristem, dravce s jeho kořistí. Toto usmíření se však nemusí nikdy
uskutečnit, jde tak o nadlidský úkol, o kterém prostředník nikdy neví, zda se mu ho podaří dosáhnout,
jeho úkolem je o to celý jeho život usilovat. Filosofie rovnováhy s. 349
Proto mohu čekat na uskutečnění mého výše uvedeného práva na narození dítěte od mé dosavadní
partnerky a zároveň na případné dosažení ráje na Zemi dle mé Racionální mystiky do jejího věku 48 let,
tj. mých 47 let. Poté budu nucen hledat si další partnerku, pokud možno v rámci mnohoženství, která by
mě dala děti, a tak naplnila mé výše uvedené právo na narození mého dítěte (můj dědeček měl první
dítě ve svých 59 letech). Tímto také případně zjistím, že nejsem schopen sám uskutečnit výše uvedený
ráj na Zemi např. v rámci filosofického subjektivního idealismu Racionální mystiky mé Filosofie
rovnováhy a budu muset při splnění tohoto úkolu počítat rovněž se svými případnými potomky. Úsilí
mých případných potomků o dosažení výše uvedeného ráje na Zemi, který se mě případně nepodaří
dosáhnout, bude rovněž odůvodňovat existenci těchto mých případných potomků v rámci základního
pravidla mé Filosofie rovnováhy, tj. stálé povinnosti každého působit co možná nejméně smrti a bolesti.
Filosofie rovnováhy s. 368
V případě, že nový Adam bude mít děti před výše uvedeným návratem do ráje se svou vyvolenou Evou,
tedy před téměř dokonalým odstraněním chyb, neabsolutního vakua z jeho mozkových buněk a jimi
ztělesněného jeho vnějšího světa, vystavuje svět nepřiměřenému nebezpečí zvrácení celého průběhu
spásy světa zdvojením mozků jako ztělesnění vnějšího světa a jeho chyb, resp. neabsolutního vakua
narozením svého potomka, nového člověka před smrtí kromě otce. Toto nebezpečí bude přiměřené
pouze po výše uvedeném návratu nového Adama do ráje, kde bude nejmenší Satan, chyba, mezera,
nedostatek či absolutní vakuum v mozku nového Adama, příp. jeho ženy jako člověka, příp. lidí před
smrtí a jimi ztělesněného světa a tedy nejmenší nebezpečí při výše uvedeném zdvojení. Filosofie
rovnováhy s. 294
Aktualizováno 21. 6. 2015 19:14
21. 6. 2015 19:14
Offspring and validity of Philosophy of Balance,
see http://www.spvzt.cz/solvedexamplesbasedonPB.htm#b2
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Now a bit of Rational Mystique according to my Philosophy of Balance. Voice of living creatures should
be God's voice. Ie. if Philosophy of Balance is true, so it means, that in nature there is the most powerful
law of love valid in the long term, which would indicate a greater probability of the existence of God as
love than his or her non-existence. From this perspective we can distinguish four groups of living
creatures according to the relation to me as the creator of Philosophy of Balance, either
1) they are living creatures that want me to be successful in life and they believe in the existence of God
as love,
2) or living creatures that want me to be successful in life and they do not believe in the existence of
God as love,
3) or living creatures that want me to be unsuccessful in life and they believe in the existence of God as
love.
Those all do not want me to experience great suffering in my life, either because they are my friends,
and they wish me success (see the groups of living creatures in points 1) and 2)), or they are not my
friends, but my great suffering, given my greatest effort to live according to perfect love, i.e. to cause the
least possible death and pain, would refute the existence of God as love with a high probability (see the
group of living creatures in point 3)).
Or
4) living creatures that want me to be unsuccessful in life and they do not believe in the existence of
God as love.
Only these living creatures want me to experience great suffering in my life.
This means, that the creatures want perhaps at least at a ratio of 3/4, that I do not experience great
suffering in my life, but they want only at a ratio 1/4 (see the group of living creatures in point 1)) me to
be successful in life, i.e. in particular me to have descendants, the other 3/4 of living creatures do not
wish this my success, either because they are my enemies, or because they deny the existence of God
as love.
This means, that I cannot have children according to Rational Mystique of my Philosophy of Balance,
until my girl-friend, perhaps also a majority of all living creatures will belong to the group of my friends
and also they will believe in the existence of God as love (see the group of living creatures in point 1)).
Until then, perhaps to death, I will probably live a normal life without great suffering, but also without
children (see the groups of living creatures from point 1) to 3)).
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
quoted:
Post of Dalibor Grůza
I want to be independent, a mediator among all the wolves in the pack, as a leader of the pack, as a wolf
challenger in a fight for life and death, between Christ and the Devil, between good and evil. As in the
Universe there is good and evil, light and vacuum, Christ and the Devil in balance, if I am their border
and joint member, I cannot expect from either of the leading wolves a great favor and power, but neither
a great resistance and evil, because I will be though a border member of their pack. I will therefore be a
mediate wolf in a pack, which presupposes friendship with all the wolves including the two guiding
wolves, which have fought for life and death. This is relatively the safest position in a wolf pack, I cannot
get much, but I cannot lose much either.
Such a mediator in a wolf pack, who wants to be a friend with everyone, has a duty to kill as few as
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possible (i.e. only for the protection of life) of living creatures, if so then those feeling naturally the least
pain. Your suggestion to boost up the muscles by eating meat is not suitable for me, because so I would
not be able to get rid of the fear.
Such a mediator in the wolf pack cannot expect the reward (she-wolf and the wolf cubs allowed) until the
establishment of a new good pack after he or she manages to reconcile all the warring leaders,
figuratively speaking of Christ with the Devil and the Devil with Christ, a predator with its prey. This
reconciliation, however, may never be achieved, because it is such a superhuman task, which the
mediator cannot know, whether he or she can even reach it, his or her task is to devote it his or her
entire life. Philosophy of Balance p. 364
Therefore, I can wait to pursue my right for a birth of a child from my present partner together with
potential to achieve paradise on Earth, according to my Rational Mystique up to her 48 years of age and
my 47 years. Then I'll have to seek another partner, preferably within polygamy, which would give me
children, to fulfill my above-mentioned right for a birth of my child (my grandfather had his first child at
his 59 years). Due to this I will possibly also find out, that I'm not able to create the paradise on Earth
myself, for example within philosophical subjective idealism of Rational Mystique of my Philosophy of
Balance and I will have to include my possible descendats to reach the fulfillment of this task. The
efforts of my possible descendants to reach the paradise on Earth, which I fail to achieve, will also justify
the existence of my descendants within my basic rules in my Philosophy of Balance, i.e. the permanent
obligation of each human to cause the least possible death and pain. Philosophy of Balance p. 384-385
In the event, that Adam will have a new child before the above return to paradise with his beloved Eva
that is almost perfect removal of mistakes, a nonabsolute vacuum from his brain cells and by them
embodied the outside world, he exposes the world to unreasonable risk of reversing the course of world
salvation through duplication of brains as the embodiment of the outside world and its mistakes, virtually
nonabsolute vacuum, through the birth of his child, a new man before his or her death except his or her
father. This risk will be adequate only after the above return of the new Adam in paradise, where the
smallest Satan, mistake, gap, the shortcoming or a absolute vacuum in the brain of the new Adam,
possibly of his wife as a man, possibly people before death and by them embodied world and therefore
the lowest risk of the above duplication. Philosophy of Balance p. 305
Aktualizováno 21. 6. 2015 19:18
21. 6. 2015 19:18
Přirozeně zemřelou mrtvolu, zejména na stáří určenou ke spotřebě je třeba nechat nejméně asi den v
chladné místností, jestli neobživne a tudíž je skutečně mrtvá a aby ji dle mého veterináře opustili paraziti
jako např. čmelík kuří.
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 24. 6. 2015 18:21
24. 6. 2015 18:21
Naturally died carrion, especially of the old age intended for consumption should be left at least perhaps
a day in a cold room, if it will not live, and therefore it is truly dead and that according to my vet parasites
like Red Poultry Mite left it.
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 24. 6. 2015 18:23
24. 6. 2015 18:23
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Vegetariánství při mateřství a dětství a dospívání
Z níže uvedeného plyne, že těhotná žena a dítě by měli jíst maso zvířat, a to jak bílé (drůbeže nebo ryb)
tak možná i ostatních zvířat, tj. červené maso, jinak zřejmě existuje vážné riziko poškození zdraví dítěte
či potratu.
Má dosavadní přítelkyně mne zatím zřejmě dostatečně nemiluje a zatím zřejmě nevěří v z
dlouhodobého hlediska nesilnější zákon lásky ke všem živým tvorům v přírodě, aby riskovala mít se
mnou dítě, kteří by nejedli poražená zvířata, ale pouze zvířata zemřelá přirozenou smrtí, zásadně na
stáří. Za stávající situace (kdy zřejmě všechny těhotné a kojící matky a zřejmě všechny děti jedí
poražená zvířata a není dokázané, zda je to nezbytné) bych dítě nechtěl. V budoucnu bych možná dítě
chtěl (a mohl mít, jestliže se najde matka a dítě, kteří nebudou jíst poražená zvířata, či nemohl mít,
jestliže se dokáže, že je nezbytné, aby matka a dítě jedli poražená zvířata, protože bych to psychicky
nevydržel).
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
quoted:
Post of Dalibor Grůza
Dieta laktoovovegetariánská s příjmem ryb či drůbeže je jednou z nejvhodnějších diet pro zdravé
dospělé obézní, pro obézní v riziku diabetu i pro obézní diabetiky bez komplikací. Rozhodně ale i tato
dieta škodí dětem, těhotným a kojícím.
Viz www.wikiskripta.eu/index.php/Vegetariánství_(1._LF_UK,_NT)
Nejpřísnějším směrem vegetariánství je veganství. Při jeho dodržování nepřipadá v úvahu konzumace
žádné potraviny živočišného původu. Mírnějším směrem je lakto-ovo-vegetariánství, které z živočišné
říše povoluje konzumaci mléka a vajec. Semivegetariánství umožňuje kromě mléka a vajec konzumaci
ryb a drůbežího masa. Pulo-vegetarián smí z živočišné říše pozřít pouze drůbeží maso, zatímco peskovegetarián pouze plody moře.
Radikální omezení či úplné vyloučení živočišné stravy z jídelníčku těhotné ženy s sebou přináší rizika
vycházející z nedostatečného příjmu zejména bílkovin, vitamínů B2, B6, B12, D, vápníku, železa, zinku,
jód a esenciálních MK. Výhodou semivegetariánství, pulo-vegetariánství a pesko-vegetariánství je
alespoň částečný přísun bílkovin, vitaminů B2, B12, D, zinku a omega-3 MK. Vyloučením konzumace
červeného masa je však nasnadě deficit železa, jehož je hlavním zdrojem. To platí i pro lakto-ovovegetariánství, avšak matky uznávající tento směr jsou, na rozdíl od ostatních druhů vegetariánství,
dostatečně zásobeny alespoň vápníkem. Bakalářská práce pod vedením doc. MUDr. Dany Müllerové,
Ph.D. Viz https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/handle/11025/2220/BAKALARSKA%20PRACE%20%20V.d.p.t.z.v%20t.a%20p..pdf?sequence=1.
• Golem
Co si myslíte veganství, vitariánství, fruktariánství a nektariánství?
• Host chatu
Jsou to výživové styly, které vyžadují velké znalosti, aby bylo možné zdravému člověku bez zvýšených
nutričních potřeb zajistit přežití. Pokud je nemocný, vyžaduje operaci, je ve fázi zvýšené potřeby živin
(těhotenství, kojení, růst), je výživa tímto stylem vysloveně škodlivá.
• Golem
Co vegetariánky v těhotenství, je to riziko?
• Host chatu
Pokud se jedná o ovolaktovegeteriánky s dostatečným přívodem kvalitní bílkoviny ve vejcích a
mléčných výrobcích, lze to tolerovat, jinak se jedná o velké riziko - u veganek či přísnějších forem
vegetariánství.
… • Dan Kostka
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Co částeční vegetariáni, co jedí bílé a nejedí červené maso?
• Host chatu
Tento výživový styl v sobě nezahrnuje žádná zdravotní rizika.
...• V. Zibová
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak se stavíte k názoru světových odborníků na výživu z Americké
dietetické asociace, britské státní instituce zaštiťující veřejnou zdravotní péči, Kanadských dietologů,
Americké pediatrické akademie či australské vládní organizace National Health and Medical Research
Council, že správně rozvržená vegetariánská či veganská strava je zdravá, nutričně vyvážená a
zdravotně přínosná v prevenci i léčbě různých onemocnění a vhodná pro výživu dětí, dospělých,
těhotných i kojících žen?
• Host chatu
Pokud se týká ovolaktovegeteriánů, neměl bych s tím jakýkoliv problém. Pokud se týká veganství, je
nutná pečlivá skladba potravin tak, aby v ní nic nechybělo. Děti, kojící a těhotné mají větší potřebu
bílkovin a esenciální aminokyseliny jsou v různých rostlinných potravinách limitovány. Lze velmi snadno
dojít k nějakým karencím. Vitamin B12 není v rostlinné stravě obsažen. V Americe převládá styl
konzumace dietních doplňků ve formě tablet, což sám nepokládám za vhodný styl. Dětem, těhotným a
kojícím bych veganství nedoporučil.
Pozn.: Host chatu: MUDr. Pavel Kohout, Ph.D. od roku 2002 pracuje v Thomayerově nemocnici v Praze
a vede Centrum výživy FTN.
Viz www.tyden.cz/chat-s-osobnosti/o-vegetarianstvi-s-lekarem-pavlem-kohoutem_535/
Během těhotenství vykazují ženy často značně snížené hodnoty hemoglobinu. Dostatek železa je však
potřebný pro plod, vytvoření placenty a regulaci tlaku matky. Pokud železo chybí, může to zabraňovat
růstu plodu a zvyšovat riziko potratu. Německojazyčné výživové společnosti proto těhotným ženám
doporučují zvýšení přísunu železa z 15 na 30 mg/den; kojícím, stejně jako nekojícím ženám po porodu
pak příjem 20 mg/den k vyrovnání ztráty během těhotenství a porodu. Viz www.nesehnuti.cz/wpcontent/uploads/vegan_deti-1.pdf
Osoby s horším vstřebáváním železa nebo s jeho větší denní potřebou by měly brát doplňkové
preparáty tohoto minerálu. Kromě klasických farmaceutických přípravků existují na trhu také přípravky
na bázi rostlinných výtažků. Viz www.vegetarian.cz/mineral/zelez.html
On 18. May 2013, at 6:48 PM, JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.-advokát <ak-gruza@seznam.cz> wrote:
Vážený hinduisto,
... Dělal jsem na sobě pokus (viz má kniha Filosofie rovnováhy www.spvzt.cz nebo www.spvzt.sweb.cz )
s dlouhodobou ovo-lakto vegetariánskou stravou (pro nezasvěcené jedl jsem dlouho rostlinnou stravu, z
živočišných potravin pouze mléko a vejce), přičemž jsem si hlídal složení svých potravin, aby tam
nebyla žádná případná živočišná složka z poražených zvířat, např. éčka, dále jsem nejedl žádné
doplňky stravy ani vitamíny, které by mohli být vyrobeny z poražených zvířat.
Výsledkem této mé dlouhodobé ovo-lakto vegetariánské stravy byly následující zdravotní problémy:
bolest břicha, nadýmání, průjmy, zvracení, vředy na sliznici, loupání kůže, alergický šok (svědění a
vyrážka po celém těle), bolest kloubů a kloubní chrupavky, vyčerpanost či únava při jakékoliv větší
námaze, tyto problémy mě zmizí vždy, když sním maso z mých mršin zvířat. Kvůli Vašim morálním
zábranám jíst mršiny nehodlám umřít na výživovou nedostatečnost, ani proto nemusím, ani proto
nehodlám zase ze svých morálních zábran úmyslně zabít ani nechat zabít nějaké zvíře za účelem své
potravy a budu i nadále jíst při svých výše uvedených zdravotních příznacích minimální potřebné
množství mršin zvířat.
Odpověď za SPVŽT:
Autor: Dalibor Grůza
Time: 09-12/12/2012
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Strana za práva všech živých tvorů chce spojit a bojovat za práva všech živých tvorů, živými tvory
myslím jak lidi tak i zvířata, a to včetně masožravých zvířat, a dále rostliny a ostatní živé tvory.
Nechci tříštit síly, proto chci dnes bojovat pouze proti našemu současnému nejhoršímu zlu ve vztahu ke
zvířatům, tedy porážkovým průmyslovým velkochovům. K tomu jsou nutné peníze na transformaci
našeho zemědělství na milosrdnější způsoby živočišného hospodaření, k čemuž má sloužit porážková
daň. Podle mne jde o první v současnosti nejdůležitější krok SPVŽT dobrým směrem, podle
připravenosti společnosti budou následovat další.
Já sám výrobky z poražených zvířat ani můj pes nejíme, z živočišných potravin jím pouze vejce z
domácího chovu, kde neporáží ani nedávají porážet žádné slepice ani žádné kohouty, kozí mléko z
chovu, kde neporáží ani nedávají porážet žádné kozy ani žádné kozly, a brojlery z mého útulku pro
brojlery, kteří nebyli zabiti úmyslně žádným člověkem, zemřelí zásadně na stáří. Těmito přirozeně
uhynulými brojlery krmím rovněž svého psa vedle těchto vajec a tohoto mléka a vegetariánského krmiva
ami dog. Já sám bych zřejmě podle mé zkušenosti nepřežil zdravý pouze na ovo-lakto vegetariánské
stravě bez tohoto masa a zcela jistě by podle mé zkušenosti bez tohoto masa nepřežil zdravý můj pes,
který je masožravec.
Mé stanovisko o zdravotní nutnosti jíst toto maso v mém případě a v případě mého psa vychází z mé
zkušenosti, resp. mnou uskutečněného dlouhodobého vědeckého pokusu s pouhou dlouhodobou laktoovo vegetariánskou stravou v mém případě a v případě mého psa (viz má kniha Filosofie rovnováhy k
dispozici na www.spvzt.cz ). Mimochodem v Indii nechovají zřejmě téměř vůbec masožravé psy a kočky,
aby jim nemuseli dávat maso. A co se týká zdravotní nutnosti jíst maso pro člověka žijícího dlouhodobě
v Indii, jehož předci byli po generace uvyklí jíst maso, uvádím příklad současného dalajlámy, který, ač
chce být vegetarián, musel z vážných zdravotních důvodů začít jíst maso
(viz http://mysticbanana.com/why-isnt-the-dalai-lama-a-vegetarian.html ).
Jedení přirozeně uhynulých zvířat člověkem není nová myšlenka, nýbrž tato myšlenka je tisíce let stará
a pochází z Indie. Přežila u starých Romů (někdy také cikánů), kteří pocházejí a přišli ve středověku do
Evropy z Vaší Indie. "Podle starých Romů jsou zdechliny čistší maso, protože zvíře nezemřelo násilnou
smrtí", a Romové vymysleli také geniální recept, jak jíst zdechliny, "zdechliny se vyvářely ve více
vodách" (viz www.mills.cz/assets/Absol_prace/AP2010-SP_denni/Rosecka-SP2010.pdf ), a to před
minimálně tisíci lety, kdy přišli do Evropy a kdy ještě nikdo neslyšel o sterilizaci chirurgických nástrojů.
Blíže viz má kniha Filosofie rovnováhy na www.spvzt.cz .
Po naší diskusi s Trilokátma dása dne 11.12.2012 jsem poštou obdržel aktuální příručku nazvanou
GÓRAKŠJA a vegetariánství vydávanou, resp. distribuovanou Krišnův dvůr, farma hnutí Hare Krišna v
České republice, kde na str. 5 se uvádí:
"Pokud lidé, kteří navzdory všem protiargumentům trvají na zachování živočišného zdroje potravy,
budou jíst pouze zvířata, která zajdou přirozeným způsobem, vyhnou se požívání "jedů strachu". Zvířata
budou produkovat více potomstva a po přechodném období pochopitelného nedostatku bude k dostání
více masa než dříve."
Podle Vámi citované holandské politické strany přeloženo z angličtiny,
viz www.partyfortheanimals.nl/content/view/308//faq/view/50/14 :
Je strana za zvířata proti jedení masa nebo ryb?
Zvířatům nejpříznivější strava je bez jakýchkoliv zvířecích produktů. Velký počet členů Strany za zvířata
jsou vegetariáni nebo vegani. Avšak máme také členy, kteří jedí maso nebo ryby. To není volba, kterou
bychom se pokusili nutit ostatním. Nicméně silně obhajujeme, aby spotřebitelé (jak členové strany, tak i
nečlenové strany), kteří jedí výrobky ze zvířat, si vybrali maso, vejce nebo mléčné výrobky, které
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nepocházejí z průmyslových zemědělských velkochovů, a nikoliv z ohrožených druhů ryb.
Stanovisko Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna-významné hinduistické
organizace:
Autor: Antonín Valer, Trilokátma dása, mluvčí Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, Hnutí Hare
Krišna
Time: 09/12/2012
Dobrý den pane Grůzo,
když jsem začal číst Vaše sdělení, měl jsem radost, že se konečně někdo začíná zajímat o utrpení
zvířat způsobených na jatkách. Velmi brzy mě však moje nadšení přešlo, když jsem se dále dočetl, že
vám nejde ani tak o to, jestli jsou ta zvířata zabita, ale spíše, že jsou "zabita ekologicky". Už jenom ten
výraz ekologický porážkový chov zní alespoň pro mě neuvěřitelně. Na porážce ať už je jakákoliv není
nic milosrdného, spravedlivého, ani ekologického. Chápu, že v současných zemědělských velkochovech
zažívají zvířata během svého krátkého a nebohého života daleko větší utrpení než v nějakých
ekologických chovech, ale výsledek je stejný, zvířata jsou nakonec krutě zabita.
Ve stanovách píšete, že chcete vytvářet humanistickou společnost na principech milosrdnosti a
spravedlnosti pro všechny živé tvory. Nerozumím tomu, co vidíte milosrdného a spravedlivého na
ekologickém porážkovém chovu. Ve stanovách píšete, že vaším záměrem je postupný přechod na
milosrdnější způsob stravy, ale zároveň nechcete nikoho nutit k přechodu na vegetariánství. Existuje
podle vás nějaká milosrdná alternativa zabíjení? Domnívám se, že vaše myšlenka velkochovů, ve
kterých budou zvířata umírat na stáří a poté budou konzumována masožravci je stejně nereálná jako
snaha přesvědčit závislého gamblera, že hrát šachy je pro něj lepší než utrácet peníze na automatech.
Pokud je ve vašem zájmu opravdu snížit utrpení zvířat, potom vám doporučuji inspiraci od jedné
holandské politické strany ( http://www.partyfortheanimals.nl/
), jejichž program je velmi hezky vyjádřený v tomto
dokumentu: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2uTJsZrX2wI .
Prosím neberte moje připomínky příliš osobně, ale snaha vaší strany mě připomíná diskusi o tom jestli
suchá strana lejna je lepší než ta vlhká. Lejno zůstane vždy lejnem ať už je suché nebo mokré a stejně
tak zabíjení zůstane zabíjením, ať už jsou zabíjena zvířata z velkochovů nebo ekofarem.
Ještě jednu poznámku k vašemu programu. Na základě čeho se domníváte, že většina masožravců by
nemohla ve zdraví přežít přechod na vegetariánskou stravu? Nemyslím, že by všichni masožravci byli
schopni přijmout vegetariánskou stravu. Ne však z důvodu, že by to pro ně bylo zdravotně nebezpečné,
nýbrž proto, že si jednoduše nedovedou představit život bez masa, tak jako kuřák život bez cigarety
nebo alkoholik život bez chlastu. Přesto však existují řešení, aniž bychom museli jakýmkoliv způsobem
dělat kompromisy v podobě zabíjení. Můžete se podívat
sem: http://www.vegetarianbutcher.com/ , http://bittman.blogs.nytimes.com/2012/03/26/having-yourchicken-without-eating-it/ popřípadě http://www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/features/isthis-the-end-of-meat-7765871.html .
Doufám, že vás moje připomínky neurazily a jsem otevřený jakékoliv další diskusi.
Přeji vám hodně štěstí
Podepsán Antonín Valer, Trilokátma dása, mluvčí Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, Hnutí
Hare Krišna
Autor: Antonín Valer, Trilokátma dása, mluvčí Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, Hnutí Hare
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Krišna
Time: 10/12/2012
... Docela by mě zajímal ten váš dlouhodobý vědecký pokus s laktovegetariánskou stravou. To vás tato
strava ohrožovala na zdraví nebo dokonce na životě? Je zajímavé, že miliony vegetariánů po celém
světě nejsou nijak ohroženi. Dokonce i lékaři dnes potvrzují, že vyvážená laktovegetariánská strava
dodává tělu všechny nezbytné látky. Osobně znám stovky vegetariánů, jejichž předkové jedli po celé
generace maso a přesto nemají žádné zdravotní problémy. ...
Podepsán Antonín Valer, Trilokátma dása, mluvčí Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, Hnutí
Hare Krišna
Autor: Antonín Valer, Trilokátma dása, mluvčí Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, Hnutí Hare
Krišna
Time: 11/12/2012
... Znovu se ptám, která písma anebo autority myšlenku jedení zdechlin podporují? Kde anebo kým je
vaše tvrzení doloženo? Védská kultura fungující pod vládou zbožných králů na území Indie a dalších
místech před tisíci lety jedení masa velmi přísně omezuje. Navíc král se staral o to, aby tato omezení
byla dodržována. Pokud se však někdo nedokázal jedení masa vzdát, mohl za určitých omezujících
podmínek jíst maso kozy, drůbeže a jiných nižších zvířat. Tyto skupiny obyvatel však nikdy nebyly
hlavním proudem a fungovaly víceméně v ústraní, aby nenarušovaly obyvatele spokojené s
laktovegetariánskou stravou. Tyto informace jsou velmi podrobně uvedeny v Puránách zejména v
Bhágavata Puráně, nazývané též Šrímad Bhágavatam, ale i na mnoha dalších místech védské literatury
jako je Manuův zákoník - Manu samhita. ...
... budete podobně jako tehdejší jedlíci masa vykázáni do ústraní a přinejlepším považováni za
nekulturní barbary. ...
Podepsán Antonín Valer, Trilokátma dása, mluvčí Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, Hnutí
Hare Krišna
Celý rozhovor s mluvčím Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna ve formátu pdf
naleznete
na http://www.spvzt.cz/HaraKrisnacelyrozhovor.pdf nebo http://www.spvzt.sweb.cz/HaraKrisnacelyrozho
vor.pdf .
příručka Politická Strana za práva všech živých tvorů s. 32 a násl.
Aktualizováno 6. 7. 2015 22:00
6. 7. 2015 22:00
Vegetarianism in motherhood and childhood and adolescence
From the below mentioned it follows, that a pregnant woman and child should eat the meat of animals,
both white (poultry or fish) and perhaps also of other animals, i.e. red meat, otherwise probably there is
a serious risk of health damage of a child or of miscarriage.
My current girlfriend does not probably love me enough yet and she does not probably believe in the in
long term most powerful law of love to all living creatures in the nature yet to risk having a child with me
and they would not eat the slaughtered animals, but only animals died of natural causes, principally of
old age. In the current situation (in which all pregnant and breastfeeding mothers and all children
probably eat slaughtered animals and it is not proven, if it is necessary) I would not want a child. In the
future I would want perhaps a child (and I could have a child, if I find a mother and child and they will not
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eat the slaughtered animals, or I could not have a child, if one proves that it is necessary, that the
mother and the child eat slaughtered animals, because I could not stand it mentally).
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
quoted:
Post of Dalibor Grůza
Lacto-ovo-vegetarian diet with intake of fish or poultry is one of the best diets for healthy adults, the
obese, for the obese at risk for diabetes and also for obese diabetics without complications. But certainly
this diet is harmful to children, the pregnant and breast-feeding.
See www.wikiskripta.eu/index.php/Vegetariánství_(1._LF_UK,_NT)
Strictest attitude of vegetarianism is veganism. When its compliance it is not an option of consumption of
any food of animal origin. Milder attitude is the lacto-ovo-vegetarianism, which permits from the animal
kingdom the consumption of milk and eggs. Semi-vegetarianism permits consumption of fish and poultry
in addition to milk and eggs. Polo-vegetarianism permits to eat from the animal kingdom only poultry
meat, while Pesco-vegetarianism only seafood.
Radical reduction or total exclusion of animal foods from the diet of pregnant women brings with it the
risk resulting from inadequate intake especially of proteins, vitamins B2, B6, B12, D, calcium, iron, zinc,
iodine and essential fatty acids. Advantage of Semi-vegetarianism, Polo-vegetarianism and Pescovegetarianism is at least a partial supply of proteins, vitamins B2, B12, D, zinc and omega-3 fatty acids.
Eliminating the consumption of red meat causes however obvious deficiency of iron, of which it is a
major source. This also applies to a lacto-ovo-vegetarianism, but mothers recognizing this trend are,
unlike other kinds of vegetarianism, at least sufficiently supplied with calcium. Bachelor thesis under the
guidance of doc. MUDr. Dana Müller, Ph.D.
See https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/handle/11025/2220/BAKALARSKA%20PRACE%20%20V.d.p.t.z.v%20t.a%20p..pdf?sequence=1.
• Golem
What do you think about veganism, raw food, fruitarianism and nectarianism?
• Chat Guest
They are the nutritional styles that require great knowledge to allow a healthy human without increased
nutritional needs to ensure survival. If a patient requires surgery, he or she is in the phase of increased
nutrient needs (pregnancy, lactation, growth), this style of food is downright harmful.
• Golem
What about vegetarian women during pregnancy, is it the risk?
• Chat Guest
If they are ovo-lacto-vegetarian women with sufficient supply of high-quality protein in eggs and dairy
products, it can be tolerated, otherwise it is a big risk - in vegans or stricter forms of vegetarianism.
… • Dan Kostka
And what about semi-vegetarians, who eat white and do not eat red meat?
• Chat Guest
This nutritional style includes in it no health risks.
... • V. Zibová
Hello, I would like to ask, how do you feel about the opinion of world's experts of nutrition from the
American Dietetic Association, the British government agency shielding public health care, Canadian
dieticians, the American Academy of Pediatrics and the Australian government organization the National
Health and Medical Research Council, that appropriately planned vegetarian or vegan diets are
healthful, nutritionally adequate and provide health benefits in the prevention and treatment of various
diseases and suitable for nutrition of children, adults, pregnant and lactating women?
• Chat Guest
Regarding ovo-lacto-vegetarianism I would not have any problem with that. Regarding veganism it is
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necessary to compose carefully the food, so that it lacks for nothing. Children, pregnant women and
breast-feeding mothers have a greater need for proteins and the essential amino acids are limited in
different plant foods. One can easily cause some deficiencies. Vitamin B12 is not present in plant foods.
In America there is predominant style of eating dietary supplements in tablet form, which I myself do not
consider a suitable style. For children, pregnant and lactating women I would not recommend veganism.
Note: The chat guest: MUDr.. Pavel Kohout, Ph.D. since 2002 he is working in the Thomayer University
Hospital in Prague and he is a head of the Center of Nutrition in the Thomayer University Hospital.
See www.tyden.cz/chat-s-osobnosti/o-vegetarianstvi-s-lekarem-pavlem-kohoutem_535/
During pregnancy the women often have significantly reduced hemoglobin levels. But enough iron is
needed for the fetus, placenta creating and pressure control of mother. If iron is missing, it can inhibit
the growth of the fetus and increase the risk of miscarriage. German nutritional societies recommend
therefore for pregnant women the increased intake of iron from 15 to 30 mg / day; for breastfeeding, as
well as non-breastfeeding women after childbirth then intake of 20 mg / day to compensate for the loss
during pregnancy and childbirth. See www.nesehnuti.cz/wp-content/uploads/vegan_deti-1.pdf
Persons with poorer absorption of iron or increased its daily needs should take additional preparations
of this mineral. On the market in addition to conventional pharmaceutical products there are also
products based on plant extracts. See www.vegetarian.cz/mineral/zelez.html
On 18. May 2013, at 6:48 PM, JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.-advokát <ak-gruza@seznam.cz> wrote:
Dear a Hindu,
... I was doing an experiment (see my book Philosophy of
Balance www.spvzt.cz or www.spvzt.sweb.cz ) with my longstanding ovo-lacto vegetarian diet (for the
uninitiated, I have eaten plant diet, from animal food only milk and eggs), while I was watching the
composition of my food, there was no animal ingredient from slaughtered animals, for example food
additives, I have not eaten any food supplements or vitamins that could be made from slaughtered
animals.
The result of this my long-term ovo-lacto vegetarian diet has been the following health problems:
abdominal pain, flatulence, diarrhea, vomiting, sores on the mucous membranes, skin peeling, allergic
shock (itching and rash throughout the body), sore on joints and articular cartilage, fatigue or tiredness
at any greater effort, these problems will disappear whenever I eat the meat of my carrions (cadavers) of
animals. Because of your moral resistance to eat carrions (cadavers) I will not die of nutritional
inadequacy, for this reason because of my moral scruples I don't have to kill, or I don't have to get killed
intentionally any animal for the purpose of my food and I will continue to eat the minimum required
amount of carrions (cadavers) of the animals when my above health symptoms occur.
Answer for SPVŽT:
Author: Dalibor Grůza
Time: 09-12/12/2012
The Party for the Rights of All Living Creatures, wants to unite and fight for the rights of all living
creatures, as the living creatures I think both people and animals, including the carnivorous animals, and
also plants and other living creatures.
I don't want to split forces, therefore, I want to fight only against our current worst evil in relation to
animals, factory slaughter farms. To do this, you need the money for the transformation of our
agriculture in a more merciful ways of animal farming, which the slaughter tax should serve. According
to me it is the first most important step in a good direction of SPVŽT, according to the society's
readiness the next will follow.
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I myself don't eat products from slaughtered animals, even not my dog, from animal foods I eat only
eggs from a home breed, where they do not slaughter or get slaughtered any hens and cocks, or goat's
milk from breed, where they do not slaughter or get slaughtered any goats or he - goats, and broilers
from my shelter for chickens, which have not been killed intentionally by any human, deceased of old
age. These naturally dead chickens I also feed my dog including eggs and the milk and vegetarian feed
ami dog. I myself would probably not survive healthy in my experience only on the ovo-lacto vegetarian
diet without meat, and certainly in my experience without this meat my dog, which is a carnivore,
wouldn't survive healthy.
My opinion about the medical necessity of eating the meat in my case and in the case of my dog is
based on my experience, or fixed by my scientific experiment with my long-term lacto-ovo vegetarian
diet in my case and in the case of my dog (see my book Philosophy of Balance available on this site).
By the way in India there are kept almost no carnivorous cats and dogs because people do not want to
feed them meat. And what concerns the health need to eat meat to humans living long-term in India,
whose ancestors were the generation accustomed to eating meat, I present an example of the current
Dalai Lama, who, though he wants to be a vegetarian, had serious health problems and he began to eat
meat (see http://mysticbanana.com/why-isnt-the-dalai-lama-a-vegetarian.html ).
Eating naturally dead animals by human is not a new idea, but the idea is thousands of years old and it
comes from India. Survived in old Roma (sometimes also Gypsies), who originate and in the middle
ages they came to Europe from India. "Under the old Roma are carrions (cadavers) cleaner meat,
because the animal didn't die in a violent death", and Roma also invented an ingenious recipe, how to
eat the carrions (cadavers), "the carrions are boiled in more waters"
(see http://www.mills.cz/assets/Absol_prace/AP2010-SP_denni/Rosecka-SP2010.pdf ), and it was at
least thousands of years ago, when they came to Europe, and when no one has ever heard of the
sterilization of surgical instruments. See my book Philosophy of Balance on this web site.
After our discussion with Trilokátma dása 11.12.2012 I received by post the current guide named
GÓRAKŠJA and vegetarianism, issued or distributed by farm Krishna court of Hare Krishna movement
in the Czech Republic, where there is on the page 5 stated:
"If the people who despite all the counterarguments insist on preserving animal food sources, they will
eat only animals that die in a natural way, they avoid ingestion of "fear poisons". The animals will
produce more offspring and understandable after a transitional period of a lack one get more meat than
before. "
According by you cited a Dutch political party translated from English,
see http://www.partyfortheanimals.nl/content/view/308//faq/view/50/14 :
Is the Party for the Animals against eating meat or fish?
The most animal-friendly menu is one without any animal produce. A large number of the members of
the Party for the Animals are vegetarians or vegans. However, we also have members who eat meat or
fish. It is not a choice that we try to force upon others. Nonetheless, we do strongly advocate that
consumers (both party members and non - party members) who eat animal products should chose
meat, eggs or dairy products, which do not derive from the factory farming industry, and non endangered fish species.
The opinion of the international society for Krishna Consciousness, the Hare Krishna Movement-an
important Hindu organisation:
Author: Antonín Valer Trilokátma, dása, a spokesman for the international society for Krishna
Consciousness, the Hare Krishna Movement
Time: 09/12/2012
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Hello Mr. Grůzo,
When I started reading your message, I was happy that somebody finally is starting to care about animal
suffering caused in the slaughterhouses. Very soon, however, my enthusiasm has passed me when I
read that you are not concerned about whether the animals are killed, but rather that they are "killed in
the organic way”. Only the expression of organic slaughter breeding is at least for me incredible. On the
slaughter of whether any is not merciful, fair, or organic. I understand that in the current agricultural
farms are experiencing animals during their short and poor life far more suffering than in some organic
farms, but the result is the same, in the end, the animals are cruelly killed.
In the Statute you write that you want to create a humanistic society on the principles of Justice and
mercy to all living creatures. I don't understand what you consider as merciful and fair at organic
slaughter breeding. In the Statute you write that your intention is the gradual transition to a more
merciful way of diet, but at the same time you don't want to force anyone to switch to vegetarianism.
There is, according to you a merciful alternative to killing? I think that your idea of factory farming, in
which the animals die of old age, and then they will be ingested by carnivores, is as unrealistic as trying
to convince dependent gambler that to play chess is better for him or her than to spend the money on
the slot machines.
If it is in your interest to really reduce animal suffering, then I suggest inspiration from such a Dutch
political party ( http://www.partyfortheanimals.nl/ ), the program is very well expressed in this
document: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2uTJsZrX2wI .
Please do not take my comments too personally, but attempt of your Party is reminiscent to me of the
debate about whether the dry side of the turd is better than clammy. The turd will always remain the turd
whether it's dry or wet, and the killing remains killing, whether they killed animals from factory farming or
organic farms.
One more note to your program. On what basis do you think most carnivores could not survive healthy
by transition to a vegetarian diet? I don't think all the carnivores were able to adopt a vegetarian diet. But
not for the reason that it would be medically dangerous, but because they simply cannot imagine their
life without meat, such as a smoker's life without cigarettes or an alcoholic life without booze. However,
there are solutions, without any compromising in the form of killing. You can have a look
here: http://www.vegetarianbutcher.com/ , http://bittman.blogs.nytimes.com/2012/03/26/having-yourchicken-without-eating-it/ , http://www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/features/is-this-theend-of-meat-7765871.html .
I hope that you do not find my comments insulting, and I am open to any further discussion.
I wish you good luck
Signed Anton Valer Trilokátma, dása, a spokesman for the international society for Krishna
Consciousness, the Hare Krishna Movement
Author: Antonín Valer Trilokátma, dása, a spokesman for the international society for Krishna
Consciousness, the Hare Krishna Movement
Time: 10/12/2012
... I would be quite interested in your long-term scientific experiment with a lacto-vegetarian diet. It's this
diet, which threatens your health or even the life? It is interesting that millions of vegetarians around the
world are not at risk. Even the doctors today confirmed that a balanced lacto-vegetarian diet supplies
the body with all the necessary materials. I personally know hundreds of vegetarians whose ancestors
ate meat for generations and they still do not have any health problems. ...
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Signed Anton Valer Trilokátma, dása, a spokesman for the international society for Krishna
Consciousness, the Hare Krishna Movement
Author: Antonín Valer Trilokátma, dása, a spokesman for the international society for Krishna
Consciousness, the Hare Krishna Movement
Time: 11/12/2012
... Again, I ask about the texts or the authority of the idea of eating the carrions (cadavers)? Where or
whom is your claim substantiated? Vedic culture functioning under the rule of Kings in the territory of
India and in other places thousands years ago very strictly limited eating the meat. In addition, the King
took care of it, that this limit was respected. However, if someone could not give up meat eating, they
could, under certain restrictive conditions, eat meat of goats, poultry and other lower animals. These
population groups, however, have never been mainstream and worked more or less on the sidelines,
that they do not disrupt the residents happy with a lacto-vegetarian diet. This information is very detailed
in the Puranas and in particular in the Bhágavata Purana, also known as Srimad Bhagavatam, but also
in many other places of the Vedic literature such as the Manu’s code-Manu samhita. ...
... you will be like the meat eaters banished to the sidelines and at best considered as uncivilized
barbarians. ...
Signed Anton Valer Trilokátma, dása, a spokesman for the international society for Krishna
Consciousness, the Hare Krishna Movement
The entire interview with the spokesman of the international society for Krishna Consciousness, the
Hare Krishna Movement, in Czech, in pdf format,
see: http://www.spvzt.cz/HaraKrisnacelyrozhovor.pdf or http://www.spvzt.sweb.cz/HaraKrisnacelyrozhov
or.pdf
booklet Political Party for the Rights of All Living Creatures p. 34 et seq.
Aktualizováno 6. 7. 2015 22:09
6. 7. 2015 22:09
8. Náprava vědeckého omylu darwinismu ve Filosofii rovnováhy?
Kritika víry v laskavého Boha či lásku spočívá v tom, že církve sice káží lásku, což je dle Filosofie
rovnováhy velká zásluha církví, avšak téměř všichni členové církví v obdobné míře jako členové
ostatních současných dílčích smeček živých tvorů buď podstatně nevěří v lásku nebo podstatně
nejednají v souladu s láskou, v případě katolické církve zejména vůči zvířatům aj. živým tvorům
odlišným od člověka.
Kritika darwinismu. Darwinismus by šlo shrnout tak, že příroda je krutý boj, Hitler k tomu dodává, že
proto i já jsem krutý. Darwinismus chápe zákon evoluce přírody v přirozeném či umělém (viz eugenika)
selektování loserů, tedy slabých či neschopných jedinců. Což však vždy vzbuzovalo minimálně v lidech,
ale i zvířatech či ostatních živých tvorech větší či menší odpor, zákon evoluce lidstva spočívající v
rozvoji civilizace z jejích primitivních forem však naopak spočívá v postupném stále větším omezování
selekce loserů, což je v rozporu s výše uvedeným tvrzením, že příroda je krutá a podle mne i v rozporu
s darwinismem. Zřejmě přírodně psychicky daný odpor lidstva k selektování loserů vede v současnosti k
tomu, že se vytvořili dvě nesmiřitelné skupiny, darwinisté a výše uvedení věřící, kdy tito věřící přes
mnohé důkazy o evoluci odmítají přijmout moderní evoluční biologii a darwinismus právě pro jeho
nemilosrdný údajný přírodní zákon evoluce o selektování loserů.
Jedna věc je kritika současných dvou základních světonázorů darwinismu a výše uvedené víry, druhá
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věc je jejich nahrazení dokonalejší filosofií, jak se o to pokouším ve Filosofii rovnováhy. Dle Filosofie
rovnováhy je příroda milosrdná, protože v přírodě platí shora uvedený zákon výlučné harmonie, tj.
symbiózy, tj. z dlouhodobého hlediska nesilnější zákon lásky (definovaný samozřejmým způsobem mou
Filosofií rovnováhy, že "Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít
všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti. Vše ostatní jsou
více názory(spekulace). To platí o celé mé Filosofii rovnováhy."). Avšak přesvědčit společnost, aby se
převážně zaměřila na dlouhodobý zisk, který by měl dle Filosofie rovnováhy přinést shora uvedený v
přírodě platný z dlouhodobého hlediska nesilnější zákon lásky, je vždy velmi těžké oproti krátkodobému
zisku uspokojení primitivních pudů, tj. zejména chutí a vášní živých tvorů. Dílčí pokusy k dokázání mé
Filosofie rovnováhy představuje má kniha Symbiotické zemědělství a přírodovědecké experimenty
prokazující Filosofii rovnováhy, v současnosti nejdůležitějším mým pokusem na dokázání mé Filosofie
rovnováhy je mé důsledné výlučné spoléhání se na výše uvedený zákon lásky a co možná největší má
snaha jednat dle tohoto zákona. Až konečný budoucí výsledek tohoto mého dalšího pokusu ukáže, zda
jde o výhodnou a úspěšnou evoluční strategii v přírodě, a to ačkoliv jsem vzhledem k mému
zdravotnímu stavu vlastně loser. Doposud se mi při této mnou zvolené evoluční strategii podařilo
stabilizovat můj vážný zdravotní stav, i když se jeho stabilizace z hlediska zdravotnických statistik dříve
jevila vysoce nepravděpodobná, dále být nadprůměrně úspěšný v mém profesním životě a získat
nadprůměrně majetku. Hlavní otázka tudíž nyní zní, zda mi dodržování mé Filosofie rovnováhy jako
zákona lásky ke všem živým organismům zajistí do konce mého života jeho úspěšnost, v současné
době zejména, zda se mi podaří mít děti se svou partnerkou, kteří by nejedli poražená zvířata.
Pozn.: Děkuji mé nevlastní matce Marii za jednu z nejvýznamnějších konsultačních pomocí s Filosofií
rovnováhy, a to i s tímto článkem.
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 9. 7. 2015 22:04
9. 7. 2015 22:04
8 Remedy of scientific error of Darwinism in Philosophy of Balance?
Criticism of faith in a loving God or love lies in the fact, that churches indeed preach love, it is according
to the Philosophy of Balance the great merit of churches, but almost all members of churches either do
not believe substantially in love or they do not act substantially in accordance with love in a similar
extent as the members of the other current sub-packs of living creatures, in the case of the Catholic
Church especially in relation to animals and to other living creatures other than humans.
Criticism of Darwinism. Darwinism would be summarized in such a way, that nature is cruel fighting,
Hitler adds, that therefore I am also cruel. Darwinism understands the law of evolution of the nature in a
natural or artificial (see eugenics) elimination of losers, the weak or unfit individuals. Which has always
aroused at least in humans, but also in animals or other living creatures a greater or lesser resistance,
however the law of evolution of humanity consisting in the development of civilization from its primitive
forms involves by contrast the gradual increasing limiting elimination of losers, which is contrary to the
above allegation, that nature is cruel and according to me also contrary to Darwinism. At present
apparently naturally mentally given resistance of humanity to elimination of losers leads to the fact, that
two irreconcilable groups created, Darwinists and the above mentioned believers, when the believers
refuse despite many evidence for evolution to accept modern evolutionary biology and Darwinism just
for its unmerciful alleged natural law of evolution on elimination of losers.
One thing is criticism of the current two basic worldviews, Darwinism and the above faiths, the second
thing is replacing them through more perfect philosophy, what I am trying in the Philosophy of Balance.
According to the Philosophy of Balance the nature is merciful, because in nature there is valid the above
mentioned law of the exclusive harmony, i.e. symbiosis, i.e. the in long term most powerful law of love
(defined in an obvious way in my Philosophy of Balance, that "All living creatures in fact mostly want to
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live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least
possible death and pain. All the rest consists more in views (speculations). It applies to all my
Philosophy of Balance."). However to persuade the society to be mainly focused on long-term profit,
which should bring according to the Philosophy of Balance the aforementioned in nature valid in long
term most powerful law of love, it is always very difficult compared to short-term profit of satisfaction of
primitive instincts, i.e. in particular the tastes and passions of living creatures. Partial experiments to
prove my Philosophy of Balance presents a book Symbiotic agriculture and experiments of natural
science proving Philosophy of Balance, currently the most important my experiment to prove my
Philosophy of Balance is my permanent exclusive reliance on the above-mentioned law of love, and my
greatest possible effort to act according to this law. Just the final future outcome of this my next
experiment will show, whether it is an advantageous and successful evolutionary strategy in nature,
although in fact I am loser considering my health. So far with by me elected evolutionary strategy I have
succeeded in stabilization of my serious health condition up to now, even if the stabilization seemed in
terms of health statistics previously highly improbable, further in being above-average successful in my
professional life and in getting above-average property. Therefore now the main question is, whether
respecting of my Philosophy of Balance as the law of love to all living organisms ensures me a success
in the rest of my life, nowadays especially if I succeed in having children with my partner, and they
would not eat slaughtered animals.
Note: I thank my stepmother Mary for one of the most important consultation assistances with the
Philosophy of Balance, also with this article.
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 9. 7. 2015 22:07
9. 7. 2015 22:07
Požadovat po svém spáchání těžkých zločinů slitování je těžké
Členové smeček spáchají těžké zločiny a stanou se tak oprávněně nenáviděni jinými smečkami, vůči
jejichž členům tyto těžké zločiny spáchali. Těžko mohou pak očekávat od nich slitování, zbývá jim pak
nedat najevo slabost a nést tuto nenávist až do jejich často rovněž nemilosrdné smrti. Jejich smečka jim
a jejich potomstvu poskytuje ochranu, živobytí a často rovněž manželku či manžela a zato vyžaduje
poslušnost vůdcům smečky často až k smrti a často páchání dalších a dalších těžkých zločinů. Dle
Filosofie rovnováhy počáteční opojení smečkou lákající lidi před smrtí na svou nemilosrdnou ideologii
tak postupně vystřídá u všech současných existujících smeček přes jejich více či méně účinnou
propagandu po spáchání těžkých zločinů pro tuto smečku vždy vystřízlivění a smrtelný strach nového
člena těchto smeček. Na členech těchto smeček je obdivuhodné, jak dokážou snášet svou odpovědnost
za své těžké zločiny a dále, jak se dokážou obětovat pro svou smečku. Současný svět se skládá z
takovýchto smeček lidí a ostatních živých tvorů. Kromě výše uvedeného příkladu jsou příkladem
takovýchto smeček rovněž židé, kteří ve velkém zabíjejí palestinské civilisty na obsazených územích,
Američané a Evropané, tedy většinově křesťané, kteří zabíjejí ve velkém v zemědělských průmyslových
velkochovech mučená zvířata pro své jídlo, Rusové a Ukrajinci, kteří se zabíjejí navzájem, býložravci,
kteří zabíjejí ve velkém rostliny, mezi členy těchto smeček je pak nenávist na život a na smrt.
Mým nejvyšším vůdcem není žádný živý tvor či smečka, ale stálá povinnost působit co možná nejméně
smrti a bolesti, protože nedokážu snášet odpovědnost za těžké zločiny, tedy nenávist členů těmito
zločiny postižených na život a na smrt nepřátelských smeček živých tvorů. Na jedné straně si mne nelze
vážit jako u vážených členů ostatních shora uvedených smeček živých tvorů ze shora uvedeného
důvodu, že dokážou snášet odpovědnost za své těžké zločiny, na druhou stranu si mne naopak lze
vážit, protože se snažím ze všech svých sil nepáchat tyto těžké zločiny. Jaké existují možné výsledky
tohoto mého životního přístupu: 1) Nevydržím a přidám se k některé z existujících smeček živých tvorů
a budu páchat její těžké zločiny proti členům jiných smeček živých tvorů. 2) Zemřu jako krajní člen
mnoha současných na život a na smrt bojujících smeček živých tvorů, avšak s čistým svědomím, že
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jsem se vždy snažil ze všech svých sil působit co možná nejméně smrti a bolesti, poté co jsem poznal
ve své Filosofii rovnováhy tuto svou zřejmou stálou povinnost. 3) Podaří se mi prosadit změnu světa
podle mé Filosofie rovnováhy, aby i ostatní živí tvorové vždy ze všech svých sil působili co možná
nejméně smrti a bolesti.
quoted:
Post of Dalibor Grůza
Požadovat po radikálech Islámského státu slitování je nesmysl, řekl BBC Francouz Nicolas Henin,
kterého loni Islámský stát zadržoval. V rozhovoru zveřejněném v úterý také zmínil, jak se z lidí
přijíždějících ze Západu pomáhat obětem syrské občanské války stávají nemilosrdní bojovníci džihádu.
... Uvedl, že v zajetí bylo nutné udržovat kontakt s vězniteli, aby si zajistili životně nutné léky a jídlo.
Podle něj je ale těžké vazby vytvářet. Pomoci může poklábosení, ale nežádat „o žádnou lítost, protože
jsou zcela uzavřeni lítosti. To je nejhorší, co můžete říci. Je to stupidní. Nikdy to nezkoušejte.“
Henin dodal, že během deseti měsíců, co byl zadržován, si všiml, že někteří z věznitelů měli
pochybnosti o tom, co dělají: „Pamatuju si na jednu dvojici. Bavili jsme se, že jejich přesvědčení je
trochu křehké a že možná dokonce litovali toho, co dělali.“
Podle něj je u nich hlavně „hodně špatné víry, protože si to (všechno) museli před sebou ospravedlnit a
některé z činů bylo nemožné ospravedlnit“.
... Henin dodal, že mnozí z bojovníků džihádu podle něj přijeli do Sýrie se záměrem pomáhat obětem
občanské války: „Jsou to křehcí lidé. Hned jak přijeli, (verbíři) je zaháčkovali a dotlačili, aby spáchali
zločiny, a pak není cesty zpátky.“
(viz http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/363760-chtit-po-islamskem-statu-slitovanije-stupidni-tvrdi-propusteny-rukojmi.html )
V pekle tak existuje obrovský strach o život svůj, případně u silných hadů o život jejich dětí, jsou-li slabé.
Dále zde existuje obrovský rozpor duše mezi její dobrou podstatou, tedy touhou všech živých tvorů žít
ve světě, kde se budou mít všichni rádi, (viz Filosofie rovnováhy) a obrovskou nenávistí mezi členy
pekla z důvodu jejich vzájemného strašně krutého požírání za živa. Tito hadi jsou v neustálém rozporu
mezi jejich touhou po ráji pro všechny živé tvory, tzn. po lásce všech a pudem sebezáchovy, tj. musí do
jejich smrti stále požírat krutě za živa nějaká zvířata, tj. členy pekla, aby nezemřeli hladem. Symbiotické
zemědělství a přírodovědecké experimenty prokazující Filosofii rovnováhy s. 38
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 22. 7. 2015 22:49
22. 7. 2015 22:49
It is hard to require mercy after our committing of felonies
Members of packs commit felonies and become so justifiably hated by the other packs, against whose
members they committed these felonies. Then they can hardly expect mercy from them, then they must
not to show weakness and to carry this hatred until their also often merciless death. Their pack provides
them and their offspring protection, livelihoods, and often a wife or husband but it requires obedience to
leaders of pack often to death and often committing more and more felonies. According to the
Philosophy of Balance after committing felonies for all current existing packs the mortal fear and
sobering up (detoxication) at a new member of this pack will always gradually replace initial rapture
(intoxication) from this pack attracting people before death through their unmerciful ideology in spite of
their more or less effective propaganda. Members of these packs are admirable, how they can withstand
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their responsibility for their felonies and how they are able to sacrifice for their pack. Current world
consists of such packs of humans and other living creatures. In addition to the above example the
examples of such packs are also Jews who kill in large Palestinian civilians in the occupied territories,
Americans and Europeans, thus in majority Christians, who kill in large in agricultural industrial factory
farms tortured animals for their food, Russians and Ukrainians who kill each other, herbivores who kill in
large plants, among members of these packs is then hatred for life and death.
My supreme leader is not a living creature or a pack, but the permanent obligation to cause the least
possible death and pain, because I am not able to carry the responsibility for felonies, thus a hatred of
members of by these felonies affected on life and death enemy packs of living creatures. On the one
hand I cannot be appreciated as the honored members of the other aforementioned packs of living
creatures from the above reason, that they can withstand responsibility for their felonies, on the other
hand I can be appreciated on the contrary, because I am trying with all my forces not to commit these
felonies. What are the possible outcomes of this my approach to life: 1) I will not withstand and I will join
any of the existing packs of living creatures, and I will commit their felonies against members of other
packs of living creatures. 2) I will die as the border member of many contemporary to the death fighting
packs of living creatures, but with a clear conscience, that I have always tried with all my forces to cause
the least possible death and pain, after I discovered in my Philosophy of Balance this my apparent
permanent obligation. 3) I will succeed in achieving change in the world according to my Philosophy of
Balance, so that also others living creatures always cause with all their forces the least possible death
and pain.
quoted:
Post of Dalibor Grůza
It is nonsense to require mercy of radicals of Islamic State, Frenchman Nicolas Henin told BBC it, who
last year was captured by Islamic State. In an interview published on Tuesday he mentioned also, how
the people arriving from the West to help the victims of the Syrian civil war become unmerciful warriors
of jihad.
... He said that in captivity it was necessary to maintain contact with the captors to secure vital medicine
and food. According to him, it is hard to create links. Chatting can help, but not to ask "for any regret,
because they are completely closed to regret. That is the worst thing you can say. It's stupid. Never try
to do."
Henin added that during ten months he was captured, he noticed that some of the captors had doubts
about what they do, "I remember on one pair. We talked that their belief is a bit fragile and maybe even
they regret what they did."
According to him they have mainly "a lot of bad faith because they had to justify for themselves it (all)
and some of the acts were impossible to justify."
... Henin added that many of the jihadists arrived in Syria according to him with the intention of helping
the victims of the civil war: "They are fragile people. As soon as they arrived, (recruiters) gradually
acquired them and pushed them to commit crimes, and then there is no turning back."
(see http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/363760-chtit-po-islamskem-statuslitovani-je-stupidni-tvrdi-propusteny-rukojmi.html )
In the hell so there is a huge fear for their life, or in case of strong snakes for the life of their children, if
they are weak. In addition there is a huge conflict of the soul between its good nature, thus the desire of
all living creatures to live in a world where everyone likes each other (see Philosophy of Balance) and a
huge hatred among members of the hell because of their mutual terribly cruel eating each other alive.
These snakes are in constant conflict between their desire for paradise for all living creatures, i.e. for the
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love of everyone and a survival instinct, i.e. until their death they must still cruelly devour some animals
alive, i.e. members of hell in order not to die of starvation. Symbiotic agriculture and experiments of
natural science proving Philosophy of Balance p. 38
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 22. 7. 2015 22:53
22. 7. 2015 22:53
K myslivectví a lesnictví dle Filosofie rovnováhy
Z níže uvedeného plyne, že dle Filosofie rovnováhy je třeba zamezit velkovýrobě v myslivectví a
lesnictví, tedy rození velkého množství zvířat, která jsou brzy po svém narození zabita lovci, a to i když
se tito velkochovatelé lovné zvěře ohánějí láskou ke zvířatům, zajištěním života většího počtu lovné
zvěře v přírodě a péčí o ně, přitom tito velkochovatelé lovné zvěře střílí ve velkém toulavé psy a kočky,
kteří poškozují tyto jejich velkochovy lovné zvěře. Filosofie rovnováhy není proti lovu, avšak schvaluje
pouze lov zejména přemnožených zvířat při vysoce pravděpodobné ochraně jiných živých tvorů při
dodržení stálé povinnosti každého dle Filosofie rovnováhy k působení co možná nejméně smrti a
bolesti. Proto by se měly upřednostnit přírodní symbiotické chovy lovné zvěře, která by prožila dlouhý,
šťastný a důstojný život a smrt téměř bez psychické a tělesné bolesti, tj. neměly by se nadmíru
zvětšovat počty lovné zvěře a lovců, což nutně sebou přináší hrůzu současných průmyslových
zemědělských velkochovů (tj. koncentračních táborů zvřat) i v lesnictví a myslivosti.
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
quoted:
Post of Dalibor Grůza
Řešením krize současné demokracie je tudíž pozvednout mravní úroveň obyvatel demokratických států,
to je možné podle mého názoru uvědoměním si práv všech ostatních živých tvorů, zejména jde o
základní právo každého živého tvora na dlouhý, šťastný a důstojný život a smrt téměř bez psychické a
tělesné bolesti ... Filosofie rovnováhy s. 385
Aktualizováno 23. 7. 2015 22:30
23. 7. 2015 22:30
About hunting and forestry according to Philosophy of Balance
The below mentioned implies, that according to the Philosophy of Balance it is necessary to avoid largescale production in hunting and forestry, i.e. birth of a large number of animals that are soon after their
birth killed by hunters, even though these large-scale breeders of game (i.e. hunted) animals argue by
means of love for animals, ensuring life of greater number of game animals in nature and taking care of
them while these large-scale breeders of game animals are killing in a large stray dogs and cats which
harm these factory farming of game animals. Philosophy of Balance is not against hunting, but it
approves only to hunt animals excessively reproduced especially when highly probable protection of
other living creatures while performing permanent obligation of everyone according to the Philosophy of
Balance to cause the least possible death and pain. Therefore preference should be given natural
symbiotic breeding of game animals, which would live a long, happy and dignified life and death with
almost no mental and physical pain, i.e. numbers of game animals and hunters should not be unduly
increased, which inevitably brings the horror of today's industrial agriculture factory farming (i.e. the
concentration camps of animals) in forestry and hunting.
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
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quoted:
Post of Dalibor Grůza
The solution of the current crisis of democracy is therefore to raise the moral standards of the people of
democratic countries, it is possible, in my opinion, through awareness of the rights of all other living
creatures, particularly the fundamental right of every living creature for a long, happy and dignified life
and death with almost no mental and physical pain ... Philosophy of Balance p. 402
Aktualizováno 23. 7. 2015 22:59
23. 7. 2015 22:59
Když ho nepostaví (rozuměj žena mužův pohlavní úd), tak si ho ani nezaslouží (rozuměj tato žena tento
mužův pohlavní úd, příp. i tohoto muže).
Mně skutečně nezajímá sport, protože jej považuji za městskou deformaci (viz původně zřejmě
starověké řecké městské státy, zejména Sparta, která dala pojmenování celému odvětví sportu)
pravěkého zemědělství a lesnictví, tedy původně pravěkých pastevců, oráčů a lovců, které
představovaly původní fyzicky namáhavou, avšak smysluplnou práci mužů, která zvyšuje hladinu
testosteronu u mužů, a to na rozdíl od sportu, který představuje městsky deformované velké
nesmysluplné, proto většinou krátkodobé, vynakládání energie. Kromě toho k pravěkému zemědělství a
lesnictví patřilo rovněž sběračství, které pro svou fyzickou nenáročnost bylo především výsadou žen.
Ani mne nezajímají moc technologie, ve kterých nevidím cíl, ale prostředek dosažení určitého cíle,
počítačové hry pak považuje v případě gamblerských počítačových her za deformovaný sport, kdy hráč
např. místo fyzicky namáhavého ježdění s tankem sedí za stolem a supluje tak původní sport a ještě
původnější zemědělství a lesnictví počítačovou hrou ježdění s tankem. Jediné co mne zajímá z výše
uvedené trojice jsou ženy, které podle mne svou vůlí uschopňují muže k pohlavnímu styku (podle
starého českého přísloví: Když ho nepostaví (rozuměj žena mužův pohlavní úd), tak si ho ani
nezaslouží (rozuměj tato žena tento mužův pohlavní úd, příp. i tohoto muže).) Deformovaný pohlavní
výběr v soudobé společnosti, který se posunul z původního pravěkého zemědělství a lesnictví k
městským sportu a technologiím, podle mne má vinu na řadě deformacích soudobé společnosti, mimo
jiné velkou vinu rovněž na zženštilosti mužů a mužskosti žen v soudobě Západní společnosti. Proto
doporučuji ve své Filosofii rovnováhy budovat kromě školních hřišť rovněž školní zemědělské farmy
budované na principu milosrdnosti, a to již od základních škol.
quoted
Post of Dalibor Grůza
Proč nejen dospělým, ale i dětem více vadí homosexuálně orientovaní chlapci než dívky, vysvětluje
Zdeněk Sloboda, jednatel organizace PROUD, zlepšující životní podmínky sexuálních menšin, jež
semináře iniciuje.
„Sociologická odpověď je vcelku jednoduchá. Je to tím, jak je v západním světě konstruováno mužství –
typicky šovinisticky. V něm se neguje vše holčičí, například kluci nepláčou. Chlapci jsou vychováváni,
aby hlavně nebyli zženštilí. Zatímco u dívek je výchova vede k tomu, aby byly krásné a staly se
matkami,“ vysvětluje rozdílný postoj výchovy chlapců a dívek Sloboda.
„Jakmile přijde do třídy homosexuální spolužák, vzniknou ze strany ostatních kluků tři problémy. Za prvé
svou orientací ohrožuje maskulinitu, oslabuje je. Vzhledem k tomu, jak sexuálně je homosexualita
komunikována oproti heterosexualitě, se kluci bojí, že po nich všech hned vyjede a bude je sexuálně
obtěžovat. A za třetí si s ním nemají o čem povídat, protože chlapecké party v pubertálním věku řeší
sporty, technologie a holky, což podle nich gaye nezajímá,“ popsal modelovou situaci Sloboda.
Naopak dívky jako sexuálně pasivní v očích svých spolužáků nikoho ohrozit nemůžou.
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http://www.novinky.cz/domaci/375564-lesby-ve-tride-nevadi-gayove-ano.html
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 29. 7. 2015 18:49
29. 7. 2015 18:49
When she does not erect it (read woman the man's penis), so she does not deserve it (read, that this
woman this man's penis, or, as the case may be, this man).
I am not really interested in sport, because I consider it as an urban deformation (see originally probably
ancient Greek city-states, especially Sparta, which gave the name to the whole sport industry) of
prehistoric agriculture and forestry, namely originally prehistoric pastoralists, plowmen and hunters,
which represented originally the physically strenuous, but meaningful work of men that increases
testosterone level in men, unlike sport which is by city deformed large meaningless therefore mostly
short spending energy. In addition to it the prehistoric agriculture and forestry included also the
gathering, which for their physical modesty was primarily the prerogative of women. I am not very
interested in the technologies, in which I cannot see the goal but a means to achieve a certain goal,
computer games then I consider if gambler computer games as deformed sport where a player, for
example instead of physically strenuous riding an army tank, is sitting behind the desk and he
substitutes the original sport and more original agriculture and forestry for the computer game riding an
army tank. The only thing that interests me from the aforementioned trio are women, who by their will
according to me enable man to have sexual intercourse (according to the old Czech proverb: When she
does not erect it (read woman the man's penis), so she does not deserve it (read, that this woman this
man's penis, or, as the case may be, this man).) In my opinion deformed sexual selection in
contemporary society, which has shifted from the original prehistoric agriculture and forestry to urban
sport and technologies, is responsible for a number of deformations of contemporary society, among
other great responsibility also for effeminacy of men and masculinity of women in contemporary Western
society. Therefore in my Philosophy of Balance I recommend to build in addition to school playgrounds
also the school agricultural farms built on the principle of mercy, and it has been since elementary
school.
quoted
Post of Dalibor Grůza
Why not just adults but also children are more bothered by homosexual boys than by girls, Zdenek
Sloboda, manager of PROUD organization explains, which is improving the living conditions of sexual
minorities and which initiates the seminars.
"The sociological answer is quite simple. Reason is in the Western world constructed masculinity typically chauvinistic. It negates everything girly, for example, the boys do not cry. The boys are
educated not to be especially effeminate. While the education of girls leads to be beautiful and to
become mothers," Sloboda explains the differing attitudes of education of boys and girls.
"When gay boy classmate comes to class, three problems are felt by the other boys. Firstly his
orientation threatens masculinity, he weakens them. Given how homosexuality is sexually
communicated compared to heterosexuality, boys are afraid that he will sexually attack all them at once,
and he will sexually harass them. And thirdly they have nothing to talk with him, because boys teams of
pubertal age solve sports, technologies and girls, in which according to them gays are not interested,"
Sloboda described the model situation.
Conversely girls as sexually passive in the eyes of their classmates cannot endanger anyone.
http://www.novinky.cz/domaci/375564-lesby-ve-tride-nevadi-gayove-ano.html
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(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 29. 7. 2015 18:53
29. 7. 2015 18:53
Můj příjem látek, které by si měli hlídat přísní vegetariáni
Můj příjem látek, které by si měli hlídat přísní vegetariáni: hladiny vitamínů řady B, zejména B2-vejce,
kakao a B12-veganský vitamín, D-vitamin- ergokalciferol v injekcích, železa-čistý sojový nápoj s vodou,
celozrnná pšeničná mouka, směs luštěnin v konzervě, vápníku-vincentka, jódu-jodizovaná sůl,
vincentka, zinku-žloutky vajec, směs luštěnin v konzervě a nenasycených mastných kyselin typu
omega-3-řepkový olej. Případně jím v malé nezbytné míře mé chcípliny brojlerů zemřelé přirozenou
smrtí, zásadně na stáří, po pitvě veterináře a převařené v několika vodách. Kromě toho hodně jím
drcená rajčata. Jím pouze vejce z domácího chovu, kde neporáží ani nedávají porážet žádné slepice ani
žádné kohouty. Zásadně jím pouze bio potraviny. Od 1.8.2015 kromě toho v případě zdravotních
problémů jím nejkvalitnější čistě vegetariánské bio krmivo yarrah pro psy, viz www.yarrahbio.cz/content/1-psi , kterým budu dokrmovat rovněž své slepice a myši.
(viz www.novinky.cz/zena/zdravi/96374-rizika-i-prednosti-vegetarianstvi.html )
Aktualizováno 2. 8. 2015 8:41
2. 8. 2015 8:41
My intake of substances which should be guarded by strict vegetarians
My intake of substances which should be guarded by strict vegetarians: the levels of B vitamins,
especially B2-eggs, cocoa and B12-vegan vitamin, D-vitamin- ergocalciferol injections, iron-pure soya
beverage with water, whole wheat flour, mix canned legumes, Calcium- Vincentka mineral water, iodineiodized salt, Vincentka mineral water, zinc-egg yolks, mix canned legumes and unsaturated fatty acids
of omega-3 type-rapeseed oil. Alternatively I eat in a small necessary extent my carrions of broilers died
of natural causes, principally of old age, after the autopsy of vet and boiled in several waters. Besides I
eat a lot of tomato puree. I eat only eggs from a home breed, where they do not slaughter or get
slaughtered any hens and cocks. On principle I eat only organic foods. Since August 1, 2015 in addition
to that in the case of health problems I eat the best purely vegetarian organic food for dogs yarrah,
see www.yarrah-bio.cz/content/1-psi , which I will provide also as supplemental feed to my hens and
cocks and mice.
(see www.novinky.cz/zena/zdravi/96374-rizika-i-prednosti-vegetarianstvi.html )
Aktualizováno 2. 8. 2015 8:43
2. 8. 2015 8:43
1. O mém vztahu a vztahu Filosofie rovnováhy k ženám
Narodil jsem se jako fyzicky slabé, škaredé, duševně zranitelné, resp. duševně nemocné, do značné
míry zženštilé (tj. značně postižené), avšak značně inteligentní dítě-chlapec, odsouzený zdánlivě
přírodou k velkému utrpení a neúspěšnosti v životě.
Ženy přitahuje síla, ženy přitahují silní dravci, kteří zbytečně zabíjejí jiné živé tvory, ženy tudíž přitahují
živí tvorové s vlastnostmi Ďábla (tj. dravci zdatní pro krutý boj v přírodě). Ženy nepřitahují slabí jedinci, i
když zbytečně nezabíjejí jiné živé tvory.
V současnosti, ženy od muže očekávají jeho velkou energičnost a touhu po evolučním boji na život a na
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smrt, tedy agresivnost, což souvisí s jeho schopností ochránit v přírodě i dnešní nemilosrdné
společnosti rodinu a potomky a jeho schopností nakrmit ženu a jejich potomky poraženým masem a
přesto, aby tento muž zůstal zdravý a žena tak nemusela mít strach o své potomky.
Těhotná a kojící žena zřejmě nepřežije zdravá bez potravy z mrtvých zvířat
Už jsem přišel na to, co je moje hlavní nevýhoda ve vztahu k ženám, nemohu z mých psychických i
mých současných morálních důvodů na rozdíl od ostatních mužů ani připustit krmit své případné
potomky poraženými zvířaty, je tedy otázka, zda jsem je vůbec schopen nakrmit,
Mateřský instinkt znamená, že žena je pro své dítě ochotna zabíjet i zemřít. Ženy ačkoliv jsou svou
podstatou nástroj nepřátelství čili smrti, tak touží po tom, čeho mají méně, tedy po životě, Kristu.
Možná budu muset být smrtelným nepřítelem zvířat zabíjených pro a jedených mou případnou těhotnou
a kojící ženou a mým případným dítětem za cenu bratrovražd, tedy vzájemného vraždění mezi lidmi, ať
už mne, mé případné partnerky nebo mých případných dětí (viz Abel a Kain a Adam s Evou v biblickém
ráji), ale v současnosti je to předčasné.
Má rozumová Filosofie rovnováhy působení co možná nejmenší smrti a bolesti živým tvorům a lásky ke
smrti používané výlučně jako nástroj života (tj. žádného zbytečného zabíjení živých tvorů) se tak zřejmě
více líbí ženám, které jako nástroj smrti touží být nástrojem života
Podle mne záleží v mém případě podle mé konkrétní zkušenosti vždy na vůli mé současné partnerky,
jestli budu tělesně schopen s ní zplodit potomka.
Postupně, jak díky své inteligenci promítnuté do Filosofie rovnováhy jako exaktně vědeckého návodu
pro to, jak překonat velká postižení jakéhokoliv potomka při jeho narození, jsem se stával vysoce
vzdělaný, úspěšný, dobře majetkově zajištěný, s partnerkou, sexuálním životem s ní, celkem hezký
Co tedy zbývá slabým jedincům, kteří se nemohou stát silnými dravci. Tito slabí jedinci, kteří se
nemohou podobat biblickému Ďáblu, se mohou podobat biblickému Bohu, mohou usilovat zbytečně
nezabít žádného živého tvora a tím podle mé Filosofie rovnováhy I. kniha urychlit ve svém případě
evoluci a získat sílu-úspěch a stát se pro ženy přitažliví. A tím ukázat cestu i dravcům, jak žít a zlepšit
svět.
Hlavní otázka tudíž nyní zní, zda mi dodržování mé Filosofie rovnováhy jako zákona milosrdnosti ke
všem živým organismům zajistí do konce mého života jeho úspěšnost, v současné době zejména, zda
se mi podaří mít děti se svou partnerkou, kteří by nejedli poražená zvířata.
Plátí-li Filosofie rovnováhy, tak mi přátelství světových živých mikroorganismů zajistí, abych měl v
budoucnosti případnou partnerku a případné potomstvo, kteří by nejedli poražená zvířata, z potřebných
mrtvých zvířat by jedli pouze chcípliny zemřelé přirozenou smrtí, zásadně na stáří.
Jinak neplatí Filosofie rovnováhy.
Na ženy se Filosofie rovnováhy zřejmě dívá jako na nástroj smrti (Ďábla) potřebné, aby se mohly rodit
děti, a zároveň jako na slabší pohlaví, které je třeba chránit.
Ženy jako nástroj smrti mají rády muže, kteří mají rádi je, tedy nemají strach ze smrti a jejích projevů
(jako nemoci, zranění, dluhy, války, bezdětnost apod.). Aby muž neměl strach ze smrti, musí se jednat o
milosrdnou smrt téměř bez tělesné a duševní bolesti po dlouhém, šťastném a důstojném životě, pro což
může muž udělat jedině to, že nebude zbytečně působit smrt a bolest žádného živého tvora. Jinak má
muž dříve nebo později vždy strach ze smrti své nebo svých blízkých a tím pádem i z žen a nemůže být
jejich bližní, opravdu je a tudíž i smrt milovat a být jimi milován.
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Jestliže má muž rád ženy jako nástroj smrti, měl by se k nim chovat, pokud možno vždy zdvořile i za
cenu, že jim bude lhát nebo je jinak podvádět. V takovém případě by jeho podvodné aj. chování mělo
být vždy odůvodněno jeho láskou k ženě jako nástroji smrti, tedy v jejím zájmu, resp. ve skutečném
zájmu smrti, tedy důvodem by mělo být vyhnutí se zbytečnému zabíjení a bolesti živých tvorů, protože
jenom v tomto případě mu žena jako nástroj smrti lež odpustí a zároveň žena tuto mužovu lež i očekává
jako projev jeho odvahy.
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz , Filosofie rovnováhy s. 376 a
násl. a příručka Politická Strana za práva všech živých tvorů s. 36 a násl., www.annajermarova.cz/bytci-nebyt-vegetarian/ , www.lierrekeith.com/book-ex_the-vegetarianmyth_czech.php , www.vegetarian.cz/mineral/zelez.html , www.wikiskripta.eu/index.php/Vegetariánství_
(1._LF_UK,_NT) )
Samec a samice
Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.
Méně energických žen vhodných dle Filosofie rovnováhy jako ideální partnerka pro určitého muže je ve
společnosti většinou větší počet, ideální partnerkou muže se však tyto ženy stávají dlouhodobým stále
dokonalejším sdílením viditelných ale i neviditelných věci mezi mužem a jeho partnerkou, aby bylo
možno toto stále dokonalejší sdílení, je třeba stále dokonalejší přátelství všech mikroorganismů na
světě s těmito partnery, což především vyžaduje co možná nejmilosrdnější stravu, potažmo chování
zřejmě zprvu muže, ale zřejmě posléze i jeho ženy.
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 4. 8. 2015 11:48
4. 8. 2015 11:48
1 About my relationship and relationship of Philosophy of Balance to women
I was born as a physically weak, ugly, mentally vulnerable, virtually mentally ill, largely feminine (i.e.
greatly handicapped), but very intelligent child-boy, seemingly doomed by nature to great suffering and
failure in life.
Women are attracted to power. Women are attracted to strong predators which kill needlessly other
living creatures. Therefore, women are attracted to living creatures with the characteristics of the Devil
(i.e. predators fitted for cruel fight in nature). Women are not attracted to weak individuals, although they
do not kill unnecessarily other living creatures.
At present women expect from man the great energy and a desire for an evolutionary struggle for life
and death, namely aggression, which is related to his ability to protect in nature and also in today's
unmerciful society family and descendants and his ability to feed a woman and their children
slaughtered meat and that this man still remains healthy and so that woman does not have to fear for
her children.
Pregnant and breastfeeding woman may not survive healthy without food from dead animals
I have found out already, what is my major disadvantage in relation to women, I cannot even admit from
my psychological and also from my current moral reasons unlike other men to feed my possible
offspring with slaughtered animals, it is a question, whether I am ever able to feed them,
Maternal instinct means, that a woman is willing to kill and also to die for her child. Women though are
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inherently an instrument of hostility or death, they desire that, what they have less, they desire for life,
Christ.
Maybe I will have to be a deadly enemy of animals killed for and eaten by my possible pregnant and
nursing woman and by my possible child at the cost of fratricides, i.e. the mutual murders among the
people, whether it's me, my possible partner or my possible children (see Abel and Cain, and Adam and
Eve in the biblical Paradise), but if any for now it is premature.
Women like probably more my rational Philosophy of Balance of doing as least as possible death and
pain of living creatures and of love to death used exclusively as an instrument of life (of no unnecessary
killing of living creatures), because they as an instrument of death want to be an instrument of life
In my case, according to my particular experience it depends on the will of my current partner, if I'm
physically able to father a child with her.
Gradually, thanks to my intelligence as reflected in the Philosophy of Balance as an exactly scientific
guide how to overcome any great handicap of a descendant from birth, as I became highly educated,
successful, well funded, with a partner, with sex life with her, quite handsome,
What remains then to weak individuals who cannot become a powerful predator. These weak
individuals, who cannot resemble the biblical Devil, they may resemble the biblical God, they can seek
not to kill unnecessarily any living creature, and thereby according to my Philosophy of Balance the first
book to accelerate evolution in their case and to gain strength-success and to become attractive for
women. And thereby they can show the way also for predators how to live and to improve the world.
Therefore now the main question is, whether respecting of my Philosophy of Balance as the law of
mercy to all living organisms ensures me a success in the rest of my life, nowadays especially if I
succeed in having children with my partner, and they would not eat slaughtered animals.
If the Philosophy of Balance is valid, so the friendship of the world living microorganisms ensures me,
that in the future I have the potential partner and potential offspring, who would not eat slaughtered
animals, from the required dead animals they would eat only carrions that died of natural causes,
principally of old age.
Otherwise the Philosophy of Balance is not valid.
The Philosophy of Balance probably looked at women as an instrument of death (of the Devil)
necessary to bear children as well as the weaker sex that must be protected.
Women as an instrument of death like men who like them, thus they have no fear of death and its
manifestations (such as illness, injury, debts, wars, childlessness, etc.). That a man is not afraid of
death, it must be concerned with a merciful death, almost without physical and mental pain after a long,
happy and dignified life, for which a man can do only, that he would not cause unnecessary death and
suffering of any living creature. Otherwise, sooner or later a man is always afraid of his death or of death
of his relatives and thus he is afraid of women too and he cannot be their fellow, it is really them and
thus also the death to love and be loved by them.
If a man likes women as an instrument of death, he should always treat them as politely as possible,
also at a price, that he will lie or otherwise cheat them. In this case, his fraudulent etc. behavior should
always be justified by his love to a woman as an instrument of death, therefore in her interest, virtually in
genuine interest of death, thus a reason should be to avoid the unnecessary killing and pain of living
creatures, because only in this case the woman as an instrument of death forgives lie and she expects
also a man's lie as a demonstration of his courage.
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(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz , Philosophy of Balance p.
360 et seq. and booklet Political Party for the Rights of All Living Creatures p. 37 et
seq., www.annajermarova.cz/byt-ci-nebyt-vegetarian/ , www.lierrekeith.com/book-ex_the-vegetarianmyth_czech.php , www.vegetarian.cz/mineral/zelez.html , www.wikiskripta.eu/index.php/Vegetariánství_
(1._LF_UK,_NT) )
Male and female
What therefore God hath joined together, let not man put asunder.
There is mostly the larger number of less energetic women suitable according to the Philosophy of
Balance as an ideal partner for a particular man in the society, these women are becoming the ideal
partner of a man by increasingly more perfect long-sharing of visible but also of invisible things between
a man and his partner, it is necessary still more perfect friendship of all organisms in the world with
these partners, that this more perfect sharing is, which primarily requires the most merciful diet as
possible, hence the behavior apparently at first of man, but then apparently of his wife.
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 4. 8. 2015 11:51
4. 8. 2015 11:51
quoted:
Post of Dalibor Grůza
Koho z politiků volit
Tloušťka je způsobena zejména nadměrným příjmem vepřového, hovězího masa a sádla, tedy masa
savců, nám nejpříbuznějších hospodářských zvířat, chovaných na porážku a sociálně velmi slabých,
nejpodřízenějších zvířat
(viz http://www.aerobics.cz/vyziva.asp?id=34 , http://www.cpzp.cz/main/dotazy_on.php?tema=12&id=45
04&p_str=9 ).
Levicoví politici zastupující a pocházející z většinové společnosti podřízených osob mají sklon k tloušťce
obdobně jako nedravá, býložravá zvířata, vzhledem ke své malé energičnosti, která není schopna spálit
nadměrný příjem zejména masité, hovězí a vepřové potravy a sádla (viz výše).
Proto je třeba volit hubené přesvědčené levicové, altruistické politiky-představitele, tedy nedravce, kteří
se nepokřivili, nezlenivěli a nestali se tudíž příživníky, kteří chtějí žít na dluh.
Pravicoví politici zastupující a pocházející z menšinové společnosti řídících osob mají sklon k hubenosti
a hladovosti obdobně jako dravá, masožravá zvířata, vzhledem ke své velké energičnosti, která je
schopna spálit i nadměrný příjem případně i masité, hovězí, vepřové potravy a sádla, nedochází u nich
tedy v tomto případě k tloušťce (viz výše).
Proto je třeba volit nehubené přesvědčené pravicové, egoistické politiky-představitele, tedy dravce, kteří
jsou sytí a nemají hlad a nebudou tudíž zabíjet a krást.
Lze říci, že z hlediska lidské společnosti jsou potřební jako řídící dobyvatelé a obránci ve společnosti, tj.
dravci, kteří se nebojí násilí a ideální potrava je pro ně maso, tak mírumilovní nedravci, kteří smiřují
znepřátelené skupiny vedené dravci ve společnosti, jsou tvůrci spravedlnosti ve společnosti. Tento
pořádek pro dravce i nedravce podle mne znamená působení co možná nejméně smrti a bolesti jiných
živých tvorů jak dravci tak i nedravci.
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Z toho plyne, že v současnosti je možné volit jak levicové, tak pravicové politické strany a preferenčními
hlasy vybírat ty politické představitele, kteří splňují shora uvedená hlediska.
Cílem takovéto volby je zamezit ve společnosti zbytečnému zabíjení a bolesti zejména lidí a zvířat,
zejména savců, ale i jiných živých tvorů, v souladu s moji Filosofii rovnováhy. Filosofie rovnováhy s.
271-272
(Ž) Darwinovu evoluční teorii doplňuje „Filosofie rovnováhy“ tvrzením, že schopnosti, resp. evoluční
úspěšnost živého jedince jsou z větší části založeny na jeho milosrdnosti, zde definované jako působení
co možná nejméně smrti a bolesti tímto živým jedincem a jeho předky.
(M) Tedy jako rozdíl vzniklý odečtením množství smrti a bolesti živých tvorů, způsobené živým jedincem
a jeho předky, od množství jimi zachráněných životů a zbavení bolesti jakýchkoliv živých tvorů. Tedy
např. lidí. Ale stejně tak i zvířat, hmyzu, rostlin, hub, živých buněk, bakterií virů apod.
(Ž) Jednodušeji lze říci, že z hlediska takto definované milosrdnosti není rozhodující jenom množství
tohoto zla způsobené živým jedincem a jeho předky, ale rozhodující je rozdíl mezi jimi způsobeným
tímto dobrem a jimi způsobeným tímto zlem. Toto by mělo být důsledkem hypotézy „Filosofie
rovnováhy“ o schopnosti všech mikroorganismů rozeznat v jiných mikroorganismech přítele či nepřítele.
(M) Podle „Filosofie rovnováhy“ jsou živé mikroorganismy, zejména živé buňky schopny rozeznat a
zapamatovat si, zda je chráníme, zejména krmíme, nebo zda je zabíjíme.
(Ž) Tedy i tyto živé mikroorganismy jsou schopny podle „Filosofie rovnováhy“ základní myšlenkové duševní úvahy rozlišovat a zapamatovat si přítele a nepřítele. Dalo by se říci, že mají duši v
náboženském slova smyslu.
(M) K nepřátelskému živému mikroorganismu se pak nejen tyto živé mikroorganismy, ale i jejich blízké či
příbuzné živé mikroorganismy chovají nepřátelsky, resp. jej požírají, což se v našem makrosvětě zřejmě
projeví jako spor, hádka, nemoc, bolest, válka, zranění, neštěstí, neúspěch, smrt apod.
(Ž) K přátelskému živému mikroorganismu se potom podle „Filosofie rovnováhy“ tyto živé
mikroorganismy chovají rovněž přátelsky, resp. jej nepožírají. A požírají ty živé mikroorganismy, které by
jej chtěly sežrat. Přátelské chování mikroorganismů se v makrosvětě projeví buď jako klidný a dlouhý
život můj a mých potomků, nebo jako řada přátel a spolubojovníků, kteří jsou za nás ochotni se obětovat
a bojovat. Filosofie rovnováhy s. 8-9
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 2. 9. 2015 19:37
2. 9. 2015 19:37
quoted:
Post of Dalibor Grůza
Who are politicians to vote
Thickness is mainly caused by excessive intake of pork, beef and lard, a meat of mammals, our most
consanguineous livestock bred for slaughter and socially very weak, the most subordinated animals
(see http://www.aerobics.cz/vyziva.asp?id=34, http://www.cpzp.cz/main/dotazy_on.php…).
Leftist politicians representing and from the majority of subordinated people tend to the thickness
similarly as the non-predacious, herbivorous animals, due to its low vigor, energy that is unable to
consume the excessive intake particularly the meaty, beef and pork diet and lard (see above).
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It is therefore necessary to choose lean believing leftist, altruistic politicians-leaders, thus non-predators,
who do not distort, and do not become lazy thus parasites, who want to live in debt.
Right-wing politicians representing and from minority of managers tend to thinness and hunger same as
predatory, carnivorous animals, due to their great vigor, energy, which is able to consume the excessive
intake of possibly fleshy, beef and pork diet and lard, therefore in this case they avoid the thickness (see
above).
It is therefore necessary to choose non-lean believing right wing, selfish politicians-leaders, i.e.
predators who are not hungry and feel full and will not kill and steal.
We can say, that in terms of human society, they are needed both leading conquerors and defenders of
the society, i.e. the predators, who are not afraid of violence and their ideal nourishment is meat, and
peaceful non-predators, who conciliate rival groups in society led by predators, they are the creators of
justice in society. According to me the permanent order for predators and non-predators is to cause the
least possible death and pain of other living creatures both by predators and by non-predators.
It follows, that it is now possible to choose both the left and right political parties and through the
preferential votes to choose those political leaders who meet the above terms.
The aim of such a choice is to avoid the unnecessary killing and pain, especially of people and animals,
especially of mammals, as well as of other living creatures according to my Philosophy of Balance
(harmony). Philosophy of Balance p. 7-8
(F) The “Philosophy of Balance complements Darwin’s evolutionary theory by claiming, that the abilities
or, more precisely, the evolutionary success of a living individual is largely based on his mercy, defined
here as the infliction of the least possible amount of death and pain by this individual and his ancestors.
(M) In other words, as a difference obtained by subtracting the amount of death and pain of living
creatures, inflicted by a living individual and his or her ancestors, from the sum of the lives saved and
the amount of pain relieved by them in relation to any living creatures. This may include humans as well
as animals, insects, plants, fungi, living cells, bacteria, viruses, etc.
(F) Simply put, what is decisive from the point of view of mercy defined in this way is not only the
amount of evil caused by living individuals and their ancestors, but also the difference between good
and evil caused by them. This should be the outcome of the hypothesis of the “Philosophy of Balance
about the ability of all microorganisms to distinguish a friend or enemy in other microorganisms.
(M) According to the “Philosophy of Balance, living microorganisms, especially living cells, are capable
of distinguishing and remembering whether we protect them, especially by feeding them, or whether we
kill them.
(F) Therefore, even these living microorganisms, according to the “Philosophy of Balance, are able to
distinguish between basic mental reflections and remember their friend or enemy. It could be said, that
they possess a soul in the religious sense of the term.
(M) An adversarial living microorganism is then treated as an enemy by not only these living organisms
but also by their affiliated or related microorganisms, which devour it. In our macro-world, this tends to
manifest as quarrel, illness, pain, war, injury, disaster, failure, death, etc.
(F) A friendly living organism, according to the “Philosophy of Balance, is then treated in an amicable
manner by these living microorganisms, or, more precisely, it is not devoured by them. On the contrary,
they devour such living microorganisms that attempt to devour the amicable one. The friendly behaviour
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of the microorganisms manifests itself in the macro-world as the peaceful and long life of me and my
offspring or as a series of friends and comrades who are willing to fight and sacrifice their lives for us.
Philosophy of Balance p. 283
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 2. 9. 2015 22:07
2. 9. 2015 22:07
K nošení muslimského oděvu žen ve školách na Západě dle Filosofie rovnováhy
Originally posted by Dalibor Grůza
K nošení muslimského oděvu žen ve školách na Západě dle Filosofie rovnováhy: Měli by existovat
vybrané školy, kde je tento oděv povolen, aby muslimské ženy nepřišly o možnost vzdělání, což je
plnění povinnosti dle Filosofie rovnováhy k působení co možná nejméně smrti a bolesti, jmenovitě
duševní bolesti těchto žen.
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Výše jde o dočasné řešení, které nevyřeší dle Filosofie rovnováhy krizi, která má nastat jako pomsta
živých mikroorganismů za naší společností umučené živé tvory zejména odlišných od člověka, nedojdeli ke změně našeho vztahu k živým tvorům a přírodě.
(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 3. 9. 2015 22:11
3. 9. 2015 22:11
About the women wearing Muslim dress in schools in the West according to the Philosophy of Balance
Originally posted by Dalibor Grůza
About the women wearing Muslim dress in schools in the West according to the Philosophy of Balance:
There should be chosen schools, where this dress is permitted that Muslim women do not lose the
possibility of education, which is the fulfillment of obligations under the Philosophy of Balance to cause
the least possible death and pain, namely mental pain of these women.
(see www.spvzt.cz, www.filosofierovnovahy.sweb.cz, www.spvzt.sweb.cz)
Above it is a temporary solution that does not solve the crisis, according to the Philosophy of Balance,
that is to follow as revenge of living microorganisms for by us tortured living creatures especially
different from humans, unless a change in our relationship to nature and living creatures.
(see www.filosofierovnovahy.sweb.cz, www.spvzt.cz, www.spvzt.sweb.cz)
Aktualizováno 3. 9. 2015 22:16
3. 9. 2015 22:16
15. Justiční mučení (na Guantánámu) dle Filosofie rovnováhy
Níže uvedené znamená, že Filosofie rovnováhy připouští mučení teroristů Západem za níže uvedených
podmínek. Tedy pouze mučení v případě krajní nouze, tj. bezprostředně hrozícího jinak
neodvratitelného nebezpečí mnohem většího než toto mučení, jako např. bezprostředně hrozícího
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teroristického útoků, který má usmrtit větší počet lidí. Avšak mučit lze pouze osobu, u níž je 95-100%
pravděpodobnost, že smrt živých buněk jejího těla při tomto mučení zachrání jiné živé tvory, např. lze
mučit teroristu chyceného při činu, např. při přípravě tohoto teroristického útoku. Zároveň u tohoto
mučení nesmí být připuštěna mučiteli možnost tohoto teroristu usmrtit. A toto mučení musí být co
možná nejmilosrdnější, aby splnilo svůj účel, tj. získání potřebné informace. Toto mučení musí probíhat
pod kontrolou justice.
Z výše uvedených pravidel justičního mučení plyne, že preventivní justiční mučení, tak jako ho aplikuje
USA na Guantánámu, je dle Filosofie rovnováhy nepřípustné.
quote:
Originally posted by Dalibor Grůza
Znásilňovaný a bitý nerozeznal den od noci. Vězeň č. 760 popsal horor na Guantánamu. Američané ho
vězní na Guantánamu 12 let, aniž by proti němu vznesli obvinění. Mauritánec Mohamedou Ould Slahi
líčí, jak ho vyšetřovatelé sexuálně zneužívali, připravovali ho o spánek, vystavovali ho zimě, inscenovali
před ním falešné únosy a popravy a hrozili, že na Guantánamu skončí i jeho matka.
(viz www.novinky.cz/zahranicni/amerika/359486-znasilnovany-a-bity-nerozeznal-den-od-noci-vezen-c760-popsal-horor-na-guantanamu.html )
Dotčená pravidla Filosofie rovnováhy:
FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je
každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory
(spekulace).
1.) Člověk nesmí nikdy zabít žádného živého tvora, zejména člověka (ani sebe). (tj. podle mne při
pravděpodobnosti 0-5% zabití člověka člověkém musí ten druhý člověk začít zachraňovat tohoto prvého
člověka, v nejhorším případě pouze ustupovat)
2.) Člověk má povinnost zabít co možná nejméně (tj. při ochraně života) živých tvorů, a aby přirozeně co
nejméně cítili bolest.1) (tj. podle mne člověk může zabít živého tvora jen při nejméně 95-100%
pravděpodobnosti, že tím zachrání život jiného živého tvora, tak aby tím způsobil co možná nejméně
smrti a bolesti) Filosofie rovnováhy s. 24
Jestliže nebude objektivně možno dosáhnout tohoto souzvuku živých hmotných pohybových soustavjedinců bez ztráty některé živé hmotné pohybové soustavy-jedince, je možné připustit jejich ztrátu,
avšak v nejmenší možné míře s tím, že lze např. připustit diktaturu, doživotní vězení pro
nenapravitelného vraha nebo tělesný trest vyjma trestu smrti nebude-li pro něj možno zajistit vězení,
avšak pouze postupně v případech nutné obrany a krajní nouze s respektováním zásady subsidiarity,
tedy neodvratitelnosti, a proporcionality, tedy menšího než hrozícího zla. Filosofie rovnováhy s. 176
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 3. 9. 2015 22:23
3. 9. 2015 22:23
15 Judicial torture (at Guantanamo) according to Philosophy of Balance
Below mentioned means, that the Philosophy of Balance admits torture of terrorists by the West under
the following conditions. Thus only torture in case of extreme emergency, i.e. the imminent otherwise
unavoidable danger far greater than this torture, for example. Imminent terrorist attack, which is to kill
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more people. However person can be tortured, only if probability is 95-100%, that the death of living
cells of his or her body during this torture will save other living creatures, for example one can torture a
terrorist caught in the act, eg. in the preparation of this terrorist attack. Simultaneously with this torture
torturer must not admit possibility to kill this terrorist. And this torture must be as merciful as possible to
fulfill its purpose, i.e. to obtain the necessary information. This torture must be under the control of the
judiciary.
From the above rules of judicial torture it follows, that preventive judicial torture, how the US applies it at
Guantanamo, is inadmissible according to the Philosophy of Balance.
quote:
Originally posted by Dalibor Grůza
Raped and beaten he could not recognize day from night. The prisoner no. 760 described the horror at
Guantanamo. Americans got him imprisoned at Guantanamo 12 years without raised charge against
him. Mauritanian Mohamedou Ould Slahi talks, how he was beaten, sexually abused by investigators,
how they hindered him to sleep, how he was given to coldness by investigators, and how they staged in
front of him false kidnappings and executions, and how they threatened to bring his mother at
Guantanamo.
(see www.novinky.cz/zahranicni/amerika/359486-znasilnovany-a-bity-nerozeznal-den-od-noci-vezen-c760-popsal-horor-na-guantanamu.html )
Concerned rules of Philosophy of Balance:
PHILOSOPHY OF BALANCE
PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY:
„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore
everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views
(speculations).
1) A human must never kill any living creature, especially human (or him- or herself). (i.e. according to
me for the probability of 0-5 percents, that a human kills the human, the first human must begin to save
this second human, i.e. at worst case only to recede)
2) A human has a duty to kill as few of living creatures as possible (i.e. for the protection of life) and if so
then those naturally feeling the least pain.1) (i.e. according to me a human can kill any living creature
only if the probability of at least 95-100 %, that he or she saves in this way the life of other living
creature, so that in this way he or she caused the least possible death and pain). Philosophy of Balance
p. 23
If it is not objectively possible to achieve this harmony of living material movement systems-individuals
without the loss of some live material motion system-the individual, it is possible to admit their loss, but
the least extent possible, that we can accept e.g. a dictatorship, life imprisonment for irreparable
murderer or corporal punishment except the death penalty, unless we can provide them the
imprisonment, but only gradually in the cases of needed defense and extreme emergency with respect
to the principle of subsidiarity, i.e. irreversibility, and proportionality that is less than imminent evil.
Philosophy of Balance p. 183
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 3. 9. 2015 22:26
3. 9. 2015 22:26
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18. Řešení válečných utečenců v Evropě dle Filosofie rovnováhy
Dle pravidel Filosofie rovnováhy je třeba začít co nejdříve jednat o míru a uznání Islámského státu jako
reprezentanta uznávaného iráckými a libyjskými Sunnity a zřídit velké utečenecké tábory v Africe či na
jihu Evropy střežené západními vojáky a policisty, kde budou soustředění níže uvedení uprchlíci do
nastolení shora uvedeného míru a poté budou tito uprchlíci repatriováni zpět do Iráku, Sýrie a Libye.
Výše jde o dočasné řešení, které nevyřeší dle Filosofie rovnováhy krizi, která má nastat jako pomsta
živých mikroorganismů za naší společností umučené živé tvory zejména odlišných od člověka, nedojdeli ke změně našeho vztahu k živým tvorům a přírodě.
Literatura: Více než 10 tisíc běženců se během posledních šesti dnů dostalo po moři do Itálie. Stovky
dalších k italským břehům dál připlouvají, oznámila v pátek podle agentury AFP italská pobřežní stráž.
OSN uvedla, že riskantní cestu z Afriky do Evropy letos už zaplatilo životem téměř tisíc migrantů.
Viz http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/367296-italie-celi-prilivu-deseti-tisic-ilegalnich-migrantupomaha-jim-pocasi.html .
(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 4. 9. 2015 9:39
4. 9. 2015 9:39
18 Solution of war refugees in Europe according to Philosophy of Balance
Under the rules of the Philosophy of Balance it is necessary to start as soon as possible the negotiations
about peace and the recognition of the Islamic State as a representative recognized by Iraq and Libyan
Sunnites and to establish large refugee camps in Africa or southern Europe guarded by Western
soldiers and police, which will concentrate the below mentioned refugees until establishment of the
above peace and then these refugees will be repatriated back to Iraq, Syria and Libya.
Above it is a temporary solution that does not solve according to the Philosophy of Balance the crisis,
that is to follow as revenge of living microorganisms for by us tortured living creatures especially
different from humans, unless a change in our relationship to nature and living creatures.
Literature: Over the past seven days more than 10000 refugees came by sea to Italy. Other hundreds
are still arriving to Italian shores, on Friday the Italian coast guard announced it according to AFP. UN
stated that this year during perilous journey from Africa to Europe nearly thousand migrants had died.
See http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/367296-italie-celi-prilivu-deseti-tisic-ilegalnich-migrantupomaha-jim-pocasi.html .
(see www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 4. 9. 2015 9:48
4. 9. 2015 9:48
18. Řešení válečných utečenců v Evropě dle Filosofie rovnováhy
Prvním cílem by mělo být vrátit utečence do jejich bezpečných domovských zemí, proto je za prvé nutno
jednat o míru s Islámským státem. Nebude-li to možné, je třeba dle pravidel Filosofie rovnováhy nikdy
nezpůsobit smrt žádného člověka, tedy i utečence ve válce, zároveň je třeba dle pravidel Filosofie
rovnováhy odpovědět na invazi utečenců protiútokem jako na každý jiný útok tak, aby nám útočník
vážně neublížil a abychom způsobili co možná nejméně smrti a bolesti. To znamená, že je třeba
přijmout kvóty válečných utečenců v Evropské unii, avšak válečné utečence je třeba zásadně zadržovat
ve vojensky hlídaných táborech na území České republiky, a to vyjma těch, které se podaří integrovat
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do české společnosti pro to, aby se Česká republika nestala z hlediska světových ekonomických
utečenců žádanou cílovou zemí a byli tímto odrazováni od ekonomické migrace do České republiky.
Prvořadým cílem by mělo i v tomto případě být navrácení válečných utečenců do jejich bezpečných
domovských zemí. Váleční utečenci by si v prvé řadě měli být schopni udělat ve svých domovských
zemích pořádek a nikoliv emigrovat. Z vojensky hlídaných utečeneckých táborů na území České
republiky by měli být propouštěni pouze dospělí váleční utečenci, kteří složí zkoušku z českého jazyka a
najdou si mimo tábor práci a jejich nejbližší rodiny, které budou tito integrovaní váleční utečenci schopni
uživit ze svého příjmu za tuto svou práci. A dále rovněž děti utečenců v místě tábora, aby měli příležitost
navštěvovat školy společně s českými dětmi, nebudou-li české děti velmi zpomalovat ve výuce.
(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 4. 9. 2015 9:50
4. 9. 2015 9:50
18 Solution of war refugees in Europe according to Philosophy of Balance
The first goal should be to return the refugees to their safe home countries, therefore it is first necessary
to negotiate peace with the Islamic state. If this is not possible, it is necessary according to the rules of
Philosophy of Balance never to cause the death of any human, thus also of any refugee in war, it is also
necessary according to the rules of Philosophy of Balance to respond in the case of invasion of refugees
by counterattack as in the case of any other attack without us getting seriously hurt by the attacker and
so that we cause the least possible death and pain. This means that it is necessary to adopt quotas of
war refugees in the European Union, but on principle war refugees must be detained in the militaryguarded camps in the Czech Republic, except those that succeed in integrating into Czech society to
ensure, that the Czech Republic did not become from view point of World economic refugees the
desired destination country and hereby they were discouraged from economic migration to the Czech
Republic. Also in this case the primary goal should be the return of war refugees to their safe home
countries. The war refugees should be able first of all to do order in their home countries and not to
emigrate. From the military-guarded refugee camps in the Czech Republic only adult war refugees
should be released who pass the exam in Czech language and find a job outside the camp and their
immediate families that these integrated war refugees will be able to support sufficiently from their
income for this their job. And then also the children of refugees in the place of the camp, that they have
the opportunity to attend school together with Czech children, unless there is not big slowdown of
teaching of Czech children.
(see www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 4. 9. 2015 9:52
4. 9. 2015 9:52
18. Řešení válečných utečenců v Evropě dle Filosofie rovnováhy
Celý článek na toto téma viz http://www.spvzt.cz/reseneprikladydleFR.htm#a18 .
Aktualizováno 4. 9. 2015 9:55
4. 9. 2015 9:55
18 Solution of war refugees in Europe according to Philosophy of Balance
Full article on this topic see http://www.spvzt.cz/solvedexamplesbasedonPB.htm#a18 .
Aktualizováno 4. 9. 2015 9:56
4. 9. 2015 9:56
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Racionální mystika Filosofie rovnováhy k masožravcům
Jestliže doporučuji jíst chcípliny zvířat po pitvě veterináře převařené v několika vodách zemřelé
přirozenou smrtí, zásadně na stáří i těhotným ženám a malým dětem, tak jsem povinen tyto chcípliny jíst
jako bezpečné pro ochranu života masožravců, když vidím ve svém okolí vyhublé lidi nebo mé okolí na
mne útočí, aby mé tělo, které podle mé Racionální mystiky možná ztělesňuje celý svět, tedy i
masožravce, bylo zdravé. Před smrtí jsem své chcípliny dospělých brojlerů léčil mimo jiné
meloxicamem-lékem proti bolesti, který by měl být dle mého veterináře málo škodlivý pro člověka při
jedení jejich masa člověkem.
Author: Dalibor Grůza
Time: 27/07/2012 17:13:49
Post:
Aby mé tělo, které podle mé Racionální mystiky možná ztělesňuje celý svět, tedy i masožravce, bylo
zdravé, snědl jsem dnes podle výše uvedeného pravidla o absolutním zákazu zabít člověka člověkem
cca 25-30 gramů zmraženého masa z přirozeně uhynulé slepice, kterou mám ve svém mrazáku,
převařené ve dvou vodách, i když jsem zatím neměl zdravotní problémy z nedostatku masité stravy.
Filosofie rovnováhy s. 383
(viz http://www.spvzt.cz/ , http://www.filosofierovnovahy.sweb.cz/ , http://www.spvzt.sweb.cz/ )
Aktualizováno 6. 9. 2015 21:42
6. 9. 2015 21:42
Rational Mystique of Philosophy of Balance about carnivores
If I recommend eating animal carrions after autopsy of vet boiled in several waters died of natural
causes, principally of the old age to pregnant women and young children, so I am obliged to eat these
carrions as safe for the protection of life of carnivores seeing in my neighborhood emaciated people or
my surroundings attacks me, so that my body, which according to my Rational Mystique perhaps
embodies the entire world, including carnivores, was healthy. Before the death I treated my carrions of
adult broilers among other things with meloxicam - a painkiller, which should be according to my vet
slightly harmful to humans when human is eating their meat.
Author: Dalibor Grůza
Time: 27/07/2012 17:13:49
Post:
So that my body, which according to my Rational Mystique perhaps embodies the entire world, including
carnivores, was healthy, today I ate according to the above mentioned rule of the absolute prohibition of
killing a human by a human about 25-30 grams of frozen meat from naturally dead chicken-hen, which I
have in my freezer, boiled in two waters, even though I have had no health problems from lack of meat
diet. Philosophy of Balance p. 400
(see http://www.spvzt.cz/ , http://www.filosofierovnovahy.sweb.cz/ , http://www.spvzt.sweb.cz/ )
Aktualizováno 6. 9. 2015 21:47
6. 9. 2015 21:47
O masturbaci
FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:
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"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je
každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více
názory(spekulace).
Dále bych se chtěl věnovat případu krajní nouze:
- kdy jde užít chráněný sex (např. různé druhy antikoncepce či kondom) nebo
- masturbovat,
tedy se chovat v rozporu s výše uvedeným pravidlem č.2.), tedy zabít pohlavní buňky před jejich
přirozenou smrtí. Je tomu tak tehdy nejsme-li již schopni vydržet psychický či fyzický tlak, který na nás
vyvíjí naše tělo, případně prostřednictvím našeho okolí. Dochází tak k obětování pohlavních buněk za
účelem záchrany jiných buněk našeho těla (např. mozkových buněk) a tím i našeho psychického zdraví,
resp. našeho života. Filosofie rovnováhy s. 122-123
Mělo by jít a sledovat se krásné heterosexuální porno ... Toto porno by mělo být jedincem sledováno,
resp. konsumováno pouze v případě, že je to nezbytné k zplození potomků, nemělo by jít o zbytečnou
masturbaci, resp. onanii, resp. o zbytečné zabíjení mužových spermií. Přednost dle výše uvedené vůdčí
zásady mé Filosofie rovnováhy nezabíjení zbytečně při natáčení porna před výše uvedeným osobním
účinkováním živých tvorů a nikoliv úmyslným zabíjením spermií při onanii, resp. masturbaci pornoherců
v něm by samozřejmě měla mít s vývojem dokonalosti techniky možné výše uvedený plodící účel
splňující kreslené porno. ...
Spermie určitého jedince jako živí tvorové se zřejmě vyznačují jak velkou soutěživostí při tom, aby ta
nejkvalitnější oplodnila ženino vajíčko, zároveň však také, zřejmě vzhledem ke své příbuznosti a
podobnosti, velkou sounáležitostí, kdy téměř všechnny spermie jsou ochotny zemřít, aby jedna z nich se
mohla vyvinout v potomka či potomky partnerů. Filosofie rovnováhy s. 367
16. Muž, z něhož by vyšlo símě scházení, zmyje vodou všecko tělo své, a bude nečistý až do večera.
Leviticus 15, viz www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Lv15.php , www.biblenet.cz/b/Lev/15
Literatura: www.extra.cz/panove-pozor-nedostatek-spanku-zpusobujeneplodnost , www.jewfaq.org/sex.htm , https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_views_on_masturbation ,
https://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality_and_Judaism , https://en.wikipedia.org/wiki/Abomination_(Bi
ble) , https://en.wikipedia.org/wiki/Forbidden_relationships_in_Judaism , http://xman.idnes.cz/dejinymasturbace-od-a-do-z-dc6-/xman-sex.aspx?c=A080422_213921_xmansex_fro , https://cs.wikipedia.org/wiki/Masturbace , https://en.wikipedia.org/wiki/Judaism_and_masturbati
on , https://en.wikipedia.org/wiki/Posek , www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/371193-sexuolog-jaroslavzverina-prostituci-provozuji-lide-stejne-jako-zvirata.html , http://revue.idnes.cz/muzeme-odolat-nevere0rw-/lidicky.aspx?c=2001M041V01A , http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-laska-a-vztahy-laska-avztahy/160843/nechci-byt-neverna-ale-jak-odolat-pokuseni.html , http://www.zenskaneplodnost.cz/produkce-spermii , http://hudba.zoznam.sk/elan/piesen/zanedbanysex/ , http://ona.idnes.cz/vse-o-penisu-cya/zdravi.aspx?c=A141126_094422_zdravi_pet , http://www.super.cz/376495-zpevak-slavne-skupinypromluvil-za-mou-rakovinu-krku-muze-oralni-sex.html
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 11. 9. 2015 23:31
11. 9. 2015 23:31
About masturbation
PHILOSOPHY OF BALANCE
PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY:
„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore
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everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views
(speculations).
Furthermore, I would like to take the case of extreme emergency:
- When it is to use a protected sex (e.g., various types of contraceptives and condoms) or
- Masturbate,
Therefore to act in contravention to the above rule No. 2.), then to kill the sexual cells before their
natural death. This is so if we are not able to withstand the psychological and physical pressure on us
made by our body, or through our surrounding. This gives rise to gametes sacrifice to save other cells in
our body (e.g. brain cells) and thus our mental health, virtually our life. Philosophy of Balance p. 127
It should be and one can watch nice heterosexual porn … This porn should be watched by an individual,
virtually consumed only, if it is necessary for having children, it should not be an unnecessary
masturbation, virtually onanism, virtually unnecessary killing of the man's sperm. Preference should of
course have according to the above guiding principle of my Philosophy of Balance not to kill
unnecessarily, when shooting porn, over above acting of living creatures and not the intentional killing of
sperm during onanism, virtually masturbation of pornactors the above-mentioned possible reproductive
purpose satisfying cartoon porn with the perfection of development of techniques. ...
The sperm of certain individuals as living creatures are likely to feature high competition for the best one
to fertilize a woman's egg, but they also, apparently due to their proximity and similarities, feature great
fellowship, where almost all the sperms are willing to die to let one of them develop into a child or
children of partners. Philosophy of Balance p. 383-384
16 And if any man's seed of copulation go out from him, then he shall wash all his flesh in water, and be
unclean until the even. Leviticus 15,
see www.biblegateway.com/passage/?search=leviticus+15&version=KJV
Literature: www.extra.cz/panove-pozor-nedostatek-spanku-zpusobujeneplodnost , www.jewfaq.org/sex.htm , https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_views_on_masturbation ,
https://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality_and_Judaism , https://en.wikipedia.org/wiki/Abomination_(Bi
ble) , https://en.wikipedia.org/wiki/Forbidden_relationships_in_Judaism , http://xman.idnes.cz/dejinymasturbace-od-a-do-z-dc6-/xman-sex.aspx?c=A080422_213921_xmansex_fro , https://cs.wikipedia.org/wiki/Masturbace , https://en.wikipedia.org/wiki/Judaism_and_masturbati
on , https://en.wikipedia.org/wiki/Posek , www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/371193-sexuolog-jaroslavzverina-prostituci-provozuji-lide-stejne-jako-zvirata.html , http://revue.idnes.cz/muzeme-odolat-nevere0rw-/lidicky.aspx?c=2001M041V01A , http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-laska-a-vztahy-laska-avztahy/160843/nechci-byt-neverna-ale-jak-odolat-pokuseni.html , http://www.zenskaneplodnost.cz/produkce-spermii , http://hudba.zoznam.sk/elan/piesen/zanedbanysex/ , http://ona.idnes.cz/vse-o-penisu-cya/zdravi.aspx?c=A141126_094422_zdravi_pet , http://www.super.cz/376495-zpevak-slavne-skupinypromluvil-za-mou-rakovinu-krku-muze-oralni-sex.html
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 11. 9. 2015 23:36
11. 9. 2015 23:36
K pitné vodě z kohoutku v restauracích
Není dobré dávat si v restauraci zásadně minerálku v malých lahvích, protože k lepení etiket na láhve
se používá klih z poražených zvířat. Řešením je pitná voda z kohoutku či chlazená pitná voda z
kohoutku jako např. z automatu Postmix, viz http://www.addfood.cz/postmix.htm v hotelu Rustikal v
Hustopečích u Brna, viz http://www.rustikal.cz/restaurace/ za cenu 1 litr za 20,- Kč ve džbánu.
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(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 13. 9. 2015 13:30
13. 9. 2015 13:30
About the tap drinking water in restaurants
On principle it is not good to drink in a restaurant mineral water in small bottles, because glue from the
slaughtered animals is used to stick labels on bottles. The solution is tap drinking water or cooled tap
drinking water such as from the machine POSTMIX, see http://www.addfood.cz/postmix.htm at Rustikal
Hotel in Hustopeče near Brno, see http://www.rustikal.cz/restaurace/ for the price one liter for 20,- CZK
in a pitcher.
(see www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 13. 9. 2015 13:31
13. 9. 2015 13:31
6. Zženštilost Filosofie rovnováhy nebo bázeň Boží
Působení jakékoliv smrti živých tvorů (tzn. i bolesti, protože bolest je zásadně smrt živých
mikroorganismů těla živého tvora) je ošklivé, tj. opak krásy či lásky a, je-li Bůh krása či láska, pak jde o
opak Boha, jehož alespoň pouhá, i když zřejmě nikdy neuskutečněná, možnost k Bohu nutně patří (Bůh
je všemocný, proto může být i dokonale zlý, Bůh je však dokonale dobrý, proto nikdy není zlý, živí
tvorové i Bůh chtějí všeobecnou lásku, k lásce však nutně patří i alespoň připravenost k oběti, tedy boj
alespoň proti možnosti zla, což předpokládá nutnost alespoň možnosti zla i pro společnost všeobecné
lásky, tedy zachování alespoň minimálního života a alespoň pouhé, i když zřejmě nikdy neuskutečněné,
možnosti působení Ďábla jako smrtí i v nebi), proto např. většina rodičů nenechává přihlížet malé děti,
když se zabíjí např. prase. Bojím se působit smrt živých tvorů ze dvou důvodů, jednak se mi zabíjení
jako výše uvedená ošklivost hnusí, jednak si myslím, že není možno se domnívat, že zabíjení živých
tvorů je beztrestné, tudíž se zároveň bojím tohoto trestu. Strach z ošklivosti čili tíhnutí ke kráse či lásce
a strach z trestu za zabíjení živých tvorů, je-li Bůh láska, je tak podle mne bázní Boží a nikoliv mou
zženštilostí či zbabělostí, a to přestože jsem slabý. Z důvodu této dvojí bázně jsem velmi opatrný a
velmi pečlivě zvažuji, mám-li nějakého živého tvora zabít, abych nezabíjel zbytečně, tj. zabíjel co možná
nejméně. Zároveň se domnívám, že se tak vyhnu nutnosti o hodně většího než co možná nejmenšího
mého zabíjení živých tvorů, protože působením téměř co možná nejméně smrti živých tvorů, téměř
uniknu shora uvedenému i tomuto trestu.
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
quoted:
Post of Dalibor Grůza
FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je
každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory
(spekulace).
Aktualizováno 15. 9. 2015 23:37
15. 9. 2015 23:37
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6 Effeminacy of Philosophy of Balance or fear of God
Causing any death of living creatures (i.e. also the pain, because pain is on principle death of living
microorganisms of living creature body) is ugly, i.e. the opposite of beauty and love, and, if God is
beauty and love, then it is the opposite of God, which the God necessarily includes at least as a mere,
though apparently never done, possibility (God is omnipotent and can therefore be perfectly evil, but
God is perfectly good, therefore the God is never evil, living creatures and God want universal love, love
necessarily includes also at least the readiness to sacrifice, i.e. the fight against at least the possibility of
evil, which implies a need for at least the possibility of evil also for society of universal love, thus
maintaining at least a minimum of life and at least the mere, though apparently never done, possibility of
action of Devil as death also in heaven), therefore e.g. the most of parents do not allow to watch young
children when one kills eg. a pig. I fear to cause the death of living creatures for two reasons, firstly I
disgust killing as the above ugliness, secondly I think, that it is impossible to believe, that the killing of
living creatures is with impunity, so at the same time I fear this punishment. Fear of ugliness or
inclination to beauty or to love and fear of punishment for the killing of living creatures, if God is love, are
so my fear of God and not my effeminacy or cowardice, even though I am weak. Because of this dual
fear I am very careful and very carefully considering, whether I should kill any living creature in order not
to kill unnecessarily, i.e. to kill as few as possible. At the same time I think, that I will avoid the need for
much more than the least possible my killing of living creatures, because by causing nearly the least
possible death of living creatures I escape nearly from the above mentioned and this punishment.
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
quoted:
Post of Dalibor Grůza
PHILOSOPHY OF BALANCE
PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY
„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore
everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views
(speculations).
Aktualizováno 15. 9. 2015 23:41
15. 9. 2015 23:41
O mouchách a komárech
Níže jde o dočasné řešení, než by se nám podařilo dosáhnout ráje pro všechno živé, kde všechen hmyz
budou naši přátelé a nebudou se přemnožovat. Přemnožení hmyzu je zřejmě trest za naše působení
větší než co možná nejmenší smrti a bolesti hmyzu.
Mouchám je třeba dát šanci a připustit je do našich domovů, jestli se nepřemnoží. Jestliže na člověka
sedají mouchy, tak si musíme určit hranici, u kolika much to vydržíme, např. i s tím, že si oblečením
zahalíme naše tělo, aniž by to vážně poškodilo naši psychiku (u mne je to zřejmě jedna silně
dlouhodobě otravující moucha), tento počet much je třeba nechat na sebe sedat, aniž bychom je
ohrožovali smrtí. Při překročení této hranice počtu much, která vážně ohrožuje naši psychiku, můžeme
použít milosrdné odpuzující prostředky, tj. zásadně repelent nezkoušený na živočiších jako např. sníst
česnek viz http://www.prozeny.cz/magazin/bydleni-a-zahrada/poradme-si/6687-jak-na-mouchy nebo,
nepomůže-li, zkoušený na živočiších vynalezený před dlouhou dobou, řádově před desítkami let, kdy
pokusní živočiši za tak dlouhou dobu téměř zapomněli na způsobenou smrt a bolest. Nepomůže-li to,
můžeme na útočící mouchy útočit rukou s tím, že, jestliže se ani toho neleknou nebo se nám je
nepodaří chytit živé a vypustit do přírody, můžeme je při našem útoku rukou pouze na našem těle a,
nepomůže-li to, i mimo něj vystavit nebezpečí smrti, takže nestačí-li při našem útoku rukou odletět, jsme
srozuměni s tím, že bychom je mohli zabít rozmáčknutím při našem útoku rukou proti nim (viz eventuální
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úmysl jejich usmrcení). Při překročení hranice, kdy i při výše uvedeném útoku naší rukou proti
přemnoženým mouchám s naším eventuálním úmyslem jejich usmrcení je ohrožena vážně naše
psychika, můžeme použít k jejich usmrcení plácačku na mouchy způsobující okamžitou (tzn. humánní)
smrt mouchy, která na nás útočí. Je-li překročena další hranice počtu much, kdy je i přes použití výše
uvedené plácačky na mouchy vážně ohrožena naše psychika, můžeme použít usmrcující milosrdný
insekticid, tj. zásadně insekticid vynalezený před dlouhou dobou, řádově před desítkami let, kdy pokusní
živočiši za tak dlouhou dobu téměř zapomněli na způsobenou smrt a bolest, a který má rychlý smrtící
účinek. U komárů výše uvedené platí obdobně s tím, že je menší nebezpečí vážného ohrožení naší
psychiky, protože na nás útočí zásadně, když spíme. Nikdy nepoužíváme mucholapky, protože jde o
týrání přilepeného hmyzu před jejich smrtí zásadně hladem a žízní. To vše při dodržování stálé
povinnosti každého podle Filosofie rovnováhy působit co možná nejméně smrti a bolesti.
Literatura: http://kreperat.blog.cz/1303/mucholapka-nelidsky-vynalez , http://pro-zivot.webnode.cz/covime-o-prirode-/moucha-domaci/ , http://www.panelplus.cz/cz/599.nevitanidvoukridli , http://www.ifauna.cz/psi/nemodforum/r/detail/1055964/larvy-odmuch , https://cs.wikipedia.org/wiki/Dvoukřídlí , https://cs.wikipedia.org/wiki/Moucha_domácí
http://www.prozeny.cz/magazin/bydleni-a-zahrada/poradme-si/6687-jak-namouchy , http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/73410/otravne-mouchy-se-probudily-kazdanese-miliony-bakterii-jak-je-zahnat.html
(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
quoted:
Post of Dalibor Grůza
2.) Člověk má povinnost zabít co možná nejméně (tj. při ochraně života) živých tvorů, a aby přirozeně co
nejméně cítili bolest. (tj. podle mne člověk může zabít živého tvora jen při nejméně 95-100%
pravděpodobnosti, že tím zachrání život jiného živého tvora, tak aby tím způsobil co možná nejméně
smrti a bolesti) Filosofie rovnováhy s. 24
Můj shora uvedený návod lze mít v současnosti za překonaný, protože jestliže mám postupovat stále
blíže k ráji na mé zahradě a u mne doma, tak z něj nelze trvale vylučovat žádné živé tvory, ani klíšťata,
blechy, komáry, štěnice, jihoamerické upíry (tj. netopýry sající krev), protože i tito živí tvorové se mohou
chovat zodpovědně a nevysát více krve, než je nezbytné. Proto je třeba tyto tvory neustále zkoušet, zda
zneužijí toho, že je připustíme do svých domovů a přemnoží se, pak zřejmě bude nutno proti nim co
nejhumánněji zasáhnout, případně při krajní nezbytnosti některé z nich co nejhumánněji usmrtit, nebo
se budou chovat zodpovědně podle nejzákladnějšího axiomu (tj. pravděpodobného avšak
neprokázaného zjištění) mé Filosofie rovnováhy, že všichni živí tvorové, tedy i tito krvejedi ve
skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde by se měli všichni rádi. Filosofie rovnováhy s. 342
Aktualizováno 16. 9. 2015 20:51
16. 9. 2015 20:51
About flies and mosquitoes
Temporary solution is below mentioned until we would succeed in reaching paradise for all living things,
where all the insects will be our friends and will not reproduce excessively. Excessive reproduction of
insects is probably punishment for our causing more than the least possible death and pain of insects.
The flies should be given a chance and adopt them into our homes, if they do not reproduce
excessively. If flies sit on the human, so we must determine the limit, for how much flies we can
withstand it, for example even with the fact that we cover our body with a clothing, without seriously
damaged our psyche (for me it is apparently one very annoying fly in the long term), this number of flies
is necessary to let sit on us without threatening them with death. Exceeding this limit of the number of
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flies, which seriously threatens our psyche, we can use merciful repulsive means, i.e. on principle
repellent untested on animals such as eating garlic, see http://www.prozeny.cz/magazin/bydleni-azahrada/poradme-si/6687-jak-na-mouchy or, if it doesn't work, tested on animals invented a long time
ago, ca. decades ago, when the experimental animals almost forgot caused death and pain after so long
time. If that doesn't work, we can attack the attacking flies through hand with the fact that, if they are not
frightened of it, or we fail to catch them live and to launch them into the nature, we can expose them the
danger of death while attacking them through hand only on our body and, if that doesn't work, even
outside our body, so if they do not succeed in flying away during our attack through hand, we are aware
of that we could kill them crushing them during our attack of hand against them (see the eventual
intention of killing them). Exceeding this limit, when even despite the above attack of our hand against
the excessively reproduced flies with our eventual intention of killing them our psyche is threatened
seriously, we can use flyswatter to kill the flies, while causing an immediate (i.e. human) death of fly,
which attacks us. If the additional limit of the number of flies is exceeded, when despite the use of the
above flyswatter our psyche is threatened seriously, we can use the merciful killing insecticide, i.e. on
principle insecticide invented a long time ago, ca. decades ago, when the experimental animals almost
forgot caused death and pain after so long time, and which has a quick lethal effect. The above
mentioned shall apply mutatis mutandis for mosquitoes with the fact, that there is less danger of serious
threats to our psyche, because mosquitoes are attacking us on principle, when we sleep. We never use
flycatchers because of cruelty, if glued insects suffer on principle from hunger and thirst before their
death. At the same time for all above it is necessary to fulfill the permanent obligation of everyone
according to the Philosophy of Balance to cause the least possible death and pain.
Literature: http://kreperat.blog.cz/1303/mucholapka-nelidsky-vynalez , http://pro-zivot.webnode.cz/covime-o-prirode-/moucha-domaci/ , http://www.panelplus.cz/cz/599.nevitanidvoukridli , http://www.ifauna.cz/psi/nemodforum/r/detail/1055964/larvy-odmuch , https://cs.wikipedia.org/wiki/Dvoukřídlí , https://cs.wikipedia.org/wiki/Moucha_domácí
http://www.prozeny.cz/magazin/bydleni-a-zahrada/poradme-si/6687-jak-namouchy , http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/73410/otravne-mouchy-se-probudily-kazdanese-miliony-bakterii-jak-je-zahnat.html
(see www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
quoted:
Post of Dalibor Grůza
2) A human has a duty to kill as few of living creatures as possible (i.e. for the protection of life) and if so
then those naturally feeling the least pain. (i.e. according to me a human can kill any living creature only
if the probability of at least 95-100 %, that he or she saves in this way the life of other living creature, so
that in this way he or she caused the least possible death and pain). Philosophy of Balance p. 23
My instructions listed above can be now considered as obsolete, because if I want to go even closer to
paradise on my garden and at my home I cannot permanently exclude any living creatures from this
paradise, nor ticks, fleas, mosquitoes, bedbugs, South American vampire (i.e. vampire bats), because
those living creatures can behave responsibly and not suck more blood than necessary. Therefore,
these creatures must be repeatedly tested, whether they abuse being let into our homes, where they
would reproduce excessively, then it may be necessary to intervene against them in as most humanely
way as possible or in extreme emergency to kill some of them in most humanely way as possible or they
will behave responsibly in accordance with the most basic axiom (i.e. the probable but unproved finding)
of my Philosophy of Balance that all the living creatures, including these blood-eaters in fact mostly want
to live in a world, where everyone likes each other. Philosophy of Balance p. 357
Aktualizováno 16. 9. 2015 20:54
16. 9. 2015 20:54
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18. Řešení válečných utečenců v Evropě dle Filosofie rovnováhy
...
Podle jednoho z pravidel Filosofie rovnováhy člověk nesmí nikdy zabít zejména žádného člověka (ani
sebe). Podle jiného pravidla Filosofie rovnováhy je třeba vždy na útok odpovědět přiměřeným
protiútokem tak, aby nám útočník vážně neublížil a abychom způsobili co možná nejméně smrti a
bolesti. Protiútok proti útoku v podobě invaze válečných utečenců z Blízkého východu do Evropy může
mít rovněž podobu českého vzdorování kvótám válečných utečenců v Evropské unii, abychom odradili
tyto válečné uprchlíky od masivního přesunu do České republiky. Toto vzdorování by však nemělo být
přemrštěné, protože, kdyby alespoň část válečných utečenců odmítly vpustit na své území všechny
státy, zejména státy sousedící s válečnými zónami, tak by velký počet těchto válečných utečenců byl již
dávno vyvražděn v etnických čistkách, což by bylo zásadní porušení Filosofie rovnováhy (viz výše
uvedené pravidlo Filosofie rovnováhy). Proto je třeba, aby Česká republika v konečném důsledku přes
svůj přiměřený odpor počítala s přijetím přiměřené části těchto válečných uprchlíků.
Celý článek na: http://www.spvzt.cz/reseneprikladydleFR.htm#a18
(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 16. 9. 2015 23:48
16. 9. 2015 23:48
18 Solution of war refugees in Europe according to Philosophy of Balance
...
According to one of the rules of the Philosophy of Balance a human must never kill especially any
human (or him- or herself). According to other rule of the Philosophy of Balance it must always be
responded to attack by appropriate counter-attack, without us getting seriously hurt by the attacker and
we cause the least possible death and pain. Counterattack against the attack of an invasion of war
refugees from the Middle East to Europe can also take the form of Czech resistance to quotas of war
refugees in the European Union to deter these war refugees from a massive relocation to the Czech
Republic. This resistance should not be exaggerated, because, if all States, especially those bordering
on war zones, refused to admit to its territory at least part of war refugees, so the large number of these
war refugees would be murdered in ethnic cleansing long time ago, which would be a fundamental
breach of the Philosophy of Balance (see above rule of the Philosophy of Balance). Therefore it is
necessary, that the Czech Republic allowed ultimately for the adoption of an appropriate part of these
war refugees despite appropriate resistance of the Czech Republic.
Full article on: http://www.spvzt.cz/solvedexamplesbasedonPB.htm#a18
(see www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 16. 9. 2015 23:51
16. 9. 2015 23:51
http://www.novinky.cz/domaci/380935-cesko-prijme-dalsi-tisice-uprchliku-mluvi-se-az-o-7500.html
Aktualizováno 18. 9. 2015 15:20
18. 9. 2015 15:20
http://www.novinky.cz/domaci/380171-syrsky-charge-d-affaires-v-cesku-kvoty-pro-uprchliky-jsou-jenkosmeticka-operace.html
Aktualizováno 19. 9. 2015 21:34
19. 9. 2015 21:34
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http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/381096-asad-nemusi-odejit-hned-podle-usa-jehlavni-ukoncit-valku-v-syrii.html
Aktualizováno 19. 9. 2015 21:35
19. 9. 2015 21:35
https://cs.wikipedia.org/wiki/Háfiz_al-Asad
Aktualizováno 20. 9. 2015 9:04
20. 9. 2015 9:04
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/380987-islamsky-stat-v-iraku-se-vojenskyhrouti-tvrdi-britove.html
Aktualizováno 21. 9. 2015 20:21
21. 9. 2015 20:21
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/381247-rusko-prislo-zachranit-asada-bude-tojako-druhy-afghanistan-varuji-syrsti-povstalci.html
Aktualizováno 21. 9. 2015 20:23
21. 9. 2015 20:23
18. Řešení válečných utečenců v Evropě dle Filosofie rovnováhy
Před stupňováním válečného konfliktu v Iráku a Sýrii se zapojením Ruska je třeba se pokusit o dohodu
všech na tomto konfliktu zúčastněných stran, zejména Kurdů, Islámského státu, zástupců sunnitů v
Sýrii, šíitů v Iráku a Sýrii, Alavitů o vytvoření dílčích nárazníkových států těchto skupin na území Iráku a
Sýrie, které by ochránili Evropu před další invazí utečenců a umožnili brzkou repatriaci válečných
utečenců z Iráku a Sýrie na území těchto nově vzniklých států. Mírové rozhovory by byly pod patronací
všech zúčastněných světových i regionálních mocností. To vyžaduje odpuštění vzájemné odůvodněné
pomsty všemi těmito účastníky mírových rozhovorů. Tyto nárazníkové státy byly vždy v minulosti (viz
např. Babylonie a Asýrie) nezbytné k udržení mocností sousedících s Blízkým východem.
Výše jde o dočasné řešení, které nevyřeší dle Filosofie rovnováhy krizi, která má nastat jako pomsta
živých mikroorganismů za naší společností umučené živé tvory zejména odlišných od člověka, nedojdeli ke změně našeho vztahu k živým tvorům a přírodě.
Celý článek na: http://www.spvzt.cz/reseneprikladydleFR.htm#a18
(dále viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz ,
www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 21. 9. 2015 21:43
21. 9. 2015 21:43
18 Solution of war refugees in Europe according to Philosophy of Balance
Prior to the escalation of the war in Iraq and Syria with the involvement of Russia it is necessary to try to
reach an agreement by this conflict stakeholders, especially by the Kurds, Islamic State, representatives
of Sunnis in Syria, the Shiites in Iraq and Syria, Alawites to create partial buffer States of those groups
on the territory of Iraq and Syria, which would protect Europe from next invasion of refugees and would
allow for early repatriation of war refugees from Iraq and Syria to the territory of these newly formed
States. Peace talks would be under the patronage of all concerned international and regional powerful
States. This requires forgiveness of mutual justified revenge by all these participants in the peace talks.
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In the past these buffer States have always been necessary to maintain powerful States adjacent to the
Middle East (see eg. Babylonia and Assyria).
Above it is a temporary solution that does not solve according to the Philosophy of Balance the crisis,
that is to follow as revenge of living microorganisms for by us tortured living creatures especially
different from humans, unless a change in our relationship to nature and living creatures.
Full article on: http://www.spvzt.cz/solvedexamplesbasedonPB.htm#a18
(also see www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 21. 9. 2015 22:00
21. 9. 2015 22:00
18. Řešení válečných utečenců v Evropě dle Filosofie rovnováhy
...
Celý článek na: http://www.spvzt.cz/reseneprikladydleFR.htm#a18
(dále viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 22. 9. 2015 21:16
22. 9. 2015 21:16
18 Solution of war refugees in Europe according to Philosophy of Balance
...
Full article on: http://www.spvzt.cz/solvedexamplesbasedonPB.htm#a18
(also see www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 22. 9. 2015 21:19
22. 9. 2015 21:19
3. Řešení krize v Iráku a Sýrii dle Filosofie rovnováhy Time: 17/09/2014 07:37:53
Západ by se před zahájením další války v Iráku a Sýrii, která způsobí mnoho smrti a bolesti a aplikaci
zákona Koránu o krevní mstě vůči Západu ze strany muslimů obdobně jako v Libyi či Afghánistánu, měl
pokusit o diplomatické řešení rozdělením území a garantováním práva na život jejich obyvatel na
základě dohod garantovaných mezinárodním společenstvím mezi sunnity a šíity v Sýrii a Iráku, a to i
bez či s Islámským státem, který je zřejmě legitimním státním zřízení iráckých a syrských sunnitů.
Hranice těchto území a garanci práva na život jejich obyvatel by měl Západ zejména vůči agresi
Islámského státu garantovat, a to i hrozbou náletů popř. následné pozemní vojenské operace v Iráku či
Sýrii při dodržování hlavní povinnosti dle Filosofie rovnováhy působit co možná nejméně smrti a bolesti,
což zejména znamená politiku zadržování agrese na daných územích s minimálními nutnými
vojenskými zásahy na území agresora pro ochranu života jeho obyvatel s co největší minimalizací obětí
na životech, a to i agresorů.
(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 25. 9. 2015 14:46
25. 9. 2015 14:46
3 Solution of crisis in Iraq and Syria according to Philosophy of Balance Time: 17/09/2014 07:37:53
Prior starting another war in Iraq and Syria, which causes a lot of death and pain and application of the
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Koran law of the blood vendetta against the West by Muslims such as in Libya or Afghanistan, the West
should try a diplomatic solution by the division of territories and the guarantee of right to life of their
population on the basis of agreement guaranteed by the international community between Sunnis and
Shiites in Syria and Iraq, even without or with the Islamic state, which is apparently a legitimate form of
government of Iraqi and Syrian Sunnis. The boundaries of these territories and guarantee of the right to
life of their population the West should guarantee in particular against aggression of the Islamic state,
and even by the threat of air raids of aircrafts, virtually of subsequent ground military operation in Iraq
and Syria in compliance with the main obligation according to the Philosophy of Balance to cause the
least possible death and pain, which means in particular politics of containment of aggression on those
territories with the minimum necessary military actions on the territory of the aggressor to protect the
lives of their inhabitants with the greatest minimizing victims on lives, even of aggressors.
(see www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 25. 9. 2015 14:50
25. 9. 2015 14:50
3. Řešení krize v Iráku a Sýrii dle Filosofie rovnováhy
...
Celý článek na: http://www.spvzt.cz/reseneprikladydleFR.htm#z31
(dále viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 25. 9. 2015 14:53
25. 9. 2015 14:53
3 Solution of crisis in Iraq and Syria according to Philosophy of Balance
...
Full article on: http://www.spvzt.cz/solvedexamplesbasedonPB.htm#z3
(also see www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 25. 9. 2015 14:57
25. 9. 2015 14:57
Zřejmě vhodné některé léky západní medicíny dle výše uvedených pravidel Filosofie rovnováhy:
Humánní medicína:
Psychické nemoci: Cisordinol
( http://en.wikipedia.org/wiki/Cisordinol , www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0086901 , ww
w.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0057823 ), Vitamin-D2: CALCIFEROL BIOTIKA FORTE
( www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0056677&tab=info ), Vitamin-B12: VITAMIN B12
LÉČIVA 1000 MCG ( http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0000643&tab=info ),
Antibiotikum-BACITRACINUM ZINCICUM a NEOMYCINI SULFAS: FRAMYKOIN kožní zásyp
( http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0048262&tab=info ), Antiseptikum: Novikovův
roztok připravovaný lékárníky ( https://cs.wikipedia.org/wiki/Novikovův_roztok ).
Veterinární medicína:
Analgetikum-tlumič bolesti: Metacam ( www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR__Summary_for_the_public/veterinary/000033/WC500065823.pdf , www.bianimalhealth.cz/content/dam/internet/ah/biahrcv/cz_CS/documents/comp.%20animals/Metacam%20OS
%200.5%20dog(1).pdf ), Antibiotikum-amoxicilin: BIOVETA AMOXICILIN 100 mg/g prášek pro přípravu

212

perorálního roztoku ( www.uskvbl.cz/attachments/spc/0910f7c7800b0108.doc ), AMOXICILLIN Bioveta
150 mg/ml LA injekční suspenze ( www.uskvbl.cz/attachments/spc/0910f7c780233d0b.doc ),
Antibiotikum-oxytetracyklin: Engemycin inj. ad us. vet.
( www.uskvbl.cz/attachments/spc/0910f7c7800907e0.doc ).
Aktualizováno 30. 9. 2015 9:45
30. 9. 2015 9:45
Apparently suitable some medicaments of western medicine according to the above rules of the
Philosophy of Balance:
Human medicine:
Mental illnesses: Cisordinol
( http://en.wikipedia.org/wiki/Cisordinol , www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0086901 , ww
w.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0057823 ), Vitamin-D2: CALCIFEROL BIOTIKA FORTE
( www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0056677&tab=info ), Vitamin-B12: VITAMIN B12
LÉČIVA 1000 MCG ( http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0000643&tab=info ),
Antibiotic-BACITRACINUM ZINCICUM and NEOMYCINI SULFAS: FRAMYKOIN kožní zásyp/ skin
powder ( http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0048262&tab=info ), Antiseptic:
Solutio Novikov prepared by pharmacists ( https://cs.wikipedia.org/wiki/Novikovův_roztok ).
Veterinary medicine:
Analgesic-painkiller: Metacam ( www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR__Summary_for_the_public/veterinary/000033/WC500065823.pdf , www.bianimalhealth.cz/content/dam/internet/ah/biahrcv/cz_CS/documents/comp.
%20animals/Metacam%20OS%200.5%20dog(1).pdf ), Antibiotic-amoxicillin: BIOVETA AMOXICILIN
100 mg/g prášek pro přípravu perorálního roztoku/ powder for oral solution
( www.uskvbl.cz/attachments/spc/0910f7c7800b0108.doc ), AMOXICILLIN Bioveta 150 mg/ml LA
injekční suspenze/ suspension for injection ( www.uskvbl.cz/attachments/spc/0910f7c780233d0b.doc ),
Antibiotic-oxytetracycline: Engemycin inj. ad us. vet.
( www.uskvbl.cz/attachments/spc/0910f7c7800907e0.doc ).
Aktualizováno 30. 9. 2015 9:47
30. 9. 2015 9:47
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/381355-usa-meni-strategii-boje-s-islamskymstatem.html
Aktualizováno 30. 9. 2015 23:12
30. 9. 2015 23:12
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/382048-rusko-zahajilo-bombardovanisyrie.html
Aktualizováno 30. 9. 2015 23:15
30. 9. 2015 23:15
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/382090-ruske-nalety-pry-maji-desitkyobeti.html
Aktualizováno 30. 9. 2015 23:15
30. 9. 2015 23:15
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http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/382040-nemci-nasleduji-madarsky-vzor-azylanty-zacnouvyrizovat-primo-na-hranicich.html
Aktualizováno 30. 9. 2015 23:19
30. 9. 2015 23:19
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/381982-saudska-arabie-pohrozila-asadovisilou.html
Aktualizováno 30. 9. 2015 23:26
30. 9. 2015 23:26
Problém relativismu současné filosofie podle Jiřího Fuchse a Jaroslava Peregrina
Jaroslav Peregrin, stoupenec analytické filosofie obhajuje dogma omezeného relativismu, nic není jisté,
pouze více či méně pravděpodobné.
Literatura:
Filosofie pro normální lidi XII: Etika https://www.youtube.com/watch?v=bAfOCeXdt-M
Filosofie pro normální lidi X: Filosofie vědy https://www.youtube.com/watch?v=kBxD7L8pgA0
Filosofie pro normální lidi VII: Strukturalismus https://www.youtube.com/watch?v=XRgZkQ_UEcM
Filosofie pro normální lidi VI: Filosofie jazyka https://www.youtube.com/watch?v=g845ajTz_Qo
Filosofie pro normální lidi V: Epistemologie https://www.youtube.com/watch?v=Q7X_-UOrIGo
Filosofie pro normální lidi IV: Relativismus https://www.youtube.com/watch?v=AwGkLJ5yrvQ
Filosofie pro normální lidi III: Ontologie https://www.youtube.com/watch?v=N38RvPOk4r4
Filosofie pro normální lidi II: Filosofie v jedenadvacátem
století https://www.youtube.com/watch?v=dSONXA9Txqk
Filosofie pro normální lidi I: Filosofie dnes? https://www.youtube.com/watch?v=5uzXwxrheGs
Jaroslav Peregrin popřel možnost filosofie určit Descartesův pevný základ vědy a zde vychází z
Humova, Lockova, Kantova psychického filtru poznání, přičemž si nárokuje pravdivost této teorie, což je
rozpor (Všechno je relativní i toto je relativní, tj. nic není jisté, ani toto není jisté, neškodný blázen, pokud
z toho nedělá filosofickou teorii). Politická korektnost popírá pravdu v zájmu určitého dogmatu, zejména
neo-komunistické pomoci utlačovaným za každou cenu, kde nachází místo proletářů jiné utlačované, a
omezuje pravdu v zájmu svého dobra. Kantův kategorický imperativ jako nepodmíněná kategorická
norma, kterou se mu nepodařilo ve své filosofii psychického filtru poznání odůvodnit, tato Kantova
filosofie vede k relativismu a multikulturalismu, který násilím prosazuje co nejvíce multikulturní
společnost na základě dogmatu stejné hodnoty všech kultur. Neexistence poznání pravdy, tak vylučuje
spravedlivé právo založené na pravdivém poznání. Putnam a Peregrin omezují platnost relativismu
postmoderní filosofie vycházející z novověké filosofie nahrazením jistoty pouhou pravděpodobností,
např. exaktní věda je to nejjistější co máme k dispozici, avšak dle Fuchse jde o jakousi 50 procentní
pravděpodobnost, že platí úplný opak. Když exaktní vědec vyprojektuje most a ten pravděpodobně
nespadne a slouží lidstvu, tak jde o 50 procentní pravděpodobnost, že neudělá náhodou závažnou
chybu, která způsobí pád mostu, protože žije v bezpečí nevědomosti exaktní vědy, že z hlediska
analytické filosofie Peregrina může platit rovněž opak jeho exaktních vědeckých poznatků. Dle Fuchse
platí dogma principu sporu, že tatáž věc nemůže zároveň být i nebýt, což vychází z nutnosti identity
pojmů v myšlení a bez pojmů neexistuje myšlení, avšak Fuchs nebere v úvahu částečnou shodnost,
identitu pojmů až na zanedbatelnou neshodnost.
Literatura:
090 Jiří Fuchs FILOSOFIE - XX.1) Jaroslav Peregrin –
23 https://www.youtube.com/watch?v=rOcQ5JIfY4Y
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091 Jiří Fuchs FILOSOFIE - XX.2) Hilary Putnam - 23 11
2011 https://www.youtube.com/watch?v=wvtKk_cJo2w
092 Jiří Fuchs FILOSOFIE - XX.3) Politická korektnost - 23 11
2011 https://www.youtube.com/watch?v=4752pxHzzGQ
093 Jiří Fuchs FILOSOFIE - XXI.1) Hilary Putnam - 7 12 2011 https://www.youtube.com/watch?v=QZlWHXkay4
094 Jiří Fuchs FILOSOFIE - XXI.2) Karl Jaspers - 7 12
2011 https://www.youtube.com/watch?v=BY5ZIwj-cEk
Aktualizováno 1. 10. 2015 10:15
1. 10. 2015 10:15
Problem of relativism in contemporary philosophy according to Jiří Fuchs and Jaroslav Peregrin
Jaroslav Peregrin, a follower of analytic philosophy advocates a dogma of limited relativism, nothing is
sure, only more or less probable.
Literature:
Filosofie pro normální lidi XII: Etika https://www.youtube.com/watch?v=bAfOCeXdt-M
Filosofie pro normální lidi X: Filosofie vědy https://www.youtube.com/watch?v=kBxD7L8pgA0
Filosofie pro normální lidi VII: Strukturalismus https://www.youtube.com/watch?v=XRgZkQ_UEcM
Filosofie pro normální lidi VI: Filosofie jazyka https://www.youtube.com/watch?v=g845ajTz_Qo
Filosofie pro normální lidi V: Epistemologie https://www.youtube.com/watch?v=Q7X_-UOrIGo
Filosofie pro normální lidi IV: Relativismus https://www.youtube.com/watch?v=AwGkLJ5yrvQ
Filosofie pro normální lidi III: Ontologie https://www.youtube.com/watch?v=N38RvPOk4r4
Filosofie pro normální lidi II: Filosofie v jedenadvacátem
století https://www.youtube.com/watch?v=dSONXA9Txqk
Filosofie pro normální lidi I: Filosofie dnes? https://www.youtube.com/watch?v=5uzXwxrheGs
Jaroslav Peregrin denied the possibility of philosophy to determine Descartes' strong foundation of
science, and here he follows Hume's, Locke's, Kant's psychic filter of knowledge, and he claims the
veracity of this theory, which is a contradiction (Everything is relative and this is relative also, i.e. nothing
is sure, even this is not sure, harmless crazy, if he does not make a philosophical theory from it).
Political correctness denies the truth in the interest of a certain dogma, especially of neo-communist
assistance to the oppressed at all costs by finding other oppressed instead of proletarians, and it
restricts the truth in the interests of its goodness. Kant's categorical imperative as unconditional
categorical rule, that he failed in his philosophy of psychic filter of knowledge to justify, this Kantian
philosophy leads to relativism and multiculturalism that promotes by violence as much as possible
multicultural society based on the dogma of equal value of all cultures. Inexistence of knowledge of the
truth excludes so fair law based on the truthful knowledge. Putnam and Peregrin limit relativism of
postmodern philosophy based on modern philosophy by replacing certainty with mere probability, eg.
exact science is the surest what we have available, but according to Fuchs it is a sort of 50 percent
probability that the complete opposite is valid. If exact scientist has planned bridge and the bridge has
not probably collapsed and it serves humanity, it is a sort of 50 percent probability, that he or she will not
make accidentally fatal error that causes a bridge collapse, because he or she lives in a safety of
ignorance of exact science, that opposite of his or her exact science findings may also be valid from the
point of view of Peregrin's analytic philosophy. According to Fuchs the dogma of dispute principle is
valid, that it cannot be, that the same thing is and is not at the same time, which is based on the need
for identity of concepts in thinking and without these concepts thinking does not exist, but Fuchs does
not take into account the partial identity, the identity of concepts including minor nonconformity.
Literature:
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090 Jiří Fuchs FILOSOFIE - XX.1) Jaroslav Peregrin –
23 https://www.youtube.com/watch?v=rOcQ5JIfY4Y
091 Jiří Fuchs FILOSOFIE - XX.2) Hilary Putnam - 23 11
2011 https://www.youtube.com/watch?v=wvtKk_cJo2w
092 Jiří Fuchs FILOSOFIE - XX.3) Politická korektnost - 23 11
2011 https://www.youtube.com/watch?v=4752pxHzzGQ
093 Jiří Fuchs FILOSOFIE - XXI.1) Hilary Putnam - 7 12 2011 https://www.youtube.com/watch?v=QZlWHXkay4
094 Jiří Fuchs FILOSOFIE - XXI.2) Karl Jaspers - 7 12
2011 https://www.youtube.com/watch?v=BY5ZIwj-cEk
Aktualizováno 2. 10. 2015 8:14
2. 10. 2015 8:14
10 Attitude to Catholic dogmas and dogma of love according to Philosophy of Balance
(see http://www.spvzt.cz/solvedexamplesbasedonPB.htm#z10 )
Aktualizováno 2. 10. 2015 8:15
2. 10. 2015 8:15
10. Postoj ke katolickým dogmatům a dogma lásky dle Filosofie rovnováhy
Filosofie rovnováhy zaujímá následující postoj k základním dogmatům katolické víry. Z hlediska
Filosofie rovnováhy jako filosofie, tj. vědeckého oboru je experimentálně postupně prokazatelně (čím dál
více za pomoci rozumu) zcela jistá (ale i za pomoci citu a vůle) láska (tzv. absolutní pravda), a o něco
méně z ní vyplývající má definice lásky, tj. FILOSOFIE ROVNOVÁHY FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD
VÍTĚZNÉ ARMÁDY: "Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít
všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti.", zřejmě: „Vše
ostatní jsou více názory(spekulace).“, tzn. vše ostatní je z hlediska postmoderní filosofie zřejmě jako
vědy méně jisté, to se týká rovněž všech ostatních dogmat katolické víry, která jsou zásadně
předmětem zjevení, nikoliv současného vědeckého poznání. Jako katolík považuji dle Filosofie
rovnováhy za nejdůležitější dogma římskokatolické víry dogma lásky, kterou jsem definoval
samozřejmým výše uvedeným způsobem, všechna ostatní dogmata římskokatolické víry považuje
Filosofie rovnováhy za méně důležitá.
(1. Janův 4:8 Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska., 1. Janův 4:16 Také my jsme poznali
lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v
něm.
(viz http://www.biblenet.cz/app/b/John1/chapter/4#v8 a http://www.biblenet.cz/app/b/John1/chapter/4#v1
6)
Příklady, viz Nicejsko-konstantinopolské vyznání:
1) Věřím v jednoho Boha, ... Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, ...
Je-li Ježíš Kristus Bůh a je-li Bůh láska, pak ten, kdo věří v lásku, věří samozřejmě rovněž v Boha i
Ježíše Krista, není pak ve skutečnosti vůbec důležité, co tvrdí o své víře v Boha či Ježíše Krista, věří-li v
lásku, tedy je-li katolíkem, protestantem, židem či jiným věřícím či ateistou.
2) ... Vstoupil do nebe, ... Věřím v jednu svatou, všeobecnou apoštolskou Církev ... očekávám vzkříšení
mrtvých a život budoucího věku. ...
Věřím-li v lásku a jednám-li se všemi (zejména živými tvory) s láskou, pak je méně důležité, zda existuje
nebe a zda v něm jsou ostatní živí tvorové, např. zvířata jako členové shora uvedené všeobecné
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apoštolské církve či nikoliv, protože za svou lásku přijdu po své smrti zřejmě do nebe, jestliže existuje,
a, jestliže neexistuje, pak do nebe po smrti samozřejmě nepřijdu. A jestliže se chovám ke všem živým
tvorům s láskou, pak přijdu po smrti do nebe i za tuto lásku, jestliže nebe existuje, a jestliže se ke všem
živým tvorům s láskou nechovám, pak do tohoto nebe po smrti přijít nemusím. Jestliže existuje nebe a
já přijdu po smrti za svou lásku do tohoto nebe a jestliže tam budou i ostatní živí tvorové, např. zvířata,
pak zřejmě mohou být rovněž spaseni, jestliže však tam ostatní živí tvorové nebudou, pak zřejmě se jich
spása netýká. Jestli existuje nebe nebo neexistuje a jestli tam jsou i ostatní živí tvorové nebo nejsou,
tudíž je méně důležité než dogma lásky či jednání s láskou i k ostatním živým tvorům a má menší smysl
se tím zaobírat či kvůli tomu vést s ostatními spory než o shora uvedené dogma lásky.
Literatura: http://cs. wikipedia.org/wiki/Nicejskokonstantinopolské_vyznání , http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/credo.htm ,
http://cs. wikipedia.org/wiki/Diskuse:Gnóze ,
http://cs. wikipedia.org/wiki/Gnóze , http://en.wikipedia.org/wiki/Eugen_Drewermann ,
http://cs. wikipedia.org/wiki/Eugen_Drewermann ,
http://animalrights. webz.cz/nesmrtelnost_zvirat.htm , http://www.vira.cz/otazky/Krestansky-pohled-nazvirata-Maji-dusi.html , http://www.souvislosti.cz/497pod.html ,
http://cs. wikipedia.org/wiki/Protimodernistická_přísaha ,
http://cs. wikipedia.org/wiki/Pascendi_Dominici_gregis ,
http://cs. wikipedia.org/wiki/Modernismus_(teologie) ,
http://cs. wikipedia.org/wiki/Lamentabili_sane_exitu , https://jzj.signaly.cz/1504/je-laska-vec-emocinebo , https://www.youtube.com/watch?v=yuvt8ytoYfo , https://www.youtube.com/watch?v=CGX0_JTP
OBs
quoted:
Post of Dalibor Grůza
Dotčená pravidla Filosofie rovnováhy:
...Matouš 22:36„Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“ 37On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha
svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ 38To je největší a první přikázání.
39Druhé je mu podobné (tj. jsou si podobní věřící a nevěřící v Boha, kteří dodržují toto druhé přikázání):
‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ 40Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“
Marek 12:28Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře
odpověděl. Zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ 29Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš,
Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; 30miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z
celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!‘ 31Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘
Většího přikázání nad tato dvě není.“
Lukáš 10:25Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: „Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném
životě?“ 26Ježíš mu odpověděl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“ 27On mu řekl: „‚Miluj
Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí‘ a
‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘“ 28Ježíš mu řekl: „Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ.“
29Zákoník se však chtěl ospravedlnit, a proto Ježíšovi řekl: „A kdo je můj bližní?“ 30Ježíš mu
odpověděl: „Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali
tam ležet polomrtvého. 31Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. 32A
stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. 33Ale když jeden Samařan na své
cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem; 34přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem
a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral.
35Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl: ‚Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to
zaplatím, až se budu vracet.‘ 36Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?“
37Zákoník odpověděl: „Ten, který mu prokázal milosrdenství.“ Ježíš mu řekl: „Jdi a jednej také tak.“ (tzn.
bližní nemusí být pouze člověk, ale i jiný živý tvor, např. hospodářské zvíře, či živá buňka těla člověka,
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rozhodujícím znakem bližního je, že mi prokazuje milosrdenství, tedy, že mne např. živí nebo napojí
atd., což dělají, jak hospodářská zvířata, tak i buňky mého těla) Filosofie rovnováhy s. 335-336
...
FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je
každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti."
Vše ostatní jsou více názory(spekulace).
... V případě mé Filosofie rovnováhy nejde tudíž o odpadlictví, kázání bludů či rozkolnictví, které
katolická církev stíhá exkomunikací účinnou spácháním těchto protiprávních činů (c.1364 §1 Kodexu
kanonického práva 1983), Filosofie rovnováhy s. 258
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 7. 10. 2015 16:46
7. 10. 2015 16:46
Jediný axiom či dogma Filosofie rovnováhy
Ze všech možných výkladů ohledně níže uvedené úplné jistoty zřejmě pouze axiomu či dogmatu lásky
mé Filosofie rovnováhy plyne, že je vždy nutno se chovat v souladu s tímto jediným axiomem či
dogmatem Filosofie rovnováhy, pokud nebude případně tento axiom či dogma prokazatelně vyvráceno.
Literatura: http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge , http://en.wikipedia.org/wiki/Belief ,
http://cs. wikipedia.org/wiki/Víra ,
http://cs. wikisource.org/wiki/Ottův_slovník_naučný/Víra , http://en.wikipedia.org/wiki/Fideism , www.vira.
cz/Texty/Knihovna/Veda-a-vira-jednota-nebo-bojprotikladu.html , www.vira.cz/Texty/Knihovna/Rozhovor-s-astrofyzikem-JirimGrygarem.html , http://en.wikipedia.org/wiki/Certainty , http://cs. wikipedia.org/wiki/Jistota ,
http://cs. wikipedia.org/wiki/Dogma ,
http://cs. wikipedia.org/wiki/Axiom , http://forum.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1748 , http://en.
wikipedia.org/wiki/Correspondence_theory_of_truth , http://en.wikipedia.org/wiki/Pragmatic_theory_of_tr
uth , http://en.wikipedia.org/wiki/Constructivist_epistemology , http://en.wikipedia.org/wiki/Consensus_th
eory_of_truth , http://en.wikipedia.org/wiki/Coherence_theory_of_truth , http://en.wikipedia.org/wiki/Subj
ectivism , http://en.wikipedia.org/wiki/Truth , http://cs. wikipedia.org/wiki/Pravda ,
http://cs. wikipedia.org/wiki/Jiří_Grygar#cite_note-10 ,
http://cs. wikipedia.org/wiki/Filosofický_skepticismus , http://cs. wikipedia.org/wiki/Skepticismus ,
http://cs. wikipedia.org/wiki/Sextus_Empiricus , http://sk.wikipedia.org/wiki/Sextos_Empeirikos ,
http://cs. wikipedia.org/wiki/Sofisté , http://cs. wikipedia.org/wiki/Cynik ,
http://cs. wikipedia.org/wiki/Kynismus , http://cs. wikipedia.org/wiki/Nihilismus ,
http://cs. wikipedia.org/wiki/Agnosticismus , http://cs. wikipedia.org/wiki/Postulát
quoted:
Post of Dalibor Grůza
FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je
každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti."
Vše ostatní jsou více názory(spekulace).
... Do plného potvrzení či vyvrácení jediného dogmatu mé Filosofie rovnováhy bude tak pouze vždy se
změnou dosavadního stavu vědy nutné změnit jeho vědecké promítnutí, případně zpřesnit tuto
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zjednodušenou definici lásky. Filosofie rovnováhy s. 391
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 7. 10. 2015 16:49
7. 10. 2015 16:49
10 Attitude to Catholic dogmas and dogma of love according to Philosophy of Balance
Philosophy of Balance takes the following approach to the basic dogmas of the Catholic faith. In terms
of Philosophy of Balance as a philosophy, i.e. the scientific branch the love is experimentally gradually
verifiably (more and more by means of reason) totally sure (but also by means of emotion and will) (so
called absolute truth), and slightly less my definition of love following from love, i.e. PHILOSOPHY OF
BALANCE (HARMONY) PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY: „All living
creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is
still obliged to cause the least possible death and pain.", apparently: “All the rest consists more in views
(speculations).”, it means, that everything else is less sure from the point of view of postmodern
philosophy apparently as a science, it applies also to all other dogmas of the Catholic faith, which are as
a matter of principle a subject of revelation, not of contemporary scientific knowledge. As a Catholic
according to the Philosophy of Balance I consider as the most important dogma of the Roman Catholic
faith the dogma of love, which I defined in above self-evident way, all the other dogmas of the Roman
Catholic faith the Philosophy of Balance considers as less important.
(1 John 4:8King James Version (KJV) 8 He that loveth not knoweth not God; for God is love., 1 John
4:16King James Version (KJV) 16 And we have known and believed the love that God hath to us. God
is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.
(see https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+John+4%3A8&version=KJV and https://www.bi
blegateway.com/passage/?search=1+John+4%3A16&version=KJV )
Examples, see the Nicene Creed:
1) We believe in one God, ... We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, ...
If Jesus Christ is God and if God is love, then he or she, who believes in love, believes also of course in
God and in Jesus Christ, it is not factually important, what he or she declares about his or her faith in
God or in Jesus Christ, if he or she believes in love, thus if he or she is a Catholic, Protestant, Jew or
any other believer or atheist.
2) ... he ascended into heaven, ... We believe in one holy catholic and apostolic Church. ... We look for
the resurrection of the dead, and the life of the world to come. ...
If I believe in love and if I act with all (especially with living creatures) with love, then it is less important,
whether heaven exists and whether in the heaven there are other living creatures, eg. animals as
members of the above-mentioned one holy catholic and apostolic Church or not, because after my
death I will apparently come in the heaven for my love, if the heaven exists, and, if it does not exist, then
to the heaven after my death I will not come of course. And if I act with all living creatures with love, then
I will come to the heaven after my death also for this love, if the heaven exists, and if I do not act with all
living creatures with love, then into the heaven after my death I need not come. If there is the heaven
and after my death I will come to the heaven for my love and if there are also other living creatures, eg.
animals, then they can obviously also be redeemed, but if there are not other living creatures, then
salvation does not obviously apply to them. If the heaven exists or does not exist and if there are other
living creatures in the heaven or not, so it is less important than dogma of love or actions with love also
with other living creatures and it has less sense to be interested in it or to dispute over it with others than
the above dogma of love.
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Literature: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nicejskokonstantinopolské_vyznání , http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/credo.htm , http://
cs.wikipedia.org/wiki/Diskuse:Gnóze , http://cs.wikipedia.org/wiki/Gnóze , http://en.wikipedia.org/wiki/Eu
gen_Drewermann , http://cs.wikipedia.org/wiki/Eugen_Drewermann , http://animalrights.webz.cz/nesmrt
elnost_zvirat.htm , http://www.vira.cz/otazky/Krestansky-pohled-na-zvirata-Majidusi.html , http://www.souvislosti.cz/497pod.html , http://cs.wikipedia.org/wiki/Protimodernistická_přísah
a , http://cs.wikipedia.org/wiki/Pascendi_Dominici_gregis , http://cs.wikipedia.org/wiki/Modernismus_(teo
logie) , http://cs.wikipedia.org/wiki/Lamentabili_sane_exitu , https://jzj.signaly.cz/1504/je-laska-vecemocinebo , https://www.youtube.com/watch?v=yuvt8ytoYfo , https://www.youtube.com/watch?v=CGX0_JTP
OBs
quoted:
Post of Dalibor Grůza
Concerned rules of Philosophy of Balance:
... Matthew 22:36 Master, which is the great commandment in the law? 37 Jesus said unto him, Thou
shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. 38 This is the
first and great commandment. 39 And the second is like unto it, (i.e. the believers and unbelievers in
God are similar, who comply with this second commandment) Thou shalt love thy neighbour as thyself.
40 On these two commandments hang all the law and the prophets.
Mark 12: 28 And one of the scribes came, and having heard them reasoning together, and perceiving
that he had answered them well, asked him, Which is the first commandment of all? 29 And Jesus
answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord: 30
And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and
with all thy strength: this is the first commandment. 31 And the second is like, namely this, Thou shalt
love thy neighbour as thyself. There is none other commandment greater than these.
Luke 10: 25 And, behold, a certain lawyer stood up, and tempted him, saying, Master, what shall I do to
inherit eternal life? 26 He said unto him, What is written in the law? how readest thou? 27 And he
answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy
strength, and with all thy mind; and thy neighbour as thyself. 28 And he said unto him, Thou hast
answered right: this do, and thou shalt live. 29 But he, willing to justify himself, said unto Jesus, And who
is my neighbour? 30 And Jesus answering said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho,
and fell among thieves, which stripped him of his raiment, and wounded him, and departed, leaving him
half dead. 31 And by chance there came down a certain priest that way: and when he saw him, he
passed by on the other side. 32 And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on
him, and passed by on the other side. 33 But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he
was: and when he saw him, he had compassion on him, 34 And went to him, and bound up his wounds,
pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him.
35 And on the morrow when he departed, he took out two pence, and gave them to the host, and said
unto him, Take care of him; and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee.
36 Which now of these three, thinkest thou, was neighbour unto him that fell among the thieves? 37 And
he said, He that shewed mercy on him. Then said Jesus unto him, Go, and do thou likewise. (i.e., your
neighbor may not only be a man but also other living creature, such as a farm animal or a living cell of
the human body, our neighbor´s critical feature shows me the mercy, so that for example they give food
or drink to me, etc., which do as farm animals as my body cells) Philosophy of Balance p. 350-351
...
PHILOSOPHY OF BALANCE (HARMONY)
PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY:
„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore
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everyone is still obliged to cause the least possible death and pain."
All the rest consists more in views (speculations).
... Therefore in case of my Philosophy of Balance it is not the apostasy, schism, or heresy, which the
Catholic Church punishes by the excommunication in the moment to commit such unlawful acts (c.1364
§ 1 of the Code of Canon Law 1983) Philosophy of Balance p. 269
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 7. 10. 2015 19:44
7. 10. 2015 19:44
Single axiom or dogma of Philosophy of Balance
All the possible interpretations regarding below mentioned absolute certainty apparently only of axiom or
dogma of love of my Philosophy of Balance imply, that it is always necessary to behave in accordance
with this single axiom or dogma of the Philosophy of Balance, if, as the case may be, this axiom or
dogma is not verifiably refuted.
Literature: http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge , http://en.wikipedia.org/wiki/Belief , http://cs.wikipedia.
org/wiki/Víra , http://cs.wikisource.org/wiki/Ottův_slovník_naučný/Víra , http://en.wikipedia.org/wiki/Fideis
m , www.vira.cz/Texty/Knihovna/Veda-a-vira-jednota-nebo-bojprotikladu.html , www.vira.cz/Texty/Knihovna/Rozhovor-s-astrofyzikem-JirimGrygarem.html , http://en.wikipedia.org/wiki/Certainty , http://cs.wikipedia.org/wiki/Jistota , http://cs.wikip
edia.org/wiki/Dogma , http://cs.wikipedia.org/wiki/Axiom , http://forum.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC
_ID=1748 , http://en.wikipedia.org/wiki/Correspondence_theory_of_truth , http://en.wikipedia.org/wiki/Pra
gmatic_theory_of_truth , http://en.wikipedia.org/wiki/Constructivist_epistemology , http://en.wikipedia.org
/wiki/Consensus_theory_of_truth , http://en.wikipedia.org/wiki/Coherence_theory_of_truth , http://en.wiki
pedia.org/wiki/Subjectivism , http://en.wikipedia.org/wiki/Truth , http://cs.wikipedia.org/wiki/Pravda , http:/
/cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Grygar#cite_note10 , http://cs.wikipedia.org/wiki/Filosofický_skepticismus , http://cs.wikipedia.org/wiki/Skepticismus , http:
//cs.wikipedia.org/wiki/Sextus_Empiricus , http://sk.wikipedia.org/wiki/Sextos_Empeirikos , http://cs.wikip
edia.org/wiki/Sofisté , http://cs.wikipedia.org/wiki/Cynik , http://cs.wikipedia.org/wiki/Kynismus , http://cs.
wikipedia.org/wiki/Nihilismus , http://cs.wikipedia.org/wiki/Agnosticismus , http://cs.wikipedia.org/wiki/Pos
tulát
quoted:
Post of Dalibor Grůza
PHILOSOPHY OF BALANCE (HARMONY)
PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY:
„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore
everyone is still obliged to cause the least possible death and pain."
All the rest consists more in views (speculations).
... Until the full confirmation or refutation of single dogma of my Philosophy of Balance, there is only a
need to change with the change of the current state of science its scientific application, or to make this
simplified definition of love more precise. Philosophy of Balance p. 409
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 7. 10. 2015 19:48
7. 10. 2015 19:48
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24. Žádný nemůže dvěma pánům sloužiti. Neb zajisté jednoho nenáviděti bude, a druhého milovati,
aneb jednoho přídržeti se bude, a druhým pohrdne. …
(viz http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Mt6.php ), 17. Ale on znaje myšlení jejich, řekl jim: Každé
království samo v sobě rozdělené pustne, i dům rozdvojený padá.
(viz http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Lk11.php )
Aktualizováno 10. 10. 2015 23:39
10. 10. 2015 23:39
24 No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold
to the one, and despise the other. …
(see https://www.biblegateway.com/passage/?search=mathew+6&version=KJV ), 17 But he, knowing
their thoughts, said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and a
house divided against a house falleth.
(see https://www.biblegateway.com/passage/?search=luke+11&version=KJV )
Aktualizováno 10. 10. 2015 23:41
10. 10. 2015 23:41
Hlavní v běžném životě praktická biblická otázka: Je příroda nemilosrdná nebo v ni lze vlastními silami
živých tvorů nastolit biblický ráj pro všechno živé?
quoted:
Post of Dalibor Grůza
Má Filosofie rovnováhy stojí na jediném dogmatu (Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve
světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a
bolesti. Vše ostatní jsou více názory(spekulace). To platí o celé mé Filosofii rovnováhy.), ze kterého
plyne pravda, která je zřejmá každému myslícímu tvoru, která by šla vyjádřit tak, že kdo ze všeho nejvíc
chce vlastními silami co nejdříve dosáhnout světa, kde by se všichni (zejména všichni živí tvorové) měli
rádi (tedy dosáhnout ráje na Zemi), měl by působit co možná nejméně smrti a bolesti (zejména všech
živých tvorů). Filosofie rovnováhy s. 391
(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 11. 10. 2015 23:15
11. 10. 2015 23:15

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Konflikty mezi šíity a Sunnity
Konflikty mezi šíity a Sunnity jsou v Saúdské Arábii, Jemenu, Iráku a Sýrii. Jestliže Rusové budou
okupovat rovněž sunnitská území při jejich intervenci v Sýrii, dle části základního pravidla Filosofie
rovnováhy o působení co možná nejmenší smrti a bolesti, tzn. dle jiného pravidla Filosofie rovnováhy,
že je třeba vždy na útok odpovědět přiměřeným protiútokem tak, aby nám útočník vážně neublížil a
abychom způsobili co možná nejméně smrti a bolesti, by Západ měl vyvinout politický tlak na rozdělení
tohoto území na šíitskou a sunnitskou část s výměnou a přesídlením obyvatel těchto území dle
náboženského klíče, a to popřípadě včetně rozdělení výše uvedených dalších konfliktních území,
popřípadě včetně přesídlení obyvatel i z těchto dalších konfliktních území podle náboženského klíče tak,
abychom co možná nejvíce dodrželi jiné pravidlo Filosofie rovnováhy, že člověk nesmí nikdy zabít
žádného zejména člověka (ani sebe). Zřejmě by Západ neměl vyzbrojovat Sunnity v Sýrii, protože by
oddálil nastolení míru silou Rusy, který zde vzhledem ke krevní mstě v islámu je zřejmě nejmenší
možné zlo, a také protože v Sýrii zřejmě nejsou žádné větší spojenecké sunnitské skupiny, vážně
ohroženým k Západu přátelským jednotlivcům je nutno umožnit emigraci na Západ.
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Literatura: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/383478-pomozte-jste-hlavou-svetaprosi-obamu-matka-muze-odsouzeneho-k-ukrizovani.html , http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-astredni-vychod/383043-syrsti-povstalci-dostali-zasilku-jedne-z-nejvyspelejsich-protitankovychzbrani.html , http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/383378-syrska-armada-chystautok-na-halab-s-podporou-tisicu-irancu.html , http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-strednivychod/382798-pri-naletu-na-svatbu-zahynulo-v-jemenu-nejmene-15civilistu.html , http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/382793-v-syrii-zadni-dobri-hosineexistuji-pise-independent.html , http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/383000-usaposlou-do-syrie-zbrane-hromadny-vycvik-bojovniku-zkrachoval.html
17. 10. 2015 14:20

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Conflicts between Shiites and Sunnis
There are conflicts between Shiites and Sunnis in Saudi Arabia, Yemen, Iraq and Syria. If the Russians
occupy also Sunni areas during their intervention in Syria, according to the part of the basic rule of the
Philosophy of Balance of causing the least possible death and pain, it means according to the other rule
of the Philosophy of Balance, that it must always be responded to attack by appropriate counter-attack,
without us getting seriously hurt by the attacker and we cause the least possible death and pain, the
West should develop political pressure on the division of this territory in the Shia and the Sunni part with
the exchange and relocation of inhabitants of these territories in accordance with religious key, where
appropriate including division of the above other conflict areas, where appropriate including the
relocation of people from these other conflict areas in accordance with religious key, so that we follow as
much as possible the other rule of the Philosophy of Balance, that a human must never kill any
especially human (or him- or herself). Apparently the West should not arm the Sunnis in Syria, because
it would delay the peacemaking by means of force by the Russians, which is probably due to blood
vendetta in Islam the least possible evil, and also because there are apparently no Sunni bigger allied
groups of the West in Syria, it is necessary to enable seriously endangered individuals friendly to the
West to emigrate to the West.
Literature: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/383478-pomozte-jste-hlavou-svetaprosi-obamu-matka-muze-odsouzeneho-k-ukrizovani.html , http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-astredni-vychod/383043-syrsti-povstalci-dostali-zasilku-jedne-z-nejvyspelejsich-protitankovychzbrani.html , http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/383378-syrska-armada-chystautok-na-halab-s-podporou-tisicu-irancu.html , http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-strednivychod/382798-pri-naletu-na-svatbu-zahynulo-v-jemenu-nejmene-15civilistu.html , http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/382793-v-syrii-zadni-dobri-hosineexistuji-pise-independent.html , http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/383000-usaposlou-do-syrie-zbrane-hromadny-vycvik-bojovniku-zkrachoval.html
17. 10. 2015 14:22
Is God or Devil the most superordinate to the world
If in our world or in the nature and for living creatures the self-preservation instinct is superordinate to
desire for love i.e. the Devil is superordinate to the God, or there is a desire for love superordinate to the
self-preservation instinct, i.e. the God is superordinate to the Devil, in my opinion it cannot be solved
simply by thinking. For solution of this problem one needs practical experience of subordination of his or
her or its behavior as a matter of principle exclusively to the God, i.e. to the love, or as a matter of
principle exclusively to the Devil, i.e. to self-preservation, or to serve alternately both. Only on the basis
of that practical experience can a human, mankind, or the living creation decide correctly, what, possibly
whom they should serve.
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(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
quoted:
Post of Dalibor Grůza
24 No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold
to the one, and despise the other. …
(see https://www.biblegateway.com/passage/?search=mathew+6&version=KJV ), 17 But he, knowing
their thoughts, said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and a
house divided against a house falleth.
(see https://www.biblegateway.com/passage/?search=luke+11&version=KJV )
And because I also in fact mostly want to live in a world where everyone likes each other (i.e. in
paradise), therefore I am also still obliged to cause the least possible death and pain, it means, that I
also in fact mostly do not want to cause a lot of unnecessary (i.e. much more than the least possible)
death and pain (i.e. according to my existent experience, as I try to show in my Philosophy of Balance,
my real main desire, virtually in my opinion the real main driving force behind the evolution of nature for
other living creatures are not primitive instincts of self-preservation /more at males/ and to reproduce
/more at females/, i.e. struggle for life and death, as taught by Darwinists, such as presented by Richard
Dawkins in his work The Selfish Gene, but for both above a complex emotional relationship of mercy,
virtually of love, i.e. symbiosis, i.e. “all living creatures in fact mostly want to live in a world, where
everyone likes each other”,
see http://cs.wikipedia.org/wiki/Pud_(psychologie) , http://cs.wikipedia.org/wiki/Emoce , http://cs.wikipedi
a.org/wiki/Altruismus ) and I also do not want to suffer much before my death or to die prematurely (see
single dogma of my Philosophy of Balance), and this even more than to have my own eventual
offspring. BOOKLET OF THE PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES p. 39
Aktualizováno 29. 10. 2015 0:24
29. 10. 2015 0:24
Jediná skutečná církev
Co se týká mé smečky, tak jistěji než, že jsem členem katolické církve (která sice káže lásku, což je dle
Filosofie rovnováhy velká zásluha i mnoha dalších církví, avšak téměř všichni členové katolické církve v
obdobné míře jako členové ostatních současných dílčích smeček živých tvorů buď podstatně nevěří v
lásku nebo podstatně nejednají v souladu s láskou, v případě katolické církve zejména vůči zvířatům aj.
živým tvorům odlišným od člověka), vím, že ji tvořím v současnosti já a následující idea, jiným slovy
nepodřizuji se v konečném důsledku žádnému živému tvoru ale pouze této ideji, která zní: "Všichni živí
tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále
povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti.", tj. mým nejvyšším nadřízeným je pouze láska a, jeli láska Bůh, pak mým nejvyšším nadřízeným je pouze Bůh. Tato má smečka těch, co možná nejvíce
zůstávají v lásce, překračuje hranice jednotlivých smeček a tvoří jedinou skutečnou církev. A chci být
stále více výše uvedeným spolubojovníkem této ideje místo příjemcem její výše uvedené charity jako
doposud.
quoted:
Post of Dalibor Grůza
... Protože je však ve Vesmíru zlo a dobro, světlo a vakuum, Kristus a Ďábel v rovnováze, a budu-li
jejich krajním a společným členem, nemohu ani od jednoho čekat velkou přízeň a moc, avšak ani od
druhého z těchto vůdčích vlků velký odpor a zlo, protože budu členem byť krajním jeho smečky. Budu
tedy prostředníkem ve vlčí smečce, což předpokládá přátelství se všemi vlky a zároveň oběma vůdčími
vlky, kteří spolu bojují na život a na smrt, což je poměrně nejbezpečnější postavení ve vlčí smečce,
nemohu mnoho získat, ale zároveň ani nemohu mnoho ztratit.
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... Takovýto prostředník ve vlčí smečce může očekávat odměnu (povolenou vlčici a vlčata) teprve po
založení nové dobré smečky poté, co se mu podaří usmířit všechny soupeřící vůdčí vlky, obrazně
řečeno Krista s Ďáblem a Ďábla s Kristem, dravce s jeho kořistí. Toto usmíření se však nemusí nikdy
uskutečnit, jde tak o nadlidský úkol, o kterém prostředník nikdy neví, zda se mu ho podaří dosáhnout,
jeho úkolem je o to celý jeho život usilovat. Filosofie rovnováhy s. 349
... Matouš 22:36„Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“ 37On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha
svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ 38To je největší a první přikázání.
39Druhé je mu podobné (tj. jsou si podobní věřící a nevěřící v Boha, kteří dodržují toto druhé přikázání):
‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ 40Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“
Marek 12:28Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře
odpověděl. Zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ 29Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš,
Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; 30miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z
celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!‘ 31Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘
Většího přikázání nad tato dvě není.“ Filosofie rovnováhy 335-336
… (1. Janův 4:8 Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska., 1. Janův 4:16 Také my jsme
poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává
a Bůh v něm.
(viz http://www.biblenet.cz/app/b/John1/chapter/4#v8 a http://www.biblenet.cz/app/b/John1/chapter/4#v1
6)
… Charita nebo spolubojovnictví.
Podle Filosofie rovnováhy jsou možné dva druhy správných vztahů mezi vším živým:
1) Charita: jde o dary, tj. plnění konečnému příjemci bez jeho povinnosti poskytnout za něj jakoukoliv
přiměřenou protihodnotu vždy vyjma vděčnosti, vzorem tohoto vztahu je vztah křesťanského pojetí
jediného Boha otce jako dárce a nedokonalého člověka jako obdarovaného, rodiče jako dárce a jeho
nedospělého dítěte jako obdarovaného či člověka jako dárce a jím chovaného nebo pěstovaného méně
evolučně dokonalého živého tvora jako zvíře, hmyz či rostlinu apod. jako obdarovaného
2) Spolubojovnictví: tj. plnění konečnému příjemci, za které je tento příjemce povinen poskytnout
nějakou přiměřenou protihodnotu, vzorem tohoto vztahu je křesťanské pojetí jediného Boha otce jako
dárce a Ježíše Nazaretského možná Krista jako jeho dospělého syna rovného tomuto jedinému Bohu
otci, vzájemný vztah životních partnerů, vztah rodiče a jeho dospělého dítěte, bojový vztah dvou vojákůspolubojovníků v armádě, tržní vztah obchodních partnerů, případně v budoucnosti vztah člověka a
zvířete či hmyzu či rostliny či jiného živé tvora méně evolučně dokonalého než člověk, až se tito živí
tvorové zdokonalí na stejnou evoluční úroveň
Cílem evoluce přírody je dle Filosofie rovnováhy vychovávat ze všech postupně v rámci evoluce přírody
stále nově a nově vznikajících živých tvorů jako počátečních výlučných příjemců charity stále
dokonalejší spolubojovníky.
Všechno živé podle mne ke svému šťastnému životu potřebuje žít v obou těchto druzích vztahů.
Filosofie rovnováhy s. 384
… abychom se podobali Hospodinu-Soudci zástupů (hebrejsky adonaj cava), což lze přeložit rovněž
jako Hospodinu-Pánu armády (viz můj film). PŘÍRUČKA STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ
s. 29
Jinými slovy hospodář (nábožensky řečeno podobný Hospodinu, česky řečeno soudci zástupů, rozuměji
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všech živých tvorů, od ruského slova gosudar-hospodář, složeného z go, zřejmě od latinského slova
host, viz anglicky hosts of heavens-nebeské zástupy, armáda a dále sudar, neboli soudce), který je
pouze spravedlivý a není mocný a milosrdný, nebo hospodář, který je pouze mocný a není spravedlivý a
milosrdný, nebo hospodář, který je pouze milosrdný a není mocný a spravedlivý, jsou špatnými
hospodáři, nikoliv podobní Hospodinu. PŘÍRUČKA STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ s. 43
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 4. 11. 2015 10:55
4. 11. 2015 10:55
Only real church
Regarding my pack, so more surely than, that I am member of the Catholic Church (although that
preaches love, it is according to the Philosophy of Balance the great merit also of many other churches,
but almost all members of the Catholic Church either do not believe substantially in love or they do not
act substantially in accordance with love in a similar extent as the members of the other current subpacks of living creatures, in the case of the Catholic Church especially in relation to animals and to other
living creatures other than humans), I know that I and following idea are creating it now, in other words I
do not subordinate ultimately to any living creature but only to this idea, which reads: „All living creatures
in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged
to cause the least possible death and pain.", i.e. my supreme boss is only the love, if love is God, then
my supreme boss is only God. This my pack of those what dwell as much as possible in love goes
beyond individual packs and forms the only real church. And I want to be more and more above
mentioned comrade-in-arms of this idea instead the recipient of above its charity as before.
quoted:
Post of Dalibor Grůza
... As in the Universe there is good and evil, light and vacuum, Christ and the Devil in balance, if I am
their border and joint member, I cannot expect from either of the leading wolves a great favor and
power, but neither a great resistance and evil, because I will be though a border member of their pack. I
will therefore be a mediate wolf in a pack, which presupposes friendship with all the wolves including the
two guiding wolves, which have fought for life and death. This is relatively the safest position in a wolf
pack, I cannot get much, but I cannot lose much either.
... Such a mediator in the wolf pack cannot expect the reward (she-wolf and the wolf cubs allowed) until
the establishment of a new good pack after he or she manages to reconcile all the warring leaders,
figuratively speaking of Christ with the Devil and the Devil with Christ, a predator with its prey. This
reconciliation, however, may never be achieved, because it is such a superhuman task, which the
mediator cannot know, whether he or she can even reach it, his or her task is to devote it his or her
entire life. Philosophy of Balance p. 364
... Matthew 22:36 Master, which is the great commandment in the law? 37 Jesus said unto him, Thou
shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. 38 This is the
first and great commandment. 39 And the second is like unto it, (i.e. the believers and unbelievers in
God are similar, who comply with this second commandment) Thou shalt love thy neighbour as thyself.
40 On these two commandments hang all the law and the prophets.
Mark 12: 28 And one of the scribes came, and having heard them reasoning together, and perceiving
that he had answered them well, asked him, Which is the first commandment of all? 29 And Jesus
answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord: 30
And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and
with all thy strength: this is the first commandment. 31 And the second is like, namely this, Thou shalt
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love thy neighbour as thyself. There is none other commandment greater than these. Philosophy of
Balance p. 350-351
… (1 John 4:8King James Version (KJV) 8 He that loveth not knoweth not God; for God is love., 1 John
4:16King James Version (KJV) 16 And we have known and believed the love that God hath to us. God
is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.
(see https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+John+4%3A8&version=KJV and https://www.bi
blegateway.com/passage/?search=1+John+4%3A16&version=KJV )
… Charity or comrades-in-arms.
According to the Philosophy of Balance there are two types of good relationships between all living
beings:
1) Charity: the gifts, i.e. performance to the final recipient without his or her obligation to provide any
reasonable consideration for it always except gratitude, a pattern of this relationship is the relationship
between according to the Christian conception the single God as the Father as a donor and an imperfect
human as recipient, a parent as a donor and his or her juvenile child as a recipient or between a human
as a donor and bred or grown less evolutionarily perfect living creature such as an animal, insect or
plant, etc. as a recipient.
2) Comrades-in-arms: i.e. performance to the final recipient, for which the recipient is obliged to provide
any reasonable consideration, a pattern of this relationship is the Christian concept of single God as the
Father as a donor and Jesus of Nazareth may be Christ, as his adult son equal to this single God as the
Father, relationship between living partners, the relationship between parent and his or her adult child,
army relationship between two soldiers comrades-in-arms in the army, the market relationship between
trading partners, possibly the future relationship between human and animal or insect or plant or other
living creature evolutionarily less perfect than human, until these living creatures improve to the same
evolutionary level
The aim of nature evolution according to the Philosophy of Balance is gradually within the nature of
evolution to educate still new and new emerging living creatures as initial exclusive recipients of charity
to become still better comrades-in-arms.
In my opinion all the living beings need for a happy life to live in both of these types of relationships.
Philosophy of Balance p. 401
… like the Lord - Judge of hosts (Hebrew adonaj cava), which can be translated as the Mister - Lord of
Army (see my movie). BOOKLET OF THE PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES p.
30
In other words, treasurer (religiously speaking, similar to the Lord - Treasurer, in English spoken judge,
Lord of hosts, i.e. of all living creatures, from the Russian word gosudar - Treasurer, composed from
“go”, probably from the Latin word host, see in Czech nebeské zástupy - in English the hosts - army of
heaven and “sudar”, or judge), who is only just and they are not mighty and merciful, or the treasurer,
who is only powerful and not just and merciful, or treasurer, who is only merciful and not mighty and just,
are bad treasurers-landlords, not like the Lord. BOOKLET OF THE PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL
LIVING CREATURES p. 45
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 4. 11. 2015 21:47
4. 11. 2015 21:47
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Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Dobrý (alfa, beta) vůdce smečky
Dobrý vůdce by měl být spravedlivý, tedy působit co možná nejméně smrti a bolesti a v tom jít i osobním
příkladem a mít pro to jasné požadavky a pravidla, které by měl používat bez rozdílu na všechny ostatní
jedince, zejména živé tvory i na sebe a které by měl být schopen ostatním srozumitelně sdělit a pokud
možno odměňovat jejich dodržování a trestat jejich nedodržování, zároveň by si měl proto však
připouštět své chyby a v rámci toho nechat prostor pro tvůrčí návrhy ostatních jedinců. Měl by být
rovněž milosrdný, což je základ jeho oblíbenosti. Jestliže je takovýto vůdce zároveň mocný, energický,
pak je ve smečce alfa jedincem. Jestliže takovýto vůdce není zároveň energický, mocný, pak je ve
smečce beta jedincem, tedy rádcem alfa jedince ve smečce. Ostatní jedinci ve smečce, zejména
stejného pohlaví, ale i opačného pohlaví, zejména ti, pro něž jsou stanovená pravidla nebo chování
tohoto vůdce smečky nevýhodné, se chtějí pomstít tomuto vůdci smečky, v prvé fázi neustále pokouší
vůdce smečky k porušování jeho pro ně nevýhodných pravidel tak, aby změnil tato pravidla nebo ho
připravili o jeho věrohodnost a posléze o jeho vedoucí postavení ve smečce a udělali z něj podřízeného
řadového člena smečky a našli jiného vůdce smečky s lépe fungujícími pravidly. Jinými slovy predátoři
či šelmy poslouchají vůdce, který jim zajistí zejména k jídlu dlouhodobě dostatečné množství mrtvol
živých tvorů či v případě šelem mrtvol zvířat s co možná nejmenšími ztrátami těchto predátorů či těchto
šelem v důsledku pomsty za jimi způsobenou smrt a bolest.
Literatura: http://cs. wikihow.com/Jak-být-dobrým-vůdcem , http://od-mnisi-hory.webnode.cz/vudcesmecky/ , http://cs. wikihow.com/Jak-být-nerd
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
quoted:
Post of Dalibor Grůza
FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je
každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory
(spekulace).
Nechci být vůdcem smečky, protože na to nemám sílu ani nervy, nechci však být ani ve smečce, která
působí hodně zbytečné smrti a bolesti, řadovým vlkem, jehož život závisí na libovůli vůdce smečky a
jeho zástupce, resp. rádce (beta samce), protože na to nemám nervy a žaludek. Chci být nezávislým,
prostředníkem mezi všemi vlky ve smečce, jak vůdcem smečky, tak jeho vlkem vyzyvatelem k souboji
na život a na smrt, mezi Kristem a Ďáblem, mezi zlem a dobrem dá se říci. Filosofie rovnováhy s. 349
Jinými slovy hospodář (nábožensky řečeno podobný Hospodinu, česky řečeno soudci zástupů, rozuměji
všech živých tvorů, od ruského slova gosudar-hospodář, složeného z go, zřejmě od latinského slova
host, viz anglicky hosts of heavens-nebeské zástupy, armáda a dále sudar, neboli soudce), který je
pouze spravedlivý a není mocný a milosrdný, nebo hospodář, který je pouze mocný a není spravedlivý a
milosrdný, nebo hospodář, který je pouze milosrdný a není mocný a spravedlivý, jsou špatnými
hospodáři, nikoliv podobní Hospodinu. příručka Politická Strana za práva všech živých tvorů s. 43
4. 11. 2015 21:54
Good (alpha, beta) leader of pack
A good leader should be just, thus causing the least possible death and pain, and be a good role model
within it, and be clear about his or her rules and expectations within it, that should apply equally to all
other individuals, especially to living creatures and to him- or herself, and that should be able clearly to
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explain to others and, if possible, reward their compliance and punish their non-compliance, while
however he or she should therefore admit his or her mistakes, and leave room for creative suggestions
from other individuals within it. He or she should also be merciful, which is the basis of his or her
popularity. If such a leader is at the same time powerful, energetic, then he or she is the alpha individual
in the pack. If such a leader is not at the same time energetic, powerful, then he or she is the beta
individual in the pack, an advisor of alpha individual in the pack. Other individuals in the pack, especially
of same sex, but also of the opposite sex, especially those for whom the established rules or behavior of
the leader of the pack are disadvantageous, want to revenge on this leader of the pack, in the first stage
they still tempt the pack leader to violate his or her for them disadvantageous rules, so that he or she
changes these rules or they deprive him or her of his or her credibility, ultimately of his or her leading
position in the pack and they make from him or her the subordinate common member of the pack and
they find another pack leader with better performing rules. In other words predators or beasts of prey
obey the leader that gives them especially for eating in the long-term sufficient number of cadavers of
living creatures or in the case of beasts of prey cadavers of animals with the least possible losses of
these predators or of these beasts of prey due to revenge for by them caused death and pain.
Literature: http://cs.wikihow.com/Jak-být-dobrým-vůdcem , http://www.wikihow.com/Be-a-GoodLeader , http://od-mnisi-hory.webnode.cz/vudce-smecky/ , http://cs.wikihow.com/Jak-býtnerd , http://www.wikihow.com/Be-a-Nerd
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
quoted:
Post of Dalibor Grůza
PHILOSOPHY OF BALANCE
PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY:
„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore
everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views
(speculations).
I do not want to be a leader of the pack, because I do not have the strength or the nerves, but I do not
want to be in the pack, which causes a lot of unnecessary death and pain, an ordinary wolf, of which life
depends on the discretion of the pack leader or its assistant, virtually advisor (beta male), because I do
not have nerves and stomach either. I want to be independent, a mediator among all the wolves in the
pack, as a leader of the pack, as a wolf challenger in a fight for life and death, between Christ and the
Devil, between good and evil. Philosophy of Balance p. 364
In other words, treasurer (religiously speaking, similar to the Lord - Treasurer, in English spoken judge,
Lord of hosts, i.e. of all living creatures, from the Russian word gosudar - Treasurer, composed from
“go”, probably from the Latin word host, see in Czech nebeské zástupy - in English the hosts - army of
heaven and “sudar”, or judge), who is only just and they are not mighty and merciful, or the treasurer,
who is only powerful and not just and merciful, or treasurer, who is only merciful and not mighty and just,
are bad treasurers-landlords, not like the Lord. booklet Political Party for the Rights of All Living
Creatures p. 45
Aktualizováno 4. 11. 2015 21:59
4. 11. 2015 21:59
Aktualizováno 5. 11. 2015 21:21
5. 11. 2015 21:21
19. Sestrojení automatu jako živý tvor, jako člověk nebo jako Bůh dle Filosofie rovnováhy,
viz http://www.spvzt.cz/reseneprikladydleFR.htm#a19
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Umělého živého tvora si lze představit jako velký pytel plný kuliček (dále též velký pytel), ve kterém je
podtlak, který k sobě váže tyto kuličky. Tyto kuličky se vzájemně dotýkají, mají v sobě motorek, který jim
umožňuje otáčet se libovolným směrem a počítač, který jim umožňuje zaznamenávání tlaku na povrchu
kuličky. Počítač v jednotlivých kuličkách pak obsahuje algoritmus, který generuje a zaznamenává
náhodný pohyb kuličky v případě přetlaku či podtlaku na povrchu této kuličky, který vede k dosažení či
přiblížení vyrovnaného, resp. ideálního v počítači zadaného tlaku pro zachování existenci tohoto pytle
plného kuliček. Jednotlivé kuličky v pytli se neustále pohybují v počítači kuličky zaznamenaným
způsobem, který v minulosti za stejné nebo téměř stejné situace obnovil či přiblížil obnovení ideálního
tlaku v pytli kuliček, a jestliže se to nepodaří, použije počítač jednotlivé kuličky náhodně generovaný
pohyb algoritmem v počítači této kuličky a zároveň tento počítač jednotlivé kuličky zaznamenává, zda se
tímto náhodně generovaným pohybem podařilo či nepodařilo přiblížit ideálnímu tlaku v celém pytli
kuliček. Kuličky se v pytli vzájemně dotýkají, čímž se pohyb jednotlivé kuličky v pytli přenáší na ostatní
kuličky. Tímto se jednotlivá kulička učí přiblížit se či obnovit ideální tlak v celém pytli kuliček. Toto je
sestrojení modelu umělého citu těla živého tvora. Výše uvedený pytel plný kuliček pak v sobě obsahuje
menší pytel plný kuliček (dále též menší pytel), tlak na povrchu jednotlivých kuliček menšího pytle je
určen vnímáním také relativně větších odchylek od ideálního tlaku (než u jednotlivých kuliček ve velkém
pytli) v celém velkém pytli plném kuliček v určité oblasti tohoto velkého pytle a zároveň tyto jednotlivé
kuličky menšího pytle svým pohybem, který se řídí stejnými pravidly a technikou jako u výše uvedeného
velkého pytle, pohybují celou určitou oblastí velkého pytle. Přičemž jednotlivé kuličky menšího pytle
budou řízeny počítačem, který bude mít uložen ve svém software váženou kritickou hodnotu tlaku na
povrchu této kuličky menšího pytle zastupující oblast velkého pytle a k vyrovnávání ideálního tlaku
shodném ve velkém i menším pytli bude docházet s předností podle závažnosti této kritické hodnoty pro
zachování existence obou pytlů kuliček (viz umělé neuronové sítě). Toto je sestrojení modelu umělého
mozku a pojmového čili obecného myšlení živého tvora. Na rozdíl od skutečného živého tvora, který je
schopen pohnout každou z cca bilionů živých buněk živého těla a v konečném důsledku příp. jako u
Boha každým bodem časoprostoru vzniklým dokonale nekonečným dělením hmoty, výše uvedený
umělý tvor tvořený velkým a menším pytlem plných kuliček bude schopen pohnout pouze kuličkou ve
velkém nebo menším pytli, a tak přizpůsobit velký pytel či tělo a menší pytel či mozek tlakům okolního
prostředí (tj. evoluce). Vědecké dosažení umělé výroby kuličky s motorkem a počítačem velkého a
menšího pytle o velikosti živé buňky těla jako u živých tvorů , příp. o velikosti nehmotné částice hmoty
vzniklé dokonale nekonečným dělením hmoty jako u případného Boha je dle mého názoru otázkou
nekonečného času.
Literatura: http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/xsimonik.html
quoted:
Post of Dalibor Grůza
Člověku umožňuje vidět celou skutečnost její dvojí model, resp. obraz, a to rozumový model, který
představuje pojmový obraz skutečnosti v mozku člověka, a citový model, který představuje tlaky
skutečnosti v mozku člověka. Vidící automat by musel mít oba tyto modely, resp. obrazy skutečnosti
jako člověk, nebo dokonalý rozum, který by musel umět spočítat rovnice o proměnných rovných
nekonečnu (zřejmě 1 a 0 ve strojovém programovacím jazyku) nebo dokonalý cit, který by zachytil
každý bod časoprostoru. Výše uvedený dokonalý cit a dokonalý rozum je vlastní podle mne pouze
Bohu, pokud existuje. Filosofie rovnováhy s. 123
5.5 Matematický lze tento jev vyjádřit vztahem pro rovnovážnou silu F1=∆E/s=[(E1-E2)V1/(V1+V2)]/s
pro dvě sousední hybnostní pole, resp. hmotná tělesa, resp. částice (dále též hybnostní pole)
fyzikálního makrosvěta, kde F1 je odpudivá síla prvního hynostního pole v případě kladné hodnoty a
přitažlivá síla tohoto hybnostního pole v případě záporné hodnoty, ∆E změna celkové relativistické
energie pozorovaného hybnostního pole, E1, 2 je celková hodnota relativistické energie zvolených
hybnosntích polí, V1, 2 je objem daných hybnostních polí, s vzdálenost středů sousedních částic, resp.
hmotných těles, resp. sousedních hybnostních polí, ∆t čas vzájemného působení hybnostních polí a t
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celkový čas vyrovnáni hybnosti částic v důsledku srážky částic. Vycházím přitom z toho, že
∆E=∆W=F*s, kde ∆W je práce, resp. energie, kterou je nutno vykonat k obnovení rovnováhy, a to silou F
(dále jen rovnovážná síla) působící na dráze s nutnou k obnoveni rovnováhy srážkami částic po dobu t.
Vycházím přitom z toho, že dojde k vyrovnání E1 a E2 za dobu t, jinak neplatí druhá část výše
uvedeného vzorce pro rovnovážnou sílu a uplatní se pouze prvá část tohoto vzorce, což je dáno
přetlakem, resp. podtlakem vzhledem k sousednímu hybnostnímu poli. Síly způsobené přetlakem, resp.
podtlakem sousedních hybnostních polí jsou tak podle Filosofie rovnováhy fyziky důvodem veškerého
pohybu ve Vesmíru. Filosofie rovnováhy s. 38
Výpočty s nulami a nekonečny
01=0 … jednotková nula (např. 0metrů)
11=1 … určitá jednotka (např. 1metr)
∞1=∞ … jednotkové nekonečno (např. ∞metrů)
0∞ … dokonalá nula vzhledem k 0(např. metrů)
1∞ … dokonalá jednotka vzhledem k 1(např. metru)
∞∞ …dokonalé nekonečno vzhledem k ∞(např. metrů)
x … krát má přednost před mínus a plus, krát je obrácený postup k děleno
/ … děleno, resp. lomeno má přednost před mínus a plus, děleno je obrácený postup ke krát
= … rovná se
- … mínus, tj. méně je obrácený postup k plus, tj. více
( …) … závorky mají přednost před krát, děleno i mínus a plus
rovnost 1/∞1=0 je první axiom, který vyplývá z praktického poznatku geometrie, kde úsečka o délce
např. 1metru se skládá z ∞ bodů o délce 0metrů
A ukázání výsledku 0=1 z konečného čísla 1
1=0x∞1
1-0=0x∞1-1/∞1 … nalevo jsem odečetl 0, napravo jsem odečetl shodné 1/∞1
1=(1x∞1-1)/∞1 … nalevo jsem odečetl 0, napravo jsem dosadil 1 za 0x∞1 a učinil převod na společný
jmenovatel ∞1
1x∞1=1x∞1-1 … levou i pravou stranu rovnice jsem vynásobil ∞1
0=-1 … od pravé i levé strany jsem odečetl 1x∞1
1=0 … výsledek jsem získal přičtením 1 k levé i pravé straně rovnice
B ukázání výsledku ∞1=1 z rovnice 1=0
1.) ∞1=1x∞1 druhý axiom
2.) 1=0x∞1 první axiom

1=0
∞1=1 … levou i pravou stranu rovnice jsem vynásobil ∞1
C Závěr
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Daný výsledek 0=1 představuje binární kód počítačů tvořený čísly: 1 a 0, tzv. bity, tedy základní číselné
vyjádření Filosofie rovnováhy ve třech nejjednodušších znacích binárního kódu počítačů.
V našem Vesmíru představuje tato rovnice skutečnost, že (neabsolutní) vakuum čili podle současné
exaktní vědy v našem Vesmíru nejméně nedokonalé nic je tvořeno jediným bodem časoprostoru hmoty
roztaženého do času a prostoru na rozdíl od hmoty a vlnění, které jsou tvořeny nekonečnem těchto
bodů.
Nejkratší jazykové vyjádření daného číselného výsledku 0=1 v češtině je v deseti slabikách, tj. v deseti
bytech, (česky čteno baitech, anglicky psáno „bytes“, anglicky čteno „baits“, tj. kousnutí) základních
složitějších znacích binárního počítačového kódu na každé straně rovnice podle mne následující:
jestliže konecneneconicnejviceje 0=1 nekonecnenicneconejmene
pak konecneneconicnejviceje 1=∞ nekonecnenicneconejvice
Výpočty s dokonalým nekonečnem a dokonalou nulou:
11 nebo 01/∞∞=0∞
11 nebo 01=0∞x∞∞
Nebo
11 nebo 01/0∞=∞∞ nebo 01x∞∞=∞∞ Filosofie rovnováhy s. 268-269
(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 7. 11. 2015 17:15
7. 11. 2015 17:15
19 Construction of automate as living creature, man or as God according to Philosophy of Balance,
see http://www.spvzt.cz/solvedexamplesbasedonPB.htm#a19
Artificial living creature can be imagined as a big sack full of balls (hereinafter as big sack), in which
there is underpressure, which binds those balls together. Those balls touch each other, they possess a
motor that allows them to rotate in any direction and the computer, which allows them to record the
pressure on the surface of the ball. The computer in each ball contains then an algorithm which
generates and records the random motion of the ball in case of overpressure or underpressure on the
surface of this ball, which leads to reach or approach a balanced, virtually ideal in computer given
pressure to maintain the existence of this sack full of balls. In the sack the individual balls are constantly
moving in the ball computer recorded way that in the past during the same or nearly same situation was
renewing or approaching restoration of ideal pressure in the sack of balls, and if it does not succeed in,
the computer of individual ball uses randomly generated motion by algorithm in the computer of this ball
while this computer of individual ball records, whether the ideal pressure in the whole sack of balls
succeeds or fails to approach by this randomly generated motion. In the sack the balls touch each other,
thereby the movement of individual ball in the sack is transferred to the other balls. In this way the single
ball learns to approach or to restore the ideal pressure over the whole sack of balls. This is to construct
a model of artificial feeling of the body of living creature. Then the above sack full of balls contains in
itself a smaller sack full of balls (hereinafter as smaller sack), the pressure on the surface of individual
balls of smaller sack is determined by perception also of relatively larger differences from the ideal
pressure (than for the individual balls in the big sack) over the whole big sack full of balls in a certain
area of this big sack, while these individual balls of smaller sack are moving the whole certain area of
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the big sack by moving individual balls of smaller sack, which follows the same rules and technique as in
the above big sack. Whereby the individual balls of smaller sack will be controlled by computer, which
will posses in its software weighted critical value of pressure on the surface of this ball of smaller sack
representing an area of the big sack, and equalization of ideal pressure identical in the big and smaller
sack will be with the priority according to the severity of the critical value for maintaining existence of
both sacks of balls (see artificial neural networks). This is to construct a model of an artificial brain and
conceptual or general thinking of living creature. Unlike actual living creature that is able to move each
of about trillions living cells of a living body and ultimately possibly as the God each point of space-time
resulting from perfectly infinite division of mass, the above mentioned artificial creature consisting of big
and smaller sack full of balls will be able to move only ball in a big or smaller sack, and thus to adapt the
big sack or body and smaller sack or brain to environment pressures (ie. evolution). Scientific
achievement of artificial production of balls with a motor and a computer of big and smaller sack about
the size of a living cell of the body as in living creatures, possibly about the size of massless particle of
mass arisen by perfectly infinite division of mass as in the possible God is in my opinion a matter of
infinite time.
Literature: http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/xsimonik.html
quoted:
Post of Dalibor Grůza
It allows a human to see the whole fact, his or her dual model, virtually image, both the intellectual
model, which represents a conceptual picture of reality in the human brain, and emotional model, which
is pressures of reality in the brain of man. Seeing machine should have both of these models, virtually
the images of the reality as a man or either a perfect reason, which would have to be able to compute
equations with variables equal to infinity (probably 1 and 0 in the machine code programming language)
or the perfect emotion that would perceive every point of space-time. Above perfect reason and perfect
emotion according to me are characteristic only to God, if any. Philosophy of Balance p. 128
5.5 The phenomenon can be expressed mathematically by the relation for the balance force
F1=∆E/s=[(E1-E2)V1/(V1+V2)]/s for two neighboring momentum fields, virtually material bodies, virtually
particles (hereinafter momentum field) of physical macrocosm, where F1 is the repulsive force of the first
momentum field if positive value and the attractive force of this momentum field if negative value, ∆E the
change in the total relativistic energy of the observed momentum field, E1, 2 is the total value of the
relativistic energy of selected momentum fields, V1, 2 is the volume of the momentum fields, s the
distance between centers of neighboring particles, virtually material bodies, virtually neighboring
momentum fields, ∆t the time of interaction between momentum fields and t the total time of
counterbalancing of particles momentum due to collisions of particles. Thesis is based on the fact, that
∆E=∆W=F*s, where ∆W is the work, virtually energy, that one needs to restore balance by a force F
(hereinafter the balance force) acting on the trajectory s needed to restore the balance due to particles
collisions during time t. Thesis is based on the fact, that there is equalization of E1 and E2 at time t,
otherwise the second part of the above formula for the balance force does not apply and the first part of
this formula applies only, which is caused by overpressure, virtually underpressure due to the
neighboring momentum field. Forces caused by overpressure, virtually underpressure of neighboring
momentum fields are so according to the Philosophy of Balance of Physics the reason of all motion in
the Universe. Philosophy of Balance p. 39
Calculations with zeros and infinities
01=0 … unit zero (eg 0meters)
11=1 … defined unit (eg 1meter)
∞1=∞ … unit infinity(eg ∞meter)
0∞ … perfect zero in relation to 0(eg meters)
1∞ … perfect unit in relation to 1(eg meters)
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∞∞ …perfect infinity in relation to ∞(eg meters)
x … times have precedence over minus and plus, times is inverse operation of division
/ … division takes precedence over minus nad plus, division is inverse operation of times
= … equals
- … less, i.e. minus is inverse operation of plus, i.e. more
( …) … parentheses take precedence over times, divided and the minus
Equation 1/∞1=0 is the first axiom, which I have derived from practical experience of geometry, where
the line segment of the 1metr length consists of ∞ points of the 0meters length.
A demonstration of 0=1 resulting from the final number 1
1=0x∞1
1-0=0x∞1-1/∞1 … left I deducted 0, right, I deducted the same 1/∞1
1=(1x∞1-1)/∞1 … left I have deducted 0, right, I have given 1 for 0x∞1 a and I made transfer to a
common denominator ∞1
1x∞1=1x∞1-1 … left and right side of the equation, I multiplied ∞1
0=-1 … from the left and right sides of the equation, I deducted 1x∞1
0=1 … I got the result by adding 1 to the left and right side of the equation
B demonstration of 1=∞1 as result of equation 0=1
1.) ∞1=1x∞1 the second axiom
2.) 1=0x∞1 the first axiom
1=0
∞1=1 … left and right side of the equation, I multiplied the ∞1
C Conclusion
The result of 0=1 is a binary computer code consisting of numbers 1 and 0, so called bits that is a
numerical expression of the basic Philosophy of Balance in the three simplest characters of binary
computer code.
In our Universe this equation is the fact, that the (nonabsolute) vacuum or according to the
contemporary exact science in our Universe the least imperfect nothing is made from only one point of
space-time of matter widened in space, unlike the matter and waves, which consist of this infinity of
these points.
In my opinion linguistic expression of the shortest numerical result 0=1 in English language is in ten
syllables, i.e. ten bytes of basic more complex characters of binary computer code) on each side of the
equation as following:
if finitethingmaximumnothingis 0=1 infinitenothingminimumthing
then finitethingmaximumnothingis 1=∞ infinitenothingmaximumthing
Calculations with a perfect infinite and perfect zero:
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11 or 01/∞∞=0∞
11 or 01=0∞x∞∞
Or:
11 or 01/0∞=∞∞ or 01x∞∞=∞∞
… to perfect zero, or perfect infinity, which one can no longer divide, or increase. Philosophy of Balance
p. 280-281
(see www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 8. 11. 2015 0:06
8. 11. 2015 0:06
Proč jsou i téměř všichni katolíci a i současná katolická církev velmi proti lásce a, je-li láska Bůh, tedy i
velmi proti Bohu, a tudíž velcí pokrytci?
Protože i katolíci v případě potřeby porážejí zvířata k jídlu, resp. jedí či dávají jíst, např. svým psům
poražená zvířata místo jedení přirozeně zemřelých zvířat, zásadně na stáří (např. po pitvě veterináře a
pro lidi převařená v několika vodách), i když jedení těchto mršin zvířat nezpůsobuje vážné ohrožení.
quoted:
Post of Dalibor Grůza
„Byl jsem v městě Joppe a právě jsem se modlil, když jsem ve vytržení mysli měl vidění: Cosi se snáší
dolů a podobá se to veliké plachtě, kterou spouštějí za čtyři cípy z nebe; zastavila se právě u mne. Když
jsem se do ní pozorně podíval, uviděl jsem tam nejrůznější zvířata i divokou zvěř, plazy a ptáky. Uslyšel
jsem hlas, který mi řekl: ‚Vstaň, Petře, zabíjej a jez!‘ Odpověděl jsem: ‚To ne, Pane! Ještě nikdy nevešlo
do mých úst nic, co poskvrňuje a znečišťuje.‘ Ale hlas z nebe promluvil znovu: ‚Co Bůh prohlásil za
čisté, nepokládej za nečisté.‘ To se opakovalo třikrát a vše bylo opět vyzdviženo do nebe. Skutky
Apoštolů 11, 5-10 ¨
1. Janův 4:8 Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska., 1. Janův 4:16 Také my jsme poznali
lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v
něm. (viz http://www.biblenet.cz/ )
Jsou tudíž velcí pokrytci, kdo říkají, že jim jde o dobro všeho tvorstva, nikoliv jen o dobro vlastní smečky
na úkor velké smrti a bolesti jiných smeček živých tvorů, jestliže schvalují a působí o mnoho více než co
možná nejméně smrti a bolesti, tj. podle toho, o kolik více než co možná nejméně smrti a bolesti
schvalují a působí, tudíž o kolik větší než co možná nejmenší predátoři ve výše uvedeném širokém
smyslu jsou, jako např. velké pokrytectví současné katolické církve vůči živým tvorům odlišným od
člověka. ŘEŠENÉ PŘÍKLADY A KOMENTÁŘE DLE FILOSOFIE ROVNOVÁHY
Hlavní v běžném životě praktická biblická otázka: Je příroda nemilosrdná nebo v ní lze vlastními silami
živých tvorů nastolit biblický ráj pro všechno živé?
Má Filosofie rovnováhy stojí na jediném dogmatu (Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve
světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a
bolesti. Vše ostatní jsou více názory (spekulace).), ze kterého plyne pravda, která je zřejmá každému
myslícímu tvoru, která by šla vyjádřit tak, že, kdo ze všeho nejvíc chce vlastními silami co nejdříve
dosáhnout světa, kde by se všichni (zejména všichni živí tvorové) měli rádi (tedy dosáhnout ráje na
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Zemi), měl by stále působit co možná nejméně smrti a bolesti (zejména všech živých tvorů), pokud
nebude případně výše uvedený axiom či dogma prokazatelně vyvráceno. ŘEŠENÉ PŘÍKLADY A
KOMENTÁŘE DLE FILOSOFIE ROVNOVÁHY-obálka
Aktualizováno 9. 11. 2015 10:01
9. 11. 2015 10:01
Why are also nearly all Catholics and also the contemporary Catholic Church greatly against love and, if
love is the God, thus also greatly against the God, and therefore the great hypocrites?
Since in case of need also Catholics slaughter animals for eating, virtually they eat or give to eat, eg. for
their dogs slaughtered animals instead of eating naturally deceased carrions (cadavers) of animals, on
principle at old age (eg. after the autopsy by a veterinarian and for people boiled in several waters),
even if eating of those carrions of animals does not cause serious danger.
quoted:
Post of Dalibor Grůza
I was in the city of Joppa praying: and in a trance I saw a vision, A certain vessel descend, as it had
been a great sheet, let down from heaven by four corners; and it came even to me: Upon the which
when I had fastened mine eyes, I considered, and saw fourfooted beasts of the earth, and wild beasts,
and creeping things, and fowls of the air. And I heard a voice saying unto me, Arise, Peter; slay and eat.
But I said, Not so, Lord: for nothing common or unclean hath at any time entered into my mouth. But the
voice answered me again from heaven, What God hath cleansed, that call not thou common. And this
was done three times: and all were drawn up again into heaven. Acts of the Apostles 11, 5-10
1 John 4:8King James Version (KJV) 8 He that loveth not knoweth not God; for God is love., 1 John
4:16King James Version (KJV) 16 And we have known and believed the love that God hath to us. God
is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.
(see https://www.biblegateway.com/versions/King-James-Version-KJV-Bible/#booklist )
Therefore great hypocrites are who say, that they care about the good of all creation, not just for the
good of their own pack at the expense of great death and pain of other packs of living creatures, if they
approve and they cause much more than the least possible death and pain, i.e. according to how much
more than the least possible death and pain they approve and they cause, thus according to how much
greater than the least possible predators in the above broad sense they are, for example great hypocrisy
of the contemporary Catholic Church in relation to living creatures other than humans. SOLVED
EXAMPLES AND COMMENTARIES BASED ON PHILOSOPHY OF BALANCE
The main in everyday life practical biblical question: Is nature unmerciful or the biblical paradise for all
alive can be achieved in it by own forces of living creatures?
My Philosophy of Balance is based on a single dogma („All living creatures in fact mostly want to live in
a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible
death and pain." All the rest consists more in views (speculations).), from which the truth follows, which
is self-evident for every thinking creature that could be expressed, so that those who or which want the
most of all to achieve by their own forces as soon as possible the world, where everyone (especially all
living creatures) would like each other (i.e. to achieve paradise on Earth), then those should still cause
the least possible death and pain (especially to all living creatures), if, as the case may be, above
mentioned axiom or dogma is not verifiably refuted. SOLVED EXAMPLES AND COMMENTARIES
BASED ON PHILOSOPHY OF BALANCE-cover
Aktualizováno 9. 11. 2015 10:05
9. 11. 2015 10:05
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Relativismus Filosofie rovnováhy
Protože také já ve skutečnosti nejvíc chci žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi (ať jsou to např.
Hitler, Anne Franková či Jásir Arafat, křesťané či židé či muslimové či komunisti či nacisti, vlk či zajíc,
kráva či tráva, pavouk či moucha), tak má Filosofie rovnováhy při své spekulaci o neznámu (jinde v mé
Filosofii rovnováhy též jako neviditelnu) je otevřena každé myšlence každého, která je vyjádřena v
exaktních (tj. měřitelných) vědeckých pojmech a není v rozporu s láskou, resp. s mou definicí lásky, tj.
nepůsobí o mnoho více než co možná nejméně smrti a bolesti. V rámci toho má Filosofie rovnováhy
více spoléhá na myšlenky, které byly opakovaně změřeny exaktní vědou. (viz níže)
quoted:
Post of Dalibor Grůza
FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je
každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti."
Vše ostatní jsou více názory(spekulace).
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 9. 11. 2015 21:23
9. 11. 2015 21:23
Relativism of Philosophy of Balance
Since also I in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other (whether they are for
example Hitler, Anne Frank and Yasser Arafat, Christians or Jews or Muslims or communists or Nazis,
wolf or rabbit, cow or grass, spider or a fly), so my Philosophy of Balance is open in its speculation
about the unknown (elsewhere in my Philosophy of Balance also as invisibility) to any idea of everyone,
which is expressed in exact (i.e. measurable) scientific concepts and is not inconsistent with love,
virtually my definition of love, i.e. it does not cause much more than the least possible death and pain.
Within it my Philosophy of Balance relies more on ideas that have been repeatedly measured by the
exact science. (see below)
quoted:
Post of Dalibor Grůza
PHILOSOPHY OF BALANCE (HARMONY)
PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY:
„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore
everyone is still obliged to cause the least possible death and pain."
All the rest consists more in views (speculations).
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 9. 11. 2015 21:32
9. 11. 2015 21:32
Kdy dle Filosofie rovnováhy kastrovat, např. kohouty
quoted:
Post of Dalibor Grůza
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1.) Člověk nesmí nikdy zabít žádného živého tvora, zejména člověka (ani sebe). (tj. podle mne při
pravděpodobnosti 0-5% zabití člověka člověkém musí ten druhý člověk začít zachraňovat tohoto prvého
člověka, v nejhorším případě pouze ustupovat)
2.) Člověk má povinnost zabít co možná nejméně (tj. při ochraně života) živých tvorů, a aby přirozeně co
nejméně cítili bolest. (tj. podle mne člověk může zabít živého tvora jen při nejméně 95-100%
pravděpodobnosti, že tím zachrání život jiného živého tvora, tak aby tím způsobil co možná nejméně
smrti a bolesti).
3.) Z toho plyne, že pro mě jako člověka je zdravé (tj. pokud nezvracím a nemám podváhu či alergický
šok) jíst ze všech živých tvorů pouze nevzklíčená rostlinná semena (dále jen rostlinná semena,
vzklíčená semena jsou už mladé rostliny) a rostlinné plody se semeny, jejichž oddělení od rostliny ji
nemůže usmrtit a zároveň jde o způsob rozmnožování těchto rostlin s maximálním zdraví
nepoškozujícím množstvím soli, popř. příslušným množstvím jiných minerálů a vody (tj. např. pro
dospělé a děti ve věku nad 11 let maximální denní dávku šesti gramů soli, pro menší děti pět gramů, pro
kojence jediný gram soli). Mělo by zřejmě jít o semena rostlin (sója, hrách, fazole, obilí apod.) a plody
rostlin se semeny, zejména stromů (např. jablka, hrušky, datle). Filosofie rovnováhy s. 24
… Jestliže musíme (člověk i příroda) pro záchranu nějakého života volit mezi zabitím více živých tvorů
evolučně méně dokonalých a zabitím méně živých tvorů evolučně dokonalejších (tj. kteří více cítí
bolest), nelze stanovit přesné pravidlo, jak se chovat (jde o dilema v rámci shora uvedeného pravidla
č.2), je třeba rozhodnout podle citu, přičemž je třeba vážit zejména následující hlediska: stáří, resp.
mládí zabíjených živých jedinců, velikost kladného rozdílu mezi počtem evolučně méně a více
dokonalých zabíjených živých jedinců (např. ohrožení druhu méně dokonalých živých jedinců), vinu ze
smrti jiných živých jedinců ze strany zabíjených živých jedinců, např. jde-li o masožravce či býložravce,
smrtelná nemoc některého zabíjeného živého jedince aj. Aby člověk v případě tohoto dilematu správně
podle citu rozhodoval mezi smrtí více od člověka odlišných živých jedinců evolučně méně dokonalých a
smrtí méně od člověka odlišných živých jedinců evolučně dokonalejších musí sám se stravovat podle
shora uvedených pravidel č.1. a 2., v ideálním případě podle pravidla č. 3, které zaručuje dokonalý cit.
Filosofie rovnováhy s. 25
Viz také: Jaký je vztah Filosofie rovnováhy k pokusům na zvířatech v lidské a veterinární medicíně?
Filosofie rovnováhy s. 353-356, 15. Kolektivní odpovědnost a vakcinace proti virům PŘÍRUČKA
STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ s. 47-48
(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Podle Filosofie rovnováhy je třeba vždy na útok odpovědět přiměřeným protiútokem tak, aby nám
útočník vážně neublížil a abychom způsobili co možná nejméně smrti a bolesti (viz dříve v tomto tématu
citovaná pravidla Filosofie rovnováhy). Kastrováním působíme smrt pohlavních buněk a velkou duševní,
příp. i tělesnou bolest kastrovanému živému tvoru. Živého tvora je možno zřejmě dle shora uvedených
pravidel Filosofie rovnováhy vykastrovat v případu krajní nouze (s respektováním zásady subsidiarity,
tedy neodvratitelnosti, a proporcionality, tedy menšího než hrozícího zla) jen při nejméně 95-100%
pravděpodobnosti, že kastrací útočníka zachráníme život jiného živého tvora. Dle pravidel Filosofie
rovnováhy by trest zásadně neměl být zničující ale především výchovný. Ve výše uvedeném případě dle
výše uvedených pravidel Filosofie rovnováhy by měla být první volbou před chirurgickou kastrací u
zvířat i lidí tzv. chemická kastrace nevyráběná z poražených zvířat. Ve výše uvedeném případě dle výše
uvedených pravidel Filosofie rovnováhy chirurgická kastrace by měla zásadně vždy být první volbou u
zvířat před chemickou kastrací, jestliže nelze použít chemickou kastraci nevyráběnou z poražených
zvířat, aby kvůli vraždícímu zvířeti nemuseli umírat další a další zvířata, protože chemickou kastraci je
nutno aplikovat většinou dlouhodobě s četným opakováním, v tomto případě by mělo být příp. zmraženo
sperma vraždícího zvířete, abychom mu neznemožnili rozmnožování, tedy ho částečně, resp. jeho geny
neusmrtili, a to zejména nemá-li dosud žádné potomky. U těžké nemoci, tj. u velké bolesti či velkého
utrpení neohrožujících život člověka nejsem natolik odolný bolesti, abych dle shora uvedených pravidel
Filosofie rovnováhy stanovil obecné pravidlo, zda z důvodu jejich vyléčení zabít zvíře či zvířata. Tzn. ve
výše uvedeném případě dle výše uvedených pravidel Filosofie rovnováhy zřejmě nelze obecně říci, zda
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u člověka upřednostnit chirurgickou kastraci či chemickou kastraci vyráběnou z poražených zvířat,
jestliže nelze použít chemickou kastraci nevyráběnou z poražených zvířat. Toto je třeba řešit případ od
případu co možná nejdokonalejším citem a v co možná nejméně konfliktní situaci vznikajícími ze stálého
působení živým tvorem ne o mnoho více než co možná nejméně smrti a bolesti.
Např. dle pravidel Filosofie rovnováhy slepice a kohouty bychom měli chovat v hejnu od co možná
nejmladších kuřat až do jejich přirozené smrti zásadně na stáří za účelem spotřeby jejich takto
získaných mrtvol (aby dostali všichni kohouti šanci chovat se milosrdně a aby měli před jejich zde
uvedenou případnou kastrací šanci zažít i pohlavní styk se slepicemi) a na útok kohouta v hejnu, kde
ten nejsilnější nekastrovaný pohlavně dospělý kohout obvykle postupně zabije všechny slabší kohouty,
bychom zásadně měli odpovědět v krajní nouzi (tj. nemáme-li jinou volbu např. jeho oddělení od hejna,
řešením by mohlo dle mého veterináře a rady zkušeného chovatele být zkrácení zobáku, nikoliv však
kauterizace rozžhaveným železem, zobák je možno zkrátit opilováním či nůžkami u veterináře, což se
běžně dle mého veterináře včetně kauterizace provádí v bažantnicích, kde na omezeném prostoru žije
spolu i několik stovek dospělých bažantích kohoutů, zobák se zkracuje rovněž papouškům, dle mého
veterináře by v těchto případech měl zobák dorůst, i když se tím nezabrání sexuální agresivitě
dominantního kohouta proti ostatním kohoutům, zbývají mu totiž také pařáty, kohout s kauterizovaným
zobákem nebude zřejmě schopen sbírat ve volné přírodě jednotlivá zrna, zřejmě ani trávu a žížaly, a tak
se nažrat, a zobák nemusí v případě kauterizace dorůst, viz http://www.apic-ak.cz/vyjadreni-ustrednikomise-pro-ochranu-zvirat-ke-kauterizaci-zobaku-bazantich-kurat.php ) protiútokem spočívajícím v
kastraci veterinářem (tj. u nechemické kastrace zásadně s anestezií) vraždícího kohouta jen při
nejméně 95-100% pravděpodobnosti, že tím zachráníme život jiného kohouta, vraždícího kohouta bych
měl poznat pozorováním hejna slepic. Toto je nestandardní postup, standardně se dle mého veterináře
kastrují všichni až na toho nejagresivnějšího, tj. nejdominantnějšího kohouta. Při mnou navrženém
postupu je však malá ale přesto šance, že nebudeme muset vykastrovat všechny kohouty s výjimkou
jediného kohouta a dále, i když budeme takto muset postupně vykastrovat všechny kohouty až na toho
posledního kohouta v hejně, tak i ostatní kohouti dostanou postupně šanci zažít pohlavní styk se
slepicemi před jejich případně ze zde uvedených důvodů nutnou kastrací (protože pohlavní styk má se
slepicemi zásadně pouze dominantní kohout v hejně). Dle mého veterináře se pravděpodobně některý
jiný ze zbývajících nekastrovaných kohoutů v hejnu chopí dominance a více nekastrovaných kohoutů se
spolu snese zřídka, je zde velké riziko, že se zvířata budou spolu rvát či odhánět od žrádla až k smrti,
podle mé zkušenosti a mého veterináře to platí i o více kohoutech, kteří u sebe nemají slepice. Dle
mého veterináře s největší pravděpodobností dříve dominantní kapoun nebude po kastraci útočit na
ostatní kohouty, Mnou navržená nestandardní kastrace kohoutů stojí za pokus, protože tím možná
způsobíme méně duševního a tělesného utrpení provázejícího kastraci i kohoutů než při shora
uvedeném standardním postupu. Dominantní nekastrovaní kohouti by pak dle mého veterináře neměli
zabíjet kastrované kohouty, tj. kapouny. Není správné kupovat pouze samice slepic, protože kohouti a
slepice se z vajíček rodí v poměru půl na půl, samce od samice v tomto případě nelze ve vajíčku ani u
kuřete v raném věku rozeznat a z hlediska spravedlnosti dle Filosofie rovnováhy tím, že kohouty
nechám vykastrovat poměrně nákladně u veterináře sám, předejdu tomu, že kvůli mému případnému
chovu pouze samic slepic téměř všechny kohouty vysoce pravděpodobně zabije, příp. pouze v ideálním
případě vykastruje jiný chovatel této drůbeže.
Tzv. chemická kastrace zásadně není nevratná, avšak může způsobit při její aplikaci neplodnost
pacienta, a to jak nesteroidní jako např. imunologická kastrace lékem Improvac pro prasata, který
nezhoršuje maso a je vyzkoušen od roku 1998, složení jeho účinné látky je tajné chráněné patentem,
tedy možná ze zabitých zvířat, tak i steroidní chemická kastrace, zejména estrogenními léky, které
zhoršují maso, vylučují se z těla především močí a u mužů způsobují neplodnost při jedení většího
množství estrogenem kastrovaného kohouta a vznik ženských druhotných pohlavních znaků jako např.
růst prsou, v malém množství, např. při jedení malého množství masa estrogenem kastrovaného
kohouta za dlouhou dobu nebo při delší ochranné lhůtě od této aplikace estrogenu u kohouta by však
toto nebezpečí nemělo být příliš velké, protože estrogeny se např. v Číně přidávají do krmení
hospodářských zvířat. Estrogeny se získávají izolací z přirozeného materiálu, např. z moči, příp. z
vaječníků zabitých zvířat, především však chemickou polosyntézou z cholesterolu a totální chemickou
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syntézou, mohou nebo nemusí tedy být vyrobeny ze zabitých zvířat. Nejdříve je třeba zřejmě vyzkoušet
léky na bázi fytoestrogenů, tj. rostlinných estrogenů.
Literatura: http://www.ifauna.cz/drubez/diskuse/detail/2879083/kastracekohoutu , http://www.ifauna.cz/drubez/nemodforum/r/detail/698850/kapoun , http://chovslepic.blog.cz/1111/kohouti , http://www.ifauna.cz/drubez/nemodforum/r/detail/1822681/agresivnikohout , http://www.thecoop.org/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=68338 , https://cs.wikipedia.org/wiki/Androgen
, https://cs.wikipedia.org/wiki/Fytoestrogen , https://cs.wikipedia.org/wiki/Estrogen , https://cs.wikipedia.
org/wiki/Vaječník , https://en.wikipedia.org/wiki/Castration#Chemical_castration , https://en.wikipedia.org
/wiki/Antiandrogen , https://is.muni.cz/th/273911/fss_b/Bakalarka_final.pdf , http://www.extra.cz/ladujetese-casto-kurecim-masem-tak-bacha-at-vam-nenaroste-tahle-hormonalni-parada , http://www.zenskaneplodnost.cz/novinky/estrogeny-v-pitne-vode-opravdu-je-na-vine-antikoncepce928 , http://www.ifauna.cz/drubez/nemodforum/r/detail/1822681/agresivni-kohout , Dr ING. ZDENĚK
BUDĚSÍNSKÝ, Dr ING. MIROSLAV PROTIVA, Vědecký redaktor Dr Ing. Oldřich Němecek,
SYNTHETICKA LÉČIVA, PRAHA 1954, NAKLADATELSTVÍ ČESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE VĚD,
https://is. muni.cz/el/1423/podzim2005/TEST/um/test.pdf , http://theses.cz/id/tlu4hd/BP__Janota_Jarosl
av.pdf , http://ec.europa.eu/health/documents/communityregister/2009/2009051157528/anx_57528_cs.pdf
(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 9. 11. 2015 21:50
9. 11. 2015 21:50
When to castrate according to Philosophy of Balance, eg. cocks
quoted:
Post of Dalibor Grůza
1) A human must never kill any living creature, especially human (or him- or herself). (i.e. according to
me for the probability of 0-5 percents, that a human kills the human, the first human must begin to save
this second human, i.e. at worst case only to recede)
2) A human has a duty to kill as few of living creatures as possible (i.e. for the protection of life) and if so
then those naturally feeling the least pain. (i.e. according to me a human can kill any living creature only
if the probability of at least 95-100 %, that he or she saves in this way the life of other living creature, so
that in this way he or she caused the least possible death and pain).
3) Regarding for me as a person it is healthy (i.e. if I am not vomiting and underweight or in allergic
shock) to eat from all living creatures only non-sprouting plant seeds (hereafter referred to only as plant
seeds, sprouting plant seeds are already young plants) and plant fruits with seeds, of which separation
from the plant cannot kill it, while the reproduction of these plants with the maximum health not
damaging amount of salt or appropriate quantity of other minerals and water (e.g. for adults and children
aged over 11 years the maximum daily dose of six grams of salt, for smaller children five grams, for
suckers one gram of salt). It would probably be concerned seeds of plants (soya beans, peas, beans,
corn, etc.) and fruits of plants with seeds, especially trees (such as apples, pears, dates). Philosophy of
Balance p. 23
… If we (man and nature) must choose for saving a life between killing more living creatures
evolutionarily less perfect and killing of less living creatures evolutionarily more advanced (i.e. that feel
more pain), there is not precise rule how to behave (it is a dilemma in the above rule No.2), it is
necessary to decide by emotion, while in particular the following aspects are to be considered: old age,
virtually youth of killed live individuals, the size of positive difference between the number of
evolutionarily less and more perfect killed live individuals (e.g., threat of extinction of less perfect
species of living individuals), blame of killed live individuals for the death of other living individuals, such
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as in the case of carnivores and herbivores, a fatal disease of some killed living individual, etc. That in
the case of this dilemma a man decides correctly by emotion between the death of several from people
different living individuals evolutionarily less perfect and the death of less living individuals different from
people evolutionarily more perfect one him or herself must eat under the above rules, No.1 and 2,
ideally under rule No.3, which provides the perfect emotion. Philosophy of Balance p. 24
See also: What is the relationship of Philosophy of Balance to animal experiments in human and
veterinary medicine? . Philosophy of Balance p. 369-372, 15. Collective responsibility and vaccination
against viruses BOOKLET OF THE PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES p. 49-51
(see www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
According to the Philosophy of Balance it must always be responded to attack by appropriate counterattack, without us getting seriously hurt by the attacker and we cause the least possible death and pain
(see earlier in this topic cited rules of the Philosophy of Balance). Castration causes death of sex cells
and great mental, possibly physical pain of castrated living creature. Living creature can be castrated
apparently pursuant to the above rules of the Philosophy of Balance in case of extreme emergency (with
respect to the principle of subsidiarity, i.e. irreversibility, and proportionality that is less than imminent
evil) only at least 95-100% probability, that castration of attacker will save the life of another living
creature. According to the rules of the Philosophy of Balance the penalty should not be on principle
devastating but above all educational. In the above case according to the above rules of the Philosophy
of Balance one should use as a first choice in animals and humans so called chemical castration not
produced from slaughtered animals before surgical castration. In the above case according to the above
rules of the Philosophy of Balance one should always use as a first choice on principle the surgical
castration in animals before chemical castration, if one cannot use chemical castration not produced
from slaughtered animals, that because of murderous animal more and more animals had not to die,
because chemical castration is usually necessary to apply in the long-term with frequent repetition, in
this case it should be possibly frozen sperm of murderous animal not to stop its reproduction, that partly
it, virtually its genes we did not kill, especially if it has not had any descendants yet. In severe disease,
i.e. with great pain or great suffering which are not life-threatening in humans, I am not so resistant to
pain to define according to the above rules of the Philosophy of Balance a general rule because of their
cure whether to kill the animal or animals. I.e. in the above case according to the above rules of the
Philosophy of Balance one cannot apparently generally say, whether one should prioritize for humans
the surgical castration or chemical castration produced from slaughtered animals, if one cannot use
chemical castration not produced from slaughtered animals. This needs to be solved on a case by case
basis by means of the most possible perfect emotion and in the least possible conflict situation, all
arising from the fact, that living creature still causes no much more than the least possible death and
pain.
For example according to the rules of the Philosophy of Balance we should breed the hens and cocks in
the flock from the youngest possible chicks until their natural death on principle of old age for the
consumption of their cadavers thus obtained (that all the cocks get the chance to behave mercifully and
that they have before their possible castration mentioned here the chance to experience also sexual
intercourse with hens) and to attack of the cock in the flock, where the strongest uncastrated sexually
adult cock usually gradually kills all weaker cocks, we should respond on principle in extreme
emergency (i.e. we do not have another option, e.g. its separation from the flock, solution might be
according to my vet and advice of an experienced breeder beak shortening, but not cauterization with
hot iron, beak can be shortened by filing or by scissors at the vet, which is done normally including
cauterization according to my vet in pheasantries, where live also several hundred adult pheasant cocks
in limited space together, beak of parrots is also shortened, according to my vet the beak should grow in
these cases, although it does not prevent sexual aggression of dominant cock against other cocks,
because it has also claws, cock with beak cauterization is not probably able to eat in wild nature single
grains, perhaps even grass and earthworms, so it is not able to eat, and the beak does not grow
possibly in case of cauterization again, see http://www.apic-ak.cz/vyjadreni-ustredni-komise-pro-
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ochranu-zvirat-ke-kauterizaci-zobaku-bazantich-kurat.php ) by counterattack consisting in veterinarian
castration (i.e. in case of non-chemical castration on principle with anaesthesia) of murderous cock only
when at least 95-100% probability, that we will save the life of another cock, murderous cock I should
identify by watching a flock of hens. This is an non-standard procedure, according to my vet all cocks
are usually castrated except the most aggressive, i.e. the most dominant cock. However my proposed
procedure gives a little but still a chance, that we will not have to castrate all the cocks with the
exception of a single cock and further, even if we have gradually to castrate in this way all the cocks
except the last cock in the flock, so also other cocks gradually get the chance to experience sexual
intercourse with hens before possible from the reasons given here necessary castration (because on
principle only dominant cock has sexual intercourse with hens). According to my vet one of the other
remaining uncastrated cocks in the flock probably seizes dominance and more uncastrated cocks can
seldom live together, there is a great risk, that the animals will fight together or drive away from food to
death, according to my experience and my vet this is valid even for more cocks which have no hens in
the flock. According to my vet previously dominant capon will not most probably attack the other cocks
after castration. My proposed non-standard castration of cocks is worth trying, because it may cause
less mental and physical suffering accompanying the castration also of cocks than the above standard
procedure. Then according to my vet the dominant uncastrated cocks should not kill castrated cocks, i.e.
capons. It is not right to buy only the female hens, because cocks and hens are born from the eggs in
half and half ratio, in this case it is not possible to distinguish the male from the female in the egg or in
the chicken at an early age and in terms of justice according to the Philosophy of Balance with the fact,
that I myself get castrated cocks rather expensively at the vet, I prevent the fact, that because of my
possible breeding only of female hens nearly all the cocks most probably will be killed, or only in the
ideal case castrated by another breeder of this poultry.
On principle so called chemical castration is not irreversible, but it may result while its application in
infertility of patient, both nonsteroidal such as e.g. immunological castration of the medicament Improvac
for pigs, which does not deteriorate the meat and is tested since 1998, the composition of its active
substance is a secret protected by a patent, thus possibly from killed animals, and steroid chemical
castration, especially of estrogen medicaments, which deteriorate meat, are excreted from the body
mainly in the urine and cause infertility in men while eating bigger quantity of cock castrated by estrogen
and the formation of female secondary sex characteristics such as e.g. breast growth, however in a
small amount, eg. while eating small quantity of by estrogen castrated cock for a long time or while a
longer protection period from the application of estrogen in the cock this danger should not be too great,
because estrogens are added, for example in China to livestock feed. Estrogens are obtained by
isolation from natural material, e.g. from urine or from ovary of killed animals, but above all by chemical
semi-synthesis from cholesterol and by total chemical synthesis, they may or may not therefore be
produced from killed animals. First it must be tested apparently medicaments based on phytoestrogens,
i.e. plant estrogens.
Literature: http://www.ifauna.cz/drubez/diskuse/detail/2879083/kastracekohoutu , http://www.ifauna.cz/drubez/nemodforum/r/detail/698850/kapoun , http://chovslepic.blog.cz/1111/kohouti , http://www.ifauna.cz/drubez/nemodforum/r/detail/1822681/agresivnikohout , http://www.thecoop.org/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=68338 , https://cs.wikipedia.org/wiki/Androgen
, https://cs.wikipedia.org/wiki/Fytoestrogen , https://cs.wikipedia.org/wiki/Estrogen , https://cs.wikipedia.
org/wiki/Vaječník , https://en.wikipedia.org/wiki/Castration#Chemical_castration , https://en.wikipedia.org
/wiki/Antiandrogen , https://is.muni.cz/th/273911/fss_b/Bakalarka_final.pdf , http://www.extra.cz/ladujetese-casto-kurecim-masem-tak-bacha-at-vam-nenaroste-tahle-hormonalni-parada , http://www.zenskaneplodnost.cz/novinky/estrogeny-v-pitne-vode-opravdu-je-na-vine-antikoncepce928 , http://www.ifauna.cz/drubez/nemodforum/r/detail/1822681/agresivni-kohout , Dr ING. ZDENĚK
BUDĚSÍNSKÝ, Dr ING. MIROSLAV PROTIVA, science editor Dr Ing. Oldřich Němecek, SYNTHETIC
MEDICAMENTS, PRAGUE 1954, Czechoslovak Academy of Sciences
Publisher, https://is.muni.cz/el/1423/podzim2005/TEST/um/test.pdf , http://theses.cz/id/tlu4hd/BP__Jano
ta_Jaroslav.pdf , http://ec.europa.eu/health/documents/community-
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register/2009/2009051157528/anx_57528_cs.pdf
(see www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 9. 11. 2015 21:56
9. 11. 2015 21:56
V čem je hinduismus v podstatném rozporu s láskou dle Filosofie rovnováhy
Protože dle shora uvedených spekulací Filosofie rovnováhy vycházejících ze současného stavu exaktní
vědy má duše člověka i ostatních živých tvorů hmotnou povahu, zejména v podobě mozku a svoboda
veškeré hmoty má dle Heisenbergových principů neurčitosti podobu více či méně pravděpodobné
náhody, tak je i každé rozhodnutí živých tvorů nezaviněné, dané pouze více či méně pravděpodobně
náhodným pohybem mikročástic hmoty, zejména jejich hmotného mozku. Odpovědnost za tyto
rozhodnutí živých tvorů je nutná, k jejich výchově, tj. k jejich správnému dle Filosofie rovnováhy
milosrdnému naprogramování, zejména jejich hmotného mozku v souladu s evolucí přírody, tj. dle
Filosofie rovnováhy k organizovanému pohybu hmoty téměř beze srážek. U této odpovědnosti jde o
objektivní odpovědnost bez ohledu na zavinění. Proto nelze utrpení živých tvorů dle Filosofie rovnováhy
považovat za spravedlivý trest za jejich svobodně učiněná chybná rozhodnutí, nýbrž za prostředek
výchovy k jejich milosrdnosti jako objektivní pohyb přírody. Proto má smysl mít soucit s a pomáhat
každému trpícímu, který svým utrpením nese nezaviněnou odpovědnost za své chyby nutnou k jeho
výchově k dokonalosti přírodou. Není správné nepomáhat a nemít soucit s bezdomovci, není správné
rozdělovat lidi do kast, což by měl být údajně jejich spravedlivý trest za jejich viny, jak to činí indický
hinduismus, protože i když nesou nutnou odpovědnost za své chyby, tak si tento svůj trest nutný k jejich
výchově nijak nezavinili. A to bez ohledu na to, že hypotéza Filosofie rovnováhy o živých
mikroorganismech schopných rozeznat a zapamatovat si svého přítele a nepřítele a přítele a nepřítele
svých příbuzných mikroorganismů je v podstatě exaktními (tj. měřitelnými) vědeckými pojmy vyjádřený a
Filosofií rovnováhy přijatý hinduistický zákon karmy.
quoted:
Post of Dalibor Grůza
4) Srážky mikročástic, jejichž počet je do jisté míry pravděpodobnosti náhodný, které tvoří tělesa
makrosvěta, a tudíž jsou základem srážek v našem světě (makrosvětě z hlediska fyziky), jsou věcí
náhody a pravděpodobnosti. Vezmeme-li pouze dvě takové mikročástice, tak po každé jejích srážce dle
de Broglieových vln a Heisenbergových vztahů neurčitosti lze jejich další pohyb stanovit pouze neurčitě,
na základě pravděpodobnosti, což tím pádem platí rovněž o jejich další srážce. Nízkou nebo větší
pravděpodobností odchylky různých mikročástic od jejich nejpravděpodobnějšího pohybu je zajištěno v
přírodě, aby tyto srážky byly postupně omezovány vzájemnou interakcí mikročástic, kdy pohyb všech
mikročástic (tedy energie) s vysokou pravděpodobností je v konečném důsledku směřován do místa
výskytu mikročástic (tedy energie) s nízkou pravděpodobností, čímž dochází k snižování
pravděpodobnosti srážky mikročástic v mikrosvětě a v konečném důsledku i těles v makrosvětě (jde o
mechanický základ evoluce). Jinými slovy evoluce směřuje podle mého názoru k ustávání srážek a
představuje vývoj od méně pravděpodobného k pravděpodobnějšímu stavu přírody. Filosofie rovnováhy
s. 26
Má universální etika nedělí při sporu jednu stranu na dobrou a druhou na zlou, jejím cílem je zastavit
spor bez ohledu na to, kdo je dobrý a kdo zlý (všichni jsou totiž nevinní ať zlý či dobrý, jinými slovy jde o
objektivní odpovědnost za jejich protiprávní činy). Filosofie rovnováhy s. 46
Svobodné rozhodnutí je podle mne otázkou, jak jej daná osoba vnímá, jde o psychickou otázku, vnímá-li
člověk své rozhodnutí jako svobodné, pak je svobodné avšak pouze ve výše uvedeném objektivním
smyslu. Zároveň je však předurčeno činností jeho mozku, jehož činnost je zároveň předurčena činností
jeho mozkových buněk, jejichž činnost je předurčena pohybem je tvořících atomů (tj. dostáváme se tak
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k neživé hmotě, tj. atomům, které vytváří v určitém stupni analýzy, rozkladu živých tvorů, veškerý pohyb
těchto živých tvorů) atd., až se dostaneme k bodům časoprostoru*, jejichž pohyb předurčuje veškerý
pohyb v našem Vesmíru. Subjektivní svoboda má tudíž objektivní povahu pohybu mikročástic, který je
dle Heisenbergových vztahů neurčitosti z kvantové fyziky náhodný dle určité míry pravděpodobnosti.
Správné rozhodnutí je tak důsledek vývojové (resp. evoluční) dokonalosti mozku u člověka, resp.
modelu okolního světa u jiných živých tvorů, která je dána volností vazeb mozkových buněk, tedy
neexistencí komplexů, tj. pevných vazeb mozkových buněk podle mne především ze zabíjení živých
tvorů. Dokonalý mozek je tedy vždy svobodný ve smyslu, že pro jeho každé jednotlivé rozhodnutí
neexistují pevné vazby mezi mozkovými buňkami, resp. mikročásticemi, tj. nejde o vysoce
pravděpodobný pohyb těchto mikročástic, protože jedinec nezabíjí žádné živé tvory. Filosofie rovnováhy
s. 52
Nejdříve k důvodům páchání zločinů. Příkaz k veškerému jednání, tj. i k jednání, které naplňuje
skutkovou podstatu některého zločinu, dává člověku mozek, resp. psychika (duše). Chce-li člověk svou
vůlí, rozumem nebo citem zabránit tomu, aby sám spáchal zločin, děje se tak opět na příkaz mozku,
resp. psychiky (duše). Má-li člověk chybnou představu o skutečnosti má ji opět obsaženou v mozku,
resp. psychice (duši). Člověk sám nemůže zevnitř ovlivnit obsah či příkazy svého mozku, resp. psychiky
(duše), aniž by mu k tomu dal myšlenku či příkaz opět jeho mozek, resp. psychika (duše). Nedokonalost
mozku, resp. psychiky (duše), který je buď sám špatný (nemocný) nebo který má špatná vstupní data a
nedokáže je rozeznat pomocí jejich rozporu se správnými daty, je jedinou příčinou veškeré zločinnosti.
Nedokonalost mozku, resp. psychiky (duše) může být napravena podle mého názoru správnou
výchovou, tj. zkušeností, kdy na základě logické souvislosti stále se zvětšujícího množství vstupních dat
získaných zkušeností uložených v nedokonalém mozku, resp. psychice (duši) člověka je tento schopen
odhalit chybná data či chybné činnosti mozku, resp. psychiky (duše). Jediná vina živých tvorů je tak dle
mého názoru v tom, že se narodí s méně nebo více dokonalým mozkem, resp. psychikou (duší), jehož
činnost on sám bez příkazu tohoto mozku, resp. psychiky (duše) nemůže nijak ovlivnit, jediná možnost
nápravy nedokonalého mozku, resp. psychiky (duše) je možná s rostoucí zkušeností (výchovou jinými
jedinci nebo přírodou) nebo jiným zásahem zvenčí. …
V případě výchovného trestu, který bude mít za cíl dobro pachatele, nebude mít za cíl pouhou odplatu,
půjde o to jej převychovat, aby se stal lepším jedincem, se trestající nemusí obávat toho, že ostatní se
mu budou mstít naopak za jeho viny, protože i oni se jej pak budou snažit převychovat k lepšímu,
nebudou se jej snažit zničit. Je tak možno toto pojetí trestní spravedlnosti prosazovat za každou cenu,
nikoliv jen takovou trestní spravedlnost, na které bych sám neprodělal. Filosofie rovnováhy s. 72
Rozum, cit a vůle existují podle exaktní vědy v rámci hmotného mozku, podle idealistů v rámci
nehmotné duše člověka. Základní otázka spočívá v tom, zda napadání myšlenek a volba mezi nimi
člověkem je objektivní nebo subjektivní proces. Myslím si, že člověk nemůže subjektivně ovlivnit ani to,
jaká myšlenka ho napadne, ani to, která myšlenka na něj natolik silně zapůsobí, aby podle ní jednal. V
obou případech jde podle mého názoru o objektivní nikoliv subjektivní proces. Myslím si, že mozek ani
duše nemohou napravit v případě své nedokonalosti nebo nemoci sami sebe bez toho, aby přijímaly
podněty z vnějšku mozku nebo duše (tyto podněty označuji zkušeností). Filosofie rovnováhy s. 74
Dobrý k dobrým a zlým, odměňuje dobré a trestá zlé, přičemž to myslí dobře i se zlými při jejich trestání,
tento trest pak není zničující, ale výchovný, aby se zlí stali dobrými. Takto výchovná je podle mého
rovněž evoluce přírody a zároveň vývoj duše, která nutí člověka, aby pomocí rozumu odstraňoval její
rozpory, a to psychologicky (na základě logiky subjektivní duše) nebo psychiatricky (na základě
materiálně exaktních pochodů mozku). Filosofie rovnováhy s. 78
Tomu odpovídá rovněž skutečnost, že vývojově méně dokonalí předci člověka s méně dokonalým
mozkem, by v současném světě byli automaticky pokládáni za zločince. Stačí si představit např. člověka
neandrtálského v současných mezilidských vztazích, které by řešil na základě násilí, jak byl ve své době
zvyklý nebo jej postavit do prostřed supermarketu a snažit se mu vysvětlit, že nemůže získat potraviny
násilím nebo sběrem, jak byl zvyklý a že za ně má platit penězi. K tomu, aby mozek předků člověka
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zdokonalil na současnou úroveň, bylo potřeba zkušeností mnoha generací, a to jak za života jedince tak
zkušeností přecházejících z generace na generaci v podobě dědičné genetické informace. Současná
zločinnost člověka je tak generačními zkušenostmi zmírněná počáteční vývojová nedokonalost mozku
předků člověka a lze počítat s tím, že zkušenostmi, které získá on nebo jedinci jeho druhu ve svém
aktuálním životě či v životě jejich potomků, se tato vývojová nedokonalost mozku těchto živých tvorů
bude zmenšovat.
Jaký příkaz k jednání nám pak mozek poskytne, záleží na jeho vnitřním uspořádání i vnějších
okolnostech, jde o to, která skutečnost bude natolik silná, naléhavá, vyvine na člověka tak silný tlak, že
mozek vydá tělu člověka příkaz k určitému jednání. Síla určité skutečnosti je pak podle mého názoru
předem dána pouze částečně. Jinými slovy budoucí vývoj určité skutečnosti lze předvídat pouze
pravděpodobně, čili jde o náhodu v matematickém slova smyslu. Zde je podle mého názoru základ
svobody člověka, kterou předpokládá většina náboženských a filosofických směrů. Jde o to, že budoucí
vývoj přírody a rovněž tak příkazy dané jedinci jeho mozkem, který je také její součástí, jsou pouze
pravděpodobné a tudíž do značné míry náhodné. (Polohu mikročástice a její hybnost totiž nelze určit
podle fyziky mikrosvěta s absolutní přesností, pomocí de Broglieových vln a Heisenbergových vztahů
neurčitosti lze pouze určit pravděpodobnost s níž se mikročástice bude nacházet v určitém místě
časoprostoru.) Sám jedinec nemůže však příkazy dané mu jeho mozkem nijak ovlivnit, bude-li se o to
snažit, půjde opět o příkaz jeho mozku.
Známý filozof Baruch Spinoza řekl, že svoboda je poznaná nutnost. Jde o to, aby příkazy k jednání
člověka, které jsou natolik silné, že člověk podle nich musí jednat, dané mu jeho mozkem, tedy
modelem skutečnosti, resp. přírody, a který je na člověku nezávislý, co nejvíce umenšovaly sílu srážek
tohoto člověka s jeho okolím. Jinými slovy, aby model přírody, resp. skutečnosti obsažený v mozku
jedince co nejvíce odpovídal účelu evoluce celé přírody. Toto není možné u mozku novorozence, který
obsahuje pouze zděděnou zkušenost v podobě genů svých rodičů a zároveň to rovněž není možné u
vývojově nedokonalých jedinců určitého druhu, jejichž vývojová (genetická) zkušenost obsažená v jejich
mozcích není natolik dokonalá, aby smířila celou přírodu, resp. skutečnost. Zároveň je však možné říci,
že s přibývající dobou vývoje se tato zkušenost obsažená v mozku všech živých tvorů rozšiřuje, resp.
zdokonaluje a podle mého názoru v nekonečném čase je možné očekávat, že tito jedinci společně ve
svých mozcích, tedy modelu skutečnosti, smíří dokonale celou skutečnost, resp. přírodu.
Toto pojetí svobody jedince zároveň ospravedlňuje přírodu, která dá živému tvorovi více nebo méně
dokonalý mozek a tím jedině příroda zaviní špatné (např. trestné) nebo dobré chování tohoto jedince.
Filosofie rovnováhy s. 204
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 10. 11. 2015 19:26
10. 11. 2015 19:26
What is Hinduism in substantial conflict with love according to Philosophy of Balance
Since according to the above speculations of the Philosophy of Balance based on the present state of
exact science the soul of man and other living creatures has material nature, especially in the form of
the brain and the freedom of all mass has according to Heisenberg uncertainty principle the form of
more or less probable chance, so every decision of living creatures is also blameless, given only by
more or less probably coincidental movement of micro-particles of mass, especially of their material
brain. The responsibility for those decisions of living creatures is necessary for their education, i.e. for
their correct according to Philosophy of Balance merciful programming, especially of their material brain
in accordance with the evolution of nature, i.e. according to the Philosophy of Balance for an organized
mass movement nearly without collisions. That responsibility is strict liability regardless of guilt.
Therefore according to the Philosophy of Balance the suffering of living creatures may not be regarded
as a just punishment for their freely made wrong decisions, but as a means of education for their mercy
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as an objective movement of nature. Therefore it makes sense to have compassion for and to help
everyone suffering that bears the responsibility through his or her or its suffering for their mistakes
necessary to their education for perfection by nature. It is not right not to help and not to have
compassion for the homeless, it is not correct to divide people into castes, which should be allegedly
their just punishment for their guilts, as it does the Indian Hinduism, because even though they bear the
necessary responsibility for their mistakes, so they are not in any way guilty for their punishment
necessary for their education. And so regardless of the fact that the hypothesis of the Philosophy of
Balance about living microorganisms able to recognize and remember their friend and enemy and friend
and enemy of their related microorganisms is in substance in the exact (i.e. measurable) scientific
concepts expressed and by the Philosophy of Balance adopted Hindu law of karma.
quoted:
Post of Dalibor Grůza
4) Collisions of micro particles, of which number is somewhat probability random, which are forming
bodies of macro world, and thus form the basis of collisions in our world (in macro world in terms of
physics), they are a matter of chance and probability. Taking only two micro particles, and after each
collision according to de Broglie waves and Heisenberg uncertainty principle further movement can be
determined only vaguely based on probability, which therefore applies also to their next collision. By
more or low probable deviation of the various micro particles from their most probable motion it is
secured in nature, that such collisions have been progressively constrained by mutual interactions of
micro particles, the movement of the micro particles (i.e. energy) with high probability is ultimately
directed to the location of the micro particles (i.e. energy) of low probability, thereby reducing the
probability of collisions of micro particles in the micro world, and ultimately of the bodies of macro world
(i.e. mechanical basis of evolution). In other words in my opinion evolution is directed to the termination
of collisions and evolution from a less to more probable state of nature. Philosophy of Balance p. 25
I do not divide according to my universal ethics in a dispute on one side the good and the evil on the
other side. Its objective is to stop the dispute, regardless of who are good and who evil (all are in fact
innocent either bad or good, in other words, the strict liability for their illegal actions). Philosophy of
Balance p. 47
Free decision is the question of how the person sees it, this is a psychological issue, if the human
perceives his or her decision to be free then it is free but only in the above-mentioned objective sense.
At the same time it is destined by activities of his or her brain, of which activity is also predetermined by
the activity of brain cells, their activity is predetermined by movement of them forming atoms (i.e., we
come to the inanimate matter, i.e. atoms, which creates a certain degree of analysis, decomposition of
living creatures, all movements of this living creatures) etc., until we get to the points of space-time*,
which determine the movement of all in our Universe. Subjective freedom has therefore the objective
nature of the movement of the micro particles, which is according Heisenberg’s uncertainty principle in
quantum physics according to some extent of probability random. The right decision is the result of
developmental (or evolutionary) perfection of the brain in humans, virtually of the model of the outside
world in other living creatures, which is given by the freedom of links of brain cells, namely the lack of
complexes, i.e. of the strong links of brain cells in my opinion, especially from killing of living creatures.
The perfect brain is always free in the sense that for each of its decision no strong links between brain
cells exist, virtually between micro particles, i.e. it is not highly probable movement of the micro
particles, because the individual does not kill any living creatures. Philosophy of Balance p. 53-54
At first the reasons for committing crimes. Command to all the action that is also conduct which meets
the facts of a crime, it is given to man by a brain, virtually psyche (soul). If a man wants through his or
her will, mind or emotions to prevent him or her from committing the crime, this is done again, through
the order of the brain, virtually psyche (soul). If one has a wrong idea about the reality it is again
contained in the brain, virtually psyche (soul). Man alone cannot influence the content or orders inside of
his or her brain, virtually psyche (soul), without giving the idea or the command through his or her brain
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again, virtually psyche (soul). Imperfection of the brain, virtually psyche (soul), which itself is either bad
(sick), or which has bad input data and which cannot recognize them by their conflict with the right data,
it is the sole cause of any crime. Imperfection of the brain, virtually psyche (soul) can be corrected, in my
view, by the right education, experience, i.e., when through the logical connection of ever expanding
amount of input data, experiences stored in an imperfect brain, virtually psyche (soul) this man is able to
detect faulty data and faulty brain activity, virtually of psyche (soul). The only guilt of living creatures is
so in my opinion, that they are born with more or less perfect brain, virtually psyche (soul), of which
activities without command of the brain, virtually psyche (soul) he or she cannot control, only the
opportunity to remedy imperfect brain, virtually psyche (soul) is possible with increasing experience
(educated by other individuals or nature) or other outside interference. …
In the case of educational punishment, which will aim at the good of perpetrators, it will not be aimed
just at the retribution, it will re-educate them to become a better person, the punishing need not fear that
others will retaliate against him or her for his or her fault on the other hand, since then they will try to reeducate them to the better, they will not seek to destroy them. That concept of the criminal justice
system is possible to enforce at any cost, not just a criminal justice, which is not against me. Philosophy
of Balance p. 74-75
Reason, emotion and will, according to the exact sciences exist in the material brain, according to
idealists in the intangible soul of man. The basic question is whether the attacking ideas and the choice
between them by a human is the subjective or objective process. I think, that one cannot subjectively
influence or what the idea he or she has, nor that the idea impresses so strongly to him or her to act
according to it. In both cases it is, in my opinion, an objective not a subjective process. I think, that a
brain or a soul cannot be rectified in the case of its imperfections or illness by itself without accepting
incentives from outside of the brain or the soul (these incentives I characterize as experience).
Philosophy of Balance p. 77
Good to good and evil, he rewards good and punishes evil, and he thinks well even with evil in their
punishment, the penalty then it is not devastating, but educational, that the evil became good. Thus, in
my opinion the evolution of nature is upbringing too, while the development of the soul, which forces
people to remove through the reason its contradictions and so psychologically (based on logic of the
subjective soul) or psychiatrically (based on the material exact processes of the brain). Philosophy of
Balance p. 82
This reflects also the fact, that less perfect evolutionary ancestors of man with less perfect brain, in the
current world they would be automatically regarded as criminals. Just imagine in current interpersonal
relationships such a Neanderthal man to resolve on the basis of violence, as it was in his or her time
and if he or she stays in the midst of a supermarket and to try to explain to him or her, that he or she
cannot obtain food by force, or gathering, as he or she was used and to pay money for them. In order
that the brain of human ancestors was perfected to its present level, the experience of many
generations was necessary, both in individual lives and experiences switching from generation to
generation in the form of hereditary genetic information. The current crime of man is the by generational
experience mitigated initial developmental imperfection of the brain of human ancestors and it could be
expected that with the experience, that he or she acquires or individuals of his or her kind in their current
life or in the lives of their descendants, this developmental imperfection of the brain of living creatures
will decrease.
What order to act we will get from the brain, it depends on its internal organization and external
circumstances, it is concerned which fact will be strong, urgent enough, it will do to someone so strong
pressure, the brain issues a command to the body of man to some action. In my opinion strength of a
fact is predetermined then only partially. In other words the future development of certain facts we can
predict only probably, or it is a coincidence in the mathematical sense. In my opinion there is basis of
human freedom, which the majority of religious and philosophical views suppose. The point is, that the
future development of nature and also commands of the individual's brain, which is also its part, they are

247

only probable and therefore largely accidental. (Position of the micro particles and its momentum cannot
be determined by microscopic physics with absolute precision using de Broglie waves and Heisenberg’s
uncertainty principle we can only determine the probability, with which the micro particle will be located
in a space-time point). One cannot influence the commands, that his or her brain gives, if so he or she
tries, it is also concerned the command of his or her brain.
Well-known philosopher Baruch Spinoza said that the freedom is a recognized necessity. The point is
that orders to human behavior, which are so strong, that one must act according to them, given by his or
her brain, i.e. by the model of reality, virtually nature, and which is independent of man, they reduce as
much as possible the strength of collisions of this man with his or her surroundings. In other words, that
the model of nature, virtually of reality contained in the individual brain was closely consistent with the
whole purpose of evolution of nature. This is not possible for the newborn brain, which contains only the
inherited form of experience in the genes of their parents, while it is also not possible for
developmentally imperfect individuals of a species, whose developmental (genetic) experience
contained in their brains is not so perfect so they harmonize all nature or reality. But it is also possible to
say, that with increasing time of development this experience contained in the brain of all living
creatures expands, virtually improves and, in my opinion in infinite time it can be expected that these
individuals together reconcile in their brains, i.e. in a model of reality perfectly all reality, virtually nature.
This concept of freedom of the individual justifies also the nature to give a living creature more or less
perfect brain and thus only nature is guilty for a bad (e.g. criminal) or good behavior of this individual.
Philosophy of Balance p. 212-213
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 11. 11. 2015 7:56
11. 11. 2015 7:56
Dle níže uvedených pravidel Filosofie rovnováhy zřejmě nelze deportovat níže uvedené uprchlíky zpět
do jejich vlasti Iráku a Somálska, jestliže jim hrozí s nezanedbatelnou pravděpodobností v těchto
zemích smrt, avšak tyto válečné utečence je třeba zásadně zadržovat ve vojensky hlídaných táborech
na území České republiky, a to vyjma těch, které se podaří integrovatdo české společnosti pro to, aby
se Česká republika nestala z hlediska světových ekonomických utečenců žádanou cílovou zemí a byli
tímto odrazováni od ekonomické migrace do České republiky.
Literatura:
Víc než čtyři desítky uprchlíků z detenčního zařízení v Drahonicích na Lounsku údajně zahájily
hladovku. "Ve většině našich případů jsme snesli zadržení prvních 90 dnů, avšak další prodlužování
našeho věznění zde již nesneseme. K protestu se měli připojit Iráčané a jeden Somálec. "Utíkáme před
smrtí v naší zemi. Nevrátíme se pro smrt do vlasti. Viz http://www.novinky.cz/domaci/386026-uprchlici-vdrahonicich-zahajili-hladovku-boji-se-deportace.html
1.) Člověk nesmí nikdy zabít žádného živého tvora, zejména člověka (ani sebe). (tj. podle mne při
pravděpodobnosti 0-5% zabití člověka člověkém musí ten druhý člověk začít zachraňovat tohoto prvého
člověka, v nejhorším případě pouze ustupovat) Filosofie rovnováhy s. 24, 2.1. V případě útoku ze strany
společnosti živých tvorů na určitého jedince je rozumné, aby tento jedinec odpověděl v rozporu s bodem
ad 1.1. nikoliv ústupem nýbrž přiměřeným útokem vůči této společnosti živých tvorů … Filosofie
rovnováhy s. 47
(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 11. 11. 2015 8:36
11. 11. 2015 8:36
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According to the below mentioned rules of the Philosophy of Balance below mentioned refugees cannot
apparently be deported back to their homeland Iraq and Somalia, if in those countries there are exposed
with not negligible probability to danger of death, but on principle war refugees must be detained in the
military-guarded camps in the Czech Republic, except those that succeed in integrating into Czech
society to ensure, that the Czech Republic did not become from view point of World economic refugees
the desired destination country and hereby they were discouraged from economic migration to the
Czech Republic.
Literature:
More than four dozen refugees from detention in Drahonicích na Lounsku started reportedly a hunger
strike. "In most cases we withstood our first 90 days of detention, but the further extension of our
imprisonment we cannot already withstand. Iraqis and one Somali should join the protest." We escape
from death in our country. We are not going to die in our homeland.
See http://www.novinky.cz/domaci/386026-uprchlici-v-drahonicich-zahajili-hladovku-boji-sedeportace.html
1) A human must never kill any living creature, especially human (or him- or herself). (i.e. according to
me for the probability of 0-5 percents, that a human kills the human, the first human must begin to save
this second human, i.e. at worst case only to recede) Philosophy of Balance p. 23, 2.1 In the case of an
attack by the living creatures against a certain individual it is reasonable, so that this individual
responded in contrast to paragraph ad 1.1 not by a retreat but by appropriate attack against the society
of living creatures … Philosophy of Balance p. 48
(see www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 11. 11. 2015 8:41
11. 11. 2015 8:41
Důvody masakru v Paříži 13/11/2015 dle Filosofie rovnováhy
Nenávist ze strany trpících (tj. zejména ze strany zvířat a muslimů, ale i ostatních živých tvorů, v případě
výše uvedeného masakru) je dle Filosofie rovnováhy trest vůči škůdcům (tj. zejména vůči Evropanům a
Američanům, v případě výše uvedeného masakru) za jejich působení o hodně větší než co možná
nejmenší smrti a bolesti těmto trpícím a jejich příbuzným. Zakoušení o hodně větší než co možná
nejmenší smrti a bolesti trpících (tj. zejména zvířat, lidí včetně muslimů, Evropanů a Američanů, ale i
ostatních živých tvorů) je dle Filosofie rovnováhy rovněž trest za jejich působení o hodně větší než co
možná nejmenší smrti a bolesti jiných trpících (tj. zejména rostlin, zvířat, lidí, ale i ostatních živých tvorů)
v konečném důsledku z důvodu nenávisti těchto jiných trpících a jejich příbuzných vůči jejich škůdcům.
V případě výše uvedených nelásky zakoušení a nenávisti trpících jde dle Filosofie rovnováhy o tresty
vychovávající k lásce trestané živé tvory, tj. k nepůsobení o hodně větší než co možná nejmenší smrti a
bolesti v budoucnosti.
quoted:
Post of Dalibor Grůza
Při masakru v Paříži zemřelo nejméně 153 lidí. Desítky dalších jsou v kritickém stavu. … Francouzská
policie nejprve po zásahu potvrdila, že v koncertní síni na Boulevard Voltaire v jedenáctém obvodu
zůstalo nejméně sto mrtvých. Později v noci úřady uvedly, že jich teroristé v Bataclanu zabili zhruba
osmdesát. … V tu chvíli tam měla hrát americká heavymetalová skupina Eagles of Death Metal. …
Některá francouzská média uvedla, že se měli mstít za smrt svých druhů v Sýrii. … Restaurace u
koncertní síně Bataclan, kde došlo k jednomu z útoků. … Podle pařížské radnice v hlavním městě došlo
celkem k sedmi útokům. Nejméně dva spáchali ozbrojení útočníci v restauracích.
Viz http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/386394-pri-masakru-v-parizi-zemrelo-nejmene-153-lidi-
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desitky-dalsich-jsou-v-kritickem-stavu.html
FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je
každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory
(spekulace).
(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 14. 11. 2015 20:50
14. 11. 2015 20:50
Reasons of massacre in Paris 13/11/2015 according to Philosophy of Balance
Hatred of sufferers (i.e. especially of animals and Muslims, but also of other living creatures, in the case
of the aforementioned massacre) is according to the Philosophy of Balance the punishment against
wrongdoers (i.e. especially against Europeans and Americans, in the case of the aforementioned
massacre) for their causing much more than the least possible death and pain to these sufferers and
their relatives. Experiencing much more than the least possible death and pain of sufferers (i.e.
especially of animals, of people including Muslims, Europeans and Americans, but also of other living
creatures) is according to the Philosophy of Balance also punishment for their causing much more than
the least possible death and pain of the other sufferers (i.e. especially of plants, animals, people, but
also of other living creatures), ultimately because of the hatred of these other sufferers and their
relatives against their wrongdoers. According to the Philosophy of Balance the aforementioned non-love
experience and hatred of sufferers are punishments educating for love the punished living creatures, i.e.
for not-causing much more than the least possible death and pain in the future.
quoted:
Post of Dalibor Grůza
During the massacre in Paris at least 153 people were killed. Dozens of others are in critical condition.
… After the intervention the French police initially confirmed, that in the concert hall on Boulevard
Voltaire in the eleventh circuit there is a hundred dead. Later that night authorities said, that in Bataclan
the terrorists killed about eighty. … At that moment there the American heavy metal band Eagles of
Death Metal was playing. … Some French media reported that they should revenge for the death of
their comrades in Syria. … Restaurant at the Bataclan concert hall, where was one of the attacks. …
According to the Paris municipal authority in the capital there was a total of seven attacks. Armed
attackers committed at least two in restaurants. See http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/386394pri-masakru-v-parizi-zemrelo-nejmene-153-lidi-desitky-dalsich-jsou-v-kritickem-stavu.html
PHILOSOPHY OF BALANCE
PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY:
„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore
everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views
(speculations).
(see www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 14. 11. 2015 20:51
14. 11. 2015 20:51
Správný způsob čištění zubů dle Filosofie rovnováhy
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Zřejmě není dle níže uvedeného pravidla Filosofie rovnováhy správné při stálé milosrdné stravě, když
nemáme hodně zubního kamene, čistit si zuby suchým kartáčkem bez zubní pasty, jak jsem to činil
doposud, protože se i tak tímto způsobem zabíjí bakterie v ústech, zřejmě aniž by to bylo s
pravděpodobností 95-100% nutné k ochraně zubů. Zřejmě správné je např. naplnit pusu vlažnou vodou
a kloktat chvíli tuto vodu a poté tuto vodu vyplivnout, čímž dojde k přemístění bakterií mimo ústa, aniž
bychom tyto bakterie usmrtili.
quoted:
Post of Dalibor Grůza
2.) Člověk má povinnost zabít co možná nejméně (tj. při ochraně života) živých tvorů, a aby přirozeně co
nejméně cítili bolest.1) (tj. podle mne člověk může zabít živého tvora jen při nejméně 95-100%
pravděpodobnosti, že tím zachrání život jiného živého tvora, tak aby tím způsobil co možná nejméně
smrti a bolesti) Filosofie rovnováhy s. 24
(viz http://www.spvzt.cz/ , http://www.filosofierovnovahy.sweb.cz/ , http://www.spvzt.sweb.cz/ )
Aktualizováno 20. 11. 2015 20:55
20. 11. 2015 20:55
Correct way of cleaning teeth according to Philosophy of Balance
According to the below mentioned rule of the Philosophy of Balance apparently it is not correct at a
permanent merciful diet, if we do not have a lot of tartar, to clean our teeth with a dry brush without
toothpaste, as I did up to now, because even so in this way we kill bacteria in the mouth, apparently
without being with probability 95-100% necessary to protect the teeth. Apparently it is correct for
example to fill our mouth with tepid water and to gargle this water a moment and then to spit this water,
thereby moving bacteria out of our mouth without these bacteria killed.
quoted:
Post of Dalibor Grůza
2) A human has a duty to kill as few of living creatures as possible (i.e. for the protection of life) and if so
then those naturally feeling the least pain.1) (i.e. according to me a human can kill any living creature
only if the probability of at least 95-100 %, that he or she saves in this way the life of other living
creature, so that in this way he or she caused the least possible death and pain). Philosophy of Balance
p. 23
(see http://www.spvzt.cz/ , http://www.filosofierovnovahy.sweb.cz/ , http://www.spvzt.sweb.cz/ )
Aktualizováno 20. 11. 2015 21:01
20. 11. 2015 21:01
Důvod Filosofie rovnováhy a zákona o porážkové dani
Podle většinového názoru je člověk vrcholným predátorem v přírodě, a proto má právo zabíjet jiné živé
tvory, zejména mám na mysli zvířata, hmyz a rostliny či houby, a, i když se to člověku třeba ani nelíbí
ani to veřejně nepřizná, člověk musí respektovat skutečnost, že v přírodě vládnou silní, často
nemilosrdní predátoři, a člověk jako vrcholný predátor se musí podle toho také ve svém životě zařídit.
Člověku údajně nemusí jít o dobro všeho tvorstva, ale jen o dobro vlastní smečky i na úkor velké smrti a
bolesti jiných smeček živých tvorů, člověk údajně může schvalovat a působit o mnoho více než co
možná nejméně smrti a bolesti. Člověk má tudíž údajně právo být rovněž nemilosrdný. Toto má
částečně dokazovat historická tradice lidstva a pozorování přírody, zejména Darwinova evoluční teorie, i
když dokonalý exaktní vědecký důkaz tohoto zatím exaktní vědou předložen nebyl.
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Naopak dle Filosofie rovnováhy platí v přírodě zákon výlučné harmonie, tj. symbiózy, tj. z dlouhodobého
hlediska nesilnější zákon lásky (definovaný samozřejmým způsobem mou Filosofií rovnováhy, že
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je
každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti. Vše ostatní jsou více názory
(spekulace).). Toto se opírá o mou vědeckou hypotézu, že podle „Filosofie rovnováhy“ jsou živé
mikroorganismy, zejména živé buňky schopny rozeznat a zapamatovat si, zda je chráníme, zejména
krmíme, nebo zda je zabíjíme. Tedy i tyto živé mikroorganismy jsou schopny podle „Filosofie rovnováhy“
základní myšlenkové - duševní úvahy rozlišovat a zapamatovat si přítele a nepřítele. Dalo by se říci, že
mají duši v náboženském slova smyslu. K nepřátelskému živému mikroorganismu se pak nejen tyto živé
mikroorganismy, ale i jejich blízké či příbuzné živé mikroorganismy chovají nepřátelsky, resp. jej požírají,
což se v našem makrosvětě zřejmě projeví jako spor, hádka, nemoc, bolest, válka, zranění, neštěstí,
neúspěch, smrt apod. K přátelskému živému mikroorganismu se potom podle „Filosofie rovnováhy“ tyto
živé mikroorganismy chovají rovněž přátelsky, resp. jej nepožírají. A požírají ty živé mikroorganismy,
které by jej chtěly sežrat. Přátelské chování mikroorganismů se v makrosvětě projeví buď jako klidný a
dlouhý život můj a mých potomků, nebo jako řada přátel a spolubojovníků, kteří jsou za nás ochotni se
obětovat a bojovat. Ve své Filosofii rovnováhy se pokouším nalézat rovněž exaktní přírodovědecké
důkazy svědčící pro tuto hypotézu.
Platí-li má Filosofie rovnováhy, pak se každému živému tvoru v přírodě i člověku jako vrcholovému
predátoru v přírodě z dlouhodobého hlediska vyplatí stále být co možná nejméně predátorem, tj. stále
působit co možná nejméně smrti a bolesti, nebo alespoň stále nepůsobit o mnoho více než co možná
nejméně smrti a bolesti. Bude-li se chtít lidská společnost dále humanizovat, pak se dá předpokládat, že
zcela jistě dojde v budoucnu k uzákonění mnou navržené porážkové daně, nebude-li se lidská
společnost dále humanizovat, pak k tomu zřejmě nedojde.
Hlavní v běžném životě praktická biblická otázka: Je příroda nemilosrdná nebo v ní lze vlastními silami
živých tvorů nastolit biblický ráj pro všechno živé?
Má Filosofie rovnováhy stojí na jediném dogmatu (Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve
světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a
bolesti. Vše ostatní jsou více názory (spekulace).), ze kterého plyne pravda, která je zřejmá každému
myslícímu tvoru, která by šla vyjádřit tak, že, kdo ze všeho nejvíc chce vlastními silami co nejdříve
dosáhnout světa, kde by se všichni (zejména všichni živí tvorové) měli rádi (tedy dosáhnout ráje na
Zemi), měl by stále působit co možná nejméně smrti a bolesti (zejména všech živých tvorů), pokud
nebude případně výše uvedený axiom či dogma prokazatelně vyvráceno.
(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 21. 11. 2015 16:58
21. 11. 2015 16:58
Reason to the Philosophy of Balance and to the law on the slaughter tax
According to the majority opinion the human is the supreme predator in nature, and therefore he or she
has the right to kill other living creatures, in particular I mean the animals, insects and plants or fungi,
and even though perhaps the human does not like it nor he or she admits it publicly, the human must
respect the fact, that in nature strong, often unmerciful predators govern and the human as the supreme
predator must arrange also his or her life according to it. Human does not need allegedly care about the
good of all creation, but just for the good of his or her own pack also at the expense of great death and
pain of other packs of living creatures, the human can allegedly approve and cause much more than the
least possible death and pain. Thus the human has allegedly the right to be also unmerciful. This is
partly proved by the historical tradition of humanity and by nature observations, especially by the
Darwinian evolution theory, although exact science has not provided the perfect exact scientific proof of
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this up to now.
Conversely according to the Philosophy of Balance in nature is valid the law of the exclusive harmony,
i.e. symbiosis, i.e. the in long term most powerful law of love (defined in an obvious way in my
Philosophy of Balance, that "All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone
likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain. All the
rest consists more in views (speculations).). This is based on my scientific hypothesis that according to
the Philosophy of Balance, living microorganisms, especially living cells, are capable of distinguishing
and remembering whether we protect them, especially by feeding them, or whether we kill them.
Therefore, even these living microorganisms, according to the Philosophy of Balance, are able through
basic mental reflections to distinguish between and remember their friend or enemy. It could be said,
that they possess a soul in the religious sense of the term. An adversarial living microorganism is then
treated as an enemy by not only these living organisms but also by their affiliated or related
microorganisms, which devour it. In our macro-world, this tends to manifest as quarrel, illness, pain, war,
injury, disaster, failure, death, etc. A friendly living organism, according to the Philosophy of Balance, is
then treated in an amicable manner by these living microorganisms, or, more precisely, it is not
devoured by them. On the contrary, they devour such living microorganisms that attempt to devour the
amicable one. The friendly behaviour of the microorganisms manifests itself in the macro-world as the
peaceful and long life of me and my offspring or as a series of friends and comrades who are willing to
fight and sacrifice their lives for us. In my Philosophy of Balance I am also trying to find exact natural
science proofs for this hypothesis.
If my Philosophy of Balance is valid, then every living creature in nature and also the human as the
supreme predator in nature are paid off in long term to be still as little as possible predator, i.e. to cause
still the least possible death and pain, or at least still not to cause much more than the least possible
death and pain. If the human society wishes to humanize further, then it can be assumed that in the
future the enactment of by me proposed slaughter tax happens most certainly, unless human society
humanizes further, then this will apparently not happen.
The main in everyday life practical biblical question: Is nature unmerciful or the biblical paradise for all
alive can be achieved in it by own forces of living creatures?
My Philosophy of Balance is based on a single dogma („All living creatures in fact mostly want to live in
a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible
death and pain." All the rest consists more in views (speculations).), from which the truth follows, which
is self-evident for every thinking creature that could be expressed, so that those who or which want the
most of all to achieve by their own forces as soon as possible the world, where everyone (especially all
living creatures) would like each other (i.e. to achieve paradise on Earth), then those should still cause
the least possible death and pain (especially to all living creatures), if, as the case may be, above
mentioned axiom or dogma is not verifiably refuted.
(see www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 21. 11. 2015 17:03
21. 11. 2015 17:03
Vládne světu Bůh nebo Ďábel
Jestli je v našem světě či přírodě a pro živé tvory nadřízen (tj. zajišťuje lepší přežití živého jedince)
sobecký pud sebezáchovy (tj. rychlá entropie či rychlé vyhoření Vesmíru či rychlá přeměna Vesmíru na
stejnorodou kaši neumožňující získání jakékoliv energie či rychlý zánik vakua ve Vesmíru v rámci neživé
hmoty a v rámci živých jedinců vlastní dobro i na úkor velké smrti a bolesti jiných živých jedinců, tj.
schvalování a působení i o mnoho více než co možná nejméně smrti a bolesti, nemilosrdný konkurenční
boj o život mezi živými jedinci by měl dle darwinismu urychlovat jejich evoluční vývoj k jejich dokonalejší
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moci z důvodu nutností neustálého vylepšování jejich zbraní pro tento boj, dle Filosofie rovnováhy však
tyto o mnoho větší než co možná nejmenší smrt a bolest působené živým jedincem způsobují jeho
evoluční zaostávání z důvodu nepřátelství poškozených živých mikroorganismů a jejich příbuzných
živých mikroorganismů rovněž se nacházejících v těle a mozku škodícího živého jedince) touze po lásce
(tj. pomalá až v nekonečném čase entropie čili organizovaný pohyb hmoty téměř beze srážek v rámci
neživé hmoty a v rámci živých jedinců dobro všech živých jedinců, tj. stálé nepůsobení o mnoho více
než co možná nejméně smrti a bolesti, což dle Filosofie rovnováhy by mělo urychlovat z důvodu
přátelství živých mikroorganismů evoluční vývoj živého jedince k všemocnosti, tedy i jeho zabránění do
jisté míry pravděpodobnosti náhodným velmi ničivým srážkám neživé hmoty) čili zlý Ďábel Bohu nebo je
zde touha po lásce nadřízena sobeckému pudu sebezáchovy čili Bůh zlému Ďáblu, nelze dle mého
názoru vyřešit pouhým myšlením. Pro řešení tohoto problému je třeba praktická zkušenost podřízení
svého chování výhradně zásadně Bohu čili lásce a nebo výhradně zásadně zlému Ďáblu čili sobecké
sebezáchově či sloužení střídavě obojímu. Teprve na základě této praktické zkušenosti se může člověk,
lidstvo, příp. celé živé tvorstvo správně rozhodnout, čemu či komu mají sloužit.
Literatura: Země: Vznik planety (TV film), Earth: Making of a Planet, National Geographic: The Story of
Earth, Dokumentární, Velká Británie, 2011, 96 min, Režie: Yavar Abbas, Hudba: Ty
Unwin, https://cs.wikipedia.org/wiki/Velká_pětka_vymírání
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
quoted:
Post of Dalibor Grůza
24. Žádný nemůže dvěma pánům sloužiti. Neb zajisté jednoho nenáviděti bude, a druhého milovati,
aneb jednoho přídržeti se bude, a druhým pohrdne. …
(viz http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Mt6.php ), 17. Ale on znaje myšlení jejich, řekl jim: Každé
království samo v sobě rozdělené pustne, i dům rozdvojený padá.
(viz http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Lk11.php )
A to protože i já ve skutečnosti nejvíc chci žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi (tj. v ráji), proto i já
jsem stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti, to znamená, že rovněž i já chci ve
skutečnosti nejvíc nezpůsobit hodně zbytečné (tj. o hodně více než co možná nejméně) smrti a bolesti
(tj. dle mé dosavadní zkušenosti, jak se snažím prokázat ve své Filosofii rovnováhy, mou skutečnou
hlavní touhou, resp. podle mne skutečnou hlavní hybnou silou evoluce přírody i u ostatních živých tvorů
nejsou primitivní pudy vlastního přežití /více u mužů/ a rozmnožit se /více u žen/, tj. boj na život a na
smrt, jak učí darwinisté, např. v podání Richarda Dawkinse v jeho díle Sobecký gen, nýbrž u obou výše
uvedený složitý emocionální vztah milosrdenství, resp. lásky, tj. symbióza, tj. „všichni živí tvorové ve
skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi“,
viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Pud_(psychologie) , http://cs.wikipedia.org/wiki/Emoce , http://cs.wikipedia
.org/wiki/Altruismus ) a nechci mnoho trpět před svou smrtí či předčasně zemřít (viz jediné dogma mé
Filosofie rovnováhy), a to i více, než mít své vlastní případné potomky. PŘÍRUČKA STRANY ZA PRÁVA
VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ s. 37
Aktualizováno 22. 11. 2015 21:54
22. 11. 2015 21:54
Is God or Devil the most superordinate to the world
If in our world or in the nature and for living creatures the selfish self-preservation instinct (i.e. fast
entropy or fast burnout of the Universe or fast conversion of the Universe to a homogeneous mush
which does not allow obtaining any energy or fast extinction of the vacuum in the Universe within
nonliving matter and within living individuals the own good also at the expense of great pain and death
of other living individuals, i.e. approval and causing also much more than the least possible death and
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pain, according to Darwinism unmerciful competitive struggle for life among living individuals should
accelerate their evolutionary development to their more perfect power because of the need for
continuous improvement of their weapons for this struggle, however according to the Philosophy of
Balance those much more than the least possible death and pain caused by living individual are the
cause of his or her or its evolutionary underdevelopment because of the enmity of damaged living
microorganisms and their related living microorganisms located also in the body and brain of the
damaging living individual) is superordinate (i.e. ensuring a better survival of living individual) to desire
for love (i.e. the slow up to infinite time entropy or an organized matter movement nearly without
collisions within nonliving matter and within living individuals the good of all living individuals, i.e.
permanent not-causing much more than the least possible death and pain, which according to the
Philosophy of Balance should accelerate because of the friendship of living microorganisms the
evolutionary development of the living individual to omnipotence, thus also his or her or its avoiding the
somewhat probability random very destructive collisions of nonliving matter), i.e. the evil Devil is
superordinate to the God, or there is a desire for love superordinate to the selfish self-preservation
instinct, i.e. the God is superordinate to the evil Devil, in my opinion it cannot be solved simply by
thinking. For solution of this problem one needs practical experience of subordination of his or her or its
behavior as a matter of principle exclusively to the God, i.e. to the love, or as a matter of principle
exclusively to the evil Devil, i.e. to selfish self-preservation, or to serve alternately both. Only on the
basis of that practical experience can a human, mankind, or the living creation decide correctly, what,
possibly whom they should serve.
Literature: Země: Vznik planety (TV movie), Earth: Making of a Planet, National Geographic: The Story
of Earth, Documentary, United Kingdom, 2011, 96 min, Director: Yavar Abbas, Music: Ty
Unwin, https://cs.wikipedia.org/wiki/Velká_pětka_vymírání
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
quoted:
Post of Dalibor Grůza
24 No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold
to the one, and despise the other. …
(see https://www.biblegateway.com/passage/?search=mathew+6&version=KJV ), 17 But he, knowing
their thoughts, said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and a
house divided against a house falleth.
(see https://www.biblegateway.com/passage/?search=luke+11&version=KJV )
And because I also in fact mostly want to live in a world where everyone likes each other (i.e. in
paradise), therefore I am also still obliged to cause the least possible death and pain, it means, that I
also in fact mostly do not want to cause a lot of unnecessary (i.e. much more than the least possible)
death and pain (i.e. according to my existent experience, as I try to show in my Philosophy of Balance,
my real main desire, virtually in my opinion the real main driving force behind the evolution of nature for
other living creatures are not primitive instincts of self-preservation /more at males/ and to reproduce
/more at females/, i.e. struggle for life and death, as taught by Darwinists, such as presented by Richard
Dawkins in his work The Selfish Gene, but for both above a complex emotional relationship of mercy,
virtually of love, i.e. symbiosis, i.e. “all living creatures in fact mostly want to live in a world, where
everyone likes each other”,
see http://cs.wikipedia.org/wiki/Pud_(psychologie) , http://cs.wikipedia.org/wiki/Emoce , http://cs.wikipedi
a.org/wiki/Altruismus ) and I also do not want to suffer much before my death or to die prematurely (see
single dogma of my Philosophy of Balance), and this even more than to have my own eventual
offspring. BOOKLET OF THE PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES p. 39
Aktualizováno 22. 11. 2015 22:15
22. 11. 2015 22:15
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Podle Filosofie rovnováhy bych nedoporučil podávat žalobu proti rozhodnutí evropských orgánů o
přerozdělení muslimských uprchlíků v případě, že Evropská unie dá záruky České republice, že umožní
České republice zadržování uprchlíků v internačních táborech do doby, než se tyto uprchlíky podaří
integrovat do české společnosti (viz literatura níže).
http://www.novinky.cz/domaci/387668-babis-cr-by-mela-zvazit-zda-se-neprida-k-zalobe-na-kvoty.html
Literatura: ... To znamená, že je třeba přijmout kvóty válečných utečenců v Evropské unii, avšak válečné
utečence je třeba zásadně zadržovat ve vojensky hlídaných táborech na území České republiky, a to
vyjma těch, které se podaří integrovat do české společnosti pro to, aby se Česká republika nestala z
hlediska světových ekonomických utečenců žádanou cílovou zemí a byli tímto odrazováni od
ekonomické migrace do České republiky. Prvořadým cílem by mělo i v tomto případě být navrácení
válečných utečenců do jejich bezpečných domovských zemí. Váleční utečenci by si v prvé řadě měli být
schopni udělat ve svých domovských zemích pořádek a nikoliv emigrovat. Z vojensky hlídaných
utečeneckých táborů na území České republiky by měli být propouštěni pouze dospělí váleční utečenci,
kteří složí zkoušku z českého jazyka a najdou si mimo tábor práci a jejich nejbližší rodiny, které budou
tito integrovaní váleční utečenci schopni uživit ze svého příjmu za tuto svou práci. A dále rovněž děti
utečenců v místě tábora, aby měli příležitost navštěvovat školy společně s českými dětmi, nebudou-li
české děti velmi zpomalovat ve výuce.
(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 28. 11. 2015 11:36
28. 11. 2015 11:36
According to the Philosophy of Balance I would not recommend to bring an action against the decision
of the European institutions on the redistribution of Muslim refugees in case, that the European Union
gives guarantees for the Czech Republic, that it will allow the Czech Republic to detain refugees in
internment camps, so long as the Czech Republic does not succeed in integration of these refugees into
Czech society (see literature below).
http://www.novinky.cz/domaci/387668-babis-cr-by-mela-zvazit-zda-se-neprida-k-zalobe-na-kvoty.html
Literature: ... This means that it is necessary to adopt quotas of war refugees in the European Union, but
on principle war refugees must be detained in the military-guarded camps in the Czech Republic, except
those that succeed in integrating into Czech society to ensure, that the Czech Republic did not become
from view point of World economic refugees the desired destination country and hereby they were
discouraged from economic migration to the Czech Republic. Also in this case the primary goal should
be the return of war refugees to their safe home countries. The war refugees should be able first of all to
do order in their home countries and not to emigrate. From the military-guarded refugee camps in the
Czech Republic only adult war refugees should be released who pass the exam in Czech language and
find a job outside the camp and their immediate families that these integrated war refugees will be able
to support sufficiently from their income for this their job. And then also the children of refugees in the
place of the camp, that they have the opportunity to attend school together with Czech children, unless
there is not big slowdown of teaching of Czech children.
(see www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 28. 11. 2015 12:01
28. 11. 2015 12:01
Sestřelení ruského letadla Tureckem bylo zřejmě dle Filosofie rovnováhy chybou zřejmě stejně jako jiná
vojenská pomoc Sunnitům proti Rusům na daném území, která zvyšuje nenávist a podle islámu platnou
krevní mstu mezi šíity a Sunnity na daném území, řešením by dle Filosofie rovnováhy mělo být
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nastolení míru silou Rusy (mír silou je v současnosti mezi muslimy zřejmě jediný možný mír) a vzájemné
přesídlení zejména vážně na životě ohrožených šíitů a Sunnitů z daného území a okolních států tak,
aby se eliminovaly konflikty mezi nimi (viz literatura níže).
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/387592-erdogan-couva-kdyby-turecko-vedeloze-letadlo-je-ruske-jednalo-by-mozna-jinak.html
Literatura: Konflikty mezi šíity a Sunnity jsou v Saúdské Arábii, Jemenu, Iráku a Sýrii. Jestliže Rusové
budou okupovat rovněž sunnitská území při jejich intervenci v Sýrii, dle části základního pravidla
Filosofie rovnováhy o působení co možná nejmenší smrti a bolesti, tzn. dle jiného pravidla Filosofie
rovnováhy, že je třeba vždy na útok odpovědět přiměřeným protiútokem tak, aby nám útočník vážně
neublížil a abychom způsobili co možná nejméně smrti a bolesti, by Západ měl vyvinout politický tlak na
rozdělení tohoto území na šíitskou a sunnitskou část s výměnou a přesídlením obyvatel těchto území
dle náboženského klíče, a to popřípadě včetně rozdělení výše uvedených dalších konfliktních území,
popřípadě včetně přesídlení obyvatel i z těchto dalších konfliktních území podle náboženského klíče tak,
abychom co možná nejvíce dodrželi jiné pravidlo Filosofie rovnováhy, že člověk nesmí nikdy zabít
žádného zejména člověka (ani sebe). Zřejmě by Západ neměl vyzbrojovat Sunnity v Sýrii, protože by
oddálil nastolení míru silou Rusy, který zde vzhledem ke krevní mstě v islámu je zřejmě nejmenší
možné zlo, a také protože v Sýrii zřejmě nejsou žádné větší spojenecké sunnitské skupiny, vážně
ohroženým k Západu přátelským jednotlivcům je nutno umožnit emigraci na Západ.
(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 28. 11. 2015 12:47
28. 11. 2015 12:47
According to the Philosophy of Balance the downing of Russian airplane by Turkey was apparently an
error apparently like other military help to the Sunnis against the Russians in this territory, which
increases the hatred and in Islam valid blood vendetta between Shiites and Sunnis in this territory,
according to the Philosophy of Balance the solution should be making peace by force of the Russians
(peace by force is among Muslims apparently the only possible peace now) and mutual resettlement
particularly of seriously life-endangered Shiites and Sunnis from this territory and neighboring States in
order to eliminate conflicts between them (see literature below).
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/387592-erdogan-couva-kdyby-turecko-vedeloze-letadlo-je-ruske-jednalo-by-mozna-jinak.html
Literature: There are conflicts between Shiites and Sunnis in Saudi Arabia, Yemen, Iraq and Syria. If the
Russians occupy also Sunni areas during their intervention in Syria, according to the part of the basic
rule of the Philosophy of Balance of causing the least possible death and pain, it means according to the
other rule of the Philosophy of Balance, that it must always be responded to attack by appropriate
counter-attack, without us getting seriously hurt by the attacker and we cause the least possible death
and pain, the West should develop political pressure on the division of this territory in the Shia and the
Sunni part with the exchange and relocation of inhabitants of these territories in accordance with
religious key, where appropriate including division of the above other conflict areas, where appropriate
including the relocation of people from these other conflict areas in accordance with religious key, so
that we follow as much as possible the other rule of the Philosophy of Balance, that a human must never
kill any especially human (or him- or herself). Apparently the West should not arm the Sunnis in Syria,
because it would delay the peacemaking by means of force by the Russians, which is probably due to
blood vendetta in Islam the least possible evil, and also because there are apparently no Sunni bigger
allied groups of the West in Syria, it is necessary to enable seriously endangered individuals friendly to
the West to emigrate to the West.
(see www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
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Aktualizováno 28. 11. 2015 12:48
28. 11. 2015 12:48
Vztah Filosofie rovnováhy k současným světonázorům
Nadpolovičně vycházím z evangelií Ježíše z Nazaretu, zřejmě Krista, z křesťanství jsem převzal
zejména myšlenku, že Bůh je láska, v lásku v současnosti zcela věřím a na lásku v současnosti zcela
spoléhám a podle lásky se snažím vždy co možná nejvíce chovat, proto jsem hraničním katolíkem. Z
hinduismu jsem převzal mimo jiné lásku ke všem zvířatům. Z židovství a islámu jsem převzal mimo jiné,
že ideální společnost je armádou. Od Strany zelených a německého nacismu jsem převzal mimo jiné
ochranu přírody a lásku k přírodě, tedy i k všem ostatním živým tvorům, než jsou lidé a zvířata. Z
buddhismu a romské kultury jsem převzal mimo jiné jedení z potřebných mrtvol zvířat pouze přirozeně
zemřelých zvířat, zásadně na stáří. Z darwinismu jsem převzal mimo jiné myšlenku evoluce přírody. Z
komunismu jsem převzal mimo jiné lásku k a pomoc všem chudým lidem. Z ateismu jsem převzal mimo
jiné, že není podstatné, zda člověk či jiný živý tvor věří v Boha, nýbrž zda věří v lásku a chová se v
souladu s láskou. Z kapitalismu jsem převzal mimo jiné myšlenku společenské smlouvy podle mne v
budoucnu všech živých jedinců. Ze satanismu jsem převzal mimo jiné myšlenku Ďábla jako smrti, která
nemusí ale i může sloužit lásce, protože je nutná, aby se živí tvorové mohli i milosrdně obětovat za
druhé, a v současnosti, aby měli živý tvorové co jíst, a protože smrt může být i milosrdná, následuje-li po
dlouhém, šťastném a důstojném životě živého tvora a je-li téměř bez tělesné a duševní bolesti.
quoted:
Post of Dalibor Grůza
Na jedné straně uznávám důležitý úkol římsko-katolické církve ve světě jako všech, kdo jsou byť
nedokonalým kazatelem lásky, příp. i zejména světově velice důležitých Biblických evangelií Nového
zákona, které podle mne popisují z 51-60% dokonalou lásku k bližnímu.
Na druhou otázku odpovím, že jsem z 51%-procent (tj. v počtu 51 dílů ze 100) římský katolík, proto jsem
členem římsko-katolické církve. Ve zbytku jsem eklektik (tedy mnoho ze všeho jsem četl a z toho si
vybíral), protože se domnívám, že v Bibli-Starém i Novém zákoně a ostatních spisech (včetně mé
Filosofie rovnováhy) jsou chyby, protože je vždy sepisoval nedokonalý člověk či lidé (Ježíš Nazaretský
údajně sám nic nesepsal, všechny spisy o něm pochází od jeho stoupenců). Filosofie rovnováhy s. 334
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 30. 11. 2015 22:10
30. 11. 2015 22:10
Relationship of Philosophy of Balance to contemporary worldviews
In overall majority I proceed from the Gospels of Jesus of Nazareth, apparently Christ, I adopt from
Christianity especially the idea, that God is love, in the present I believe completely in love and in the
present I fully rely on love and I try as much as possible always to behave according to love, that's why I
am a border Catholic. I adopt from Hinduism inter alia love for all animals. I adopt inter alia from
Judaism and Islam, that the ideal society is the army. I adopt from the Green Party and German Nazism
inter alia the protection of nature and love for nature, thus towards all other living creatures than humans
and animals. I adopt from Buddhism and culture of the Roma inter alia eating only naturally dead
animals, on principle of old age, from necessary cadavers of animals. I adopt from Darwinism inter alia
the idea of evolution of nature. I adopt from Communism inter alia the love towards and the help to all
poor people. I adopt from Atheism inter alia, that it is not substantial, whether a person or other living
creature believes in God, but whether he or she or it believes in love and behaves in accordance with
love. I adopt from Capitalism inter alia the idea of the social contract according to me of all living
individuals in the future. I adopt from Satanism inter alia the idea of the Devil as a death that needs not
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but also can serve love, because it is necessary, that living creatures could sacrifice also mercifully for
others, and in the present, that living creatures have something to eat, and because the death can be
also merciful, if it is after a long, happy and dignified life of living creature and if it is nearly without
physical and psychic pain.
quoted:
Post of Dalibor Grůza
On the one hand I recognize the important task of the Roman Catholic Church in the world as all those,
who are even the imperfect preacher of love, optionally also especially of world´s very important Bible
Gospels of the New Testament, which according to me describe 51-60 percents of perfect love to a
neighbor.
To answer the second question, I'm 51 % percent (i.e., the number of 51 parts in 100) a Roman
Catholic, so I am a member of the Catholic Church. In the rest I am an eclectic (i.e. much of everything I
have read and from what I chose), because I believe, that in the Bible - Old and New Testament and
other writings (including my Philosophy of Balance) are errors, because it was always written by an
imperfect man or men (Jesus of Nazareth himself had not apparently written anything, all comes from
his followers). Philosophy of Balance p. 349
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 30. 11. 2015 22:14
30. 11. 2015 22:14
Nesmyslná a zmatená jednání německé vlády zejména ve vztahu k Iráku a Sýrii z nepochopení
křesťanské lásky
Dle Filosofie rovnováhy německá vláda jedná naprosto nesmyslně a zmateně. Na jedné straně z
nepochopení křesťanské lásky přijala cca 1 milión válečných uprchlíků z Iráku a Sýrie na německé
území, na druhé straně se v naprostém rozporu s křesťanskou láskou chce vyslat německé vojáky, aby
se připojili k bombardování příbuzných těchto válečných uprchlíků v Islámském státu v Iráku a Sýrii
Západem. Přičemž Islámský stát je zřejmě zvolenou společenskou smlouvou valné většiny zdejších
Sunnitů na jejich územích a jako takový může znamenat konec dlouhého válčení a s tím spojeného
velkého zabíjení na jejich územích. Zbytečné obrovské válečné zabíjení především Sunnitů v Iráku ze
strany Západu začali Američané a jejich západní spojenci již před řadou let za prezidenta George W.
Bushe, tedy od roku 2003 a nadále pokračuje především v podobě bombardování a rozšířilo se i do
sousední Sýrie. Není se, co divit zdejším Sunnitům, že se chtějí pomstít a podle pravidel islámu musí
oplatit určitý počet svých zabitých soukmenovců stejným počtem zabitých západních útočníků a jejich
spojenců, čehož vzhledem k technologické převaze Západu mohou dosáhnout pouze teroristickými
útoky a jiným terorem možnými i s relativně primitivními zbraněmi. Předmětem pochopitelné velké
teroristické odplaty muslimů se tak za připojení se k bombardování Iráku a Sýrie určitě stane i Německo,
které má na svém území nejvíce, tj. cca 1 milión válečných uprchlíků z těchto zemí. Ke křesťanské
lásce, kterou jsem definoval ve Filosofii rovnováhy jako stálou povinnost každého působit co možná
nejméně smrti a bolesti, uvádím, že podle mne jde o vítěznou strategii v přírodě, avšak vyžaduje
neustálé rozumové počítání a přepočítávání, zda se pohybujeme v každý okamžik v našem chování na
tomto minimu smrti a bolesti všech ve Vesmíru či zda jsme se alespoň v každý okamžik od tohoto
minima v našem chování hodně neodchýlili. Křesťanská láska není tedy dle Filosofie rovnováhy jen
záležitostí citu, ale ve velké míře i rozumu, nepromyšlená křesťanská láska založená na citu s velkým
opominutím rozumu může být i velmi nebezpečná, jak je tomu dle mne v případě obou výše uvedených
rozhodnutích německé vlády. Viz http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/387934-posleme-vojaky-dosyrie-schvalila-nemecka-vlada.html
Níže uvádím mnou v minulosti navrhovaná spravedlivá řešení problému Islámského státu a válečných
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uprchlíků ze Sýrie a Iráku dle Filosofie rovnováhy:
quoted:
Post of Dalibor Grůza
Time: 03/09/2015 14:28:07
Prvním cílem by mělo být vrátit utečence do jejich bezpečných domovských zemí, proto je za prvé nutno
jednat o míru s Islámským státem. Nebude-li to možné, je třeba dle pravidel Filosofie rovnováhy nikdy
nezpůsobit smrt žádného člověka, tedy i utečence ve válce, zároveň je třeba dle pravidel Filosofie
rovnováhy odpovědět na invazi utečenců protiútokem jako na každý jiný útok tak, aby nám útočník
vážně neublížil a abychom způsobili co možná nejméně smrti a bolesti. To znamená, že je třeba
přijmout kvóty válečných utečenců v Evropské unii, avšak válečné utečence je třeba zásadně zadržovat
ve vojensky hlídaných táborech na území České republiky, a to vyjma těch, které se podaří integrovat
do české společnosti pro to, aby se Česká republika nestala z hlediska světových ekonomických
utečenců žádanou cílovou zemí a byli tímto odrazováni od ekonomické migrace do České republiky.
Prvořadým cílem by mělo i v tomto případě být navrácení válečných utečenců do jejich bezpečných
domovských zemí. Váleční utečenci by si v prvé řadě měli být schopni udělat ve svých domovských
zemích pořádek a nikoliv emigrovat. Z vojensky hlídaných utečeneckých táborů na území České
republiky by měli být propouštěni pouze dospělí váleční utečenci, kteří složí zkoušku z českého jazyka a
najdou si mimo tábor práci a jejich nejbližší rodiny, které budou tito integrovaní váleční utečenci schopni
uživit ze svého příjmu za tuto svou práci. A dále rovněž děti utečenců v místě tábora, aby měli příležitost
navštěvovat školy společně s českými dětmi, nebudou-li české děti velmi zpomalovat ve výuce.
Time: 17/09/2014 07:37:53
Západ by se před zahájením další války v Iráku a Sýrii, která způsobí mnoho smrti a bolesti a aplikaci
zákona Koránu o krevní mstě vůči Západu ze strany muslimů obdobně jako v Libyi či Afghánistánu, měl
pokusit o diplomatické řešení rozdělením území a garantováním práva na život jejich obyvatel na
základě dohod garantovaných mezinárodním společenstvím mezi sunnity a šíity v Sýrii a Iráku, a to i
bez či s Islámským státem, který je zřejmě legitimním státním zřízením iráckých a syrských sunnitů.
Hranice těchto území a garanci práva na život jejich obyvatel by měl Západ zejména vůči agresi
Islámského státu garantovat, a to i hrozbou náletů popř. následné pozemní vojenské operace v Iráku či
Sýrii při dodržování hlavní povinnosti dle Filosofie rovnováhy působit co možná nejméně smrti a bolesti,
což zejména znamená politiku zadržování agrese na daných územích s minimálními nutnými
vojenskými zásahy na území agresora pro ochranu života jeho obyvatel s co největší minimalizací obětí
na životech, a to i agresorů. ŘEŠENÉ PŘÍKLADY A KOMENTÁŘE DLE FILOSOFIE ROVNOVÁHY
(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 2. 12. 2015 23:43
2. 12. 2015 23:43
Senseless and confused acts of the German Government especially in relation to Iraq and Syria from a
misunderstanding of Christian love
According to the Philosophy of Balance the German Government acts totally nonsensically and
confusedly. On the one hand from a misunderstanding of Christian love it has adopted approximately 1
million war refugees from Iraq and Syria on German territory, on the other hand it wants to send
completely contrary to Christian love the German soldiers to join bombing of relatives of those war
refugees in the Islamic State in Iraq and Syria by the West. While the Islamic State is apparently elected
social contract of the vast majority of local Sunnis in their territories and as such it may mean the end of
a long war and its great killing on their territories. Unnecessary huge war killing especially of Sunnis in
Iraq by the West the Americans and their Western allies started before many years under President
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George w. Bush, thus from 2003 and it continues mainly in the form of bombing up to the present and it
spread into neighboring Syria. It is not what wonder that local Sunnis want revenge and according to the
rules of Islam they have to return the certain number of their killed fellow tribesmen by the same number
of killed Western invaders and their allies, which because of the technological superiority of the West
they can achieve only by the terrorist attacks and other terror acts possible even with relatively primitive
weapons. Germany surely will be also the subject of the understandable great Muslim terrorist
retribution for its joining bombing of Iraq and Syria, because Germany has on its territory the greatest
number, i.e. approximately 1 million war refugees from these countries. In relation to Christian love,
which I defined in the Philosophy of Balance as a permanent obligation of everyone to cause the least
possible death and pain, I say it is a winning strategy in nature according to me, however it requires
permanent rational counting and recalculation, if in every moment in our behavior we move at this
minimum of death and pain of everyone in the Universe or if in every moment in our behavior we did not
deviate at least from this minimum a lot. Therefore according to the Philosophy of Balance Christian love
is not, just a matter of emotions, but to a large extent also of reason, the ill-conceived Christian love
based on emotions with a great omission of reason can be very dangerous, which according to me is in
the case of both of the above mentioned decisions of the German Government.
See http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/387934-posleme-vojaky-do-syrie-schvalila-nemeckavlada.html
Below I mention by me in the past suggested fair solution to the problem of Islamic State and war
refugees from Syria and Iraq according to the Philosophy of Balance:
quoted:
Post of Dalibor Grůza
Time: 03/09/2015 14:28:07
The first goal should be to return the refugees to their safe home countries, therefore it is first necessary
to negotiate peace with the Islamic State. If this is not possible, it is necessary according to the rules of
Philosophy of Balance never to cause the death of any human, thus also of any refugee in war, it is also
necessary according to the rules of Philosophy of Balance to respond in the case of invasion of refugees
by counterattack as in the case of any other attack without us getting seriously hurt by the attacker and
so that we cause the least possible death and pain. This means that it is necessary to adopt quotas of
war refugees in the European Union, but on principle war refugees must be detained in the militaryguarded camps in the Czech Republic, except those that succeed in integrating into Czech society to
ensure, that the Czech Republic did not become from view point of World economic refugees the
desired destination country and hereby they were discouraged from economic migration to the Czech
Republic. Also in this case the primary goal should be the return of war refugees to their safe home
countries. The war refugees should be able first of all to do order in their home countries and not to
emigrate. From the military-guarded refugee camps in the Czech Republic only adult war refugees
should be released who pass the exam in Czech language and find a job outside the camp and their
immediate families that these integrated war refugees will be able to support sufficiently from their
income for this their job. And then also the children of refugees in the place of the camp, that they have
the opportunity to attend school together with Czech children, unless there is not big slowdown of
teaching of Czech children.
Time: 17/09/2014 07:37:53
Prior to starting another war in Iraq and Syria, which causes a lot of death and pain and application of
the Koran law of the blood vendetta against the West by Muslims such as in Libya or Afghanistan, the
West should try a diplomatic solution by the division of territories and the guarantee of right to life of their
population on the basis of agreement guaranteed by the international community between Sunnis and
Shiites in Syria and Iraq, even without or with the Islamic State, which is apparently a legitimate form of
government of Iraqi and Syrian Sunnis. The boundaries of these territories and guarantee of the right to
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life of their population the West should guarantee in particular against aggression of the Islamic State,
and even by the threat of air raids of aircrafts, virtually of subsequent ground military operation in Iraq
and Syria in compliance with the main obligation according to the Philosophy of Balance to cause the
least possible death and pain, which means in particular politics of containment of aggression on those
territories with the minimum necessary military actions on the territory of the aggressor to protect the
lives of their inhabitants with the greatest minimizing victims on lives, even of aggressors. SOLVED
EXAMPLES AND COMMENTARIES BASED ON PHILOSOPHY OF BALANCE
(see www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 2. 12. 2015 23:51
2. 12. 2015 23:51

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Zásady léčby rakoviny kůže dle Filosofie rovnováhy
I rakovinné buňky jsou živí tvorové, kteří dle Filosofie rovnováhy mají mít svá práva, zejména právo na
život.
Než přistoupíme k chirurgickému odstranění rakovinového nádoru je nutné se vžít do role rakovinné
buňky, jestli bychom toto odstranění považovali stále za spravedlivé, kdybychom my byli na místě
rakovinné buňky a rakovinná buňka na našem místě (viz mj. Kantův kategorický imperativ).
Rakovinný nádor je z výše uvedených důvodů dle Filosofie rovnováhy možno chirurgicky odstranit
zřejmě jen při nejméně 95-100% pravděpodobnosti, že tím zachráníme život jiného živého tvora, tak
abychom tím způsobili co možná nejméně smrti a bolesti. Např. roste-li tento rakovinný nádor a
ohrožuje-li tím s touto pravděpodobností, tj. vysoce pravděpodobně život jiných živých buněk těla či
život člověka.
Je-li dle Filosofie rovnováhy nutno proti rakovinnému nádoru, který na nás útočí, zasáhnout protiútokem,
k tomu se zdá vhodná např. propolisová tinktura. Propolis by měl odblokovat zablokovanou apoptózu
rakovinných buněk a omezovat jejich nekontrolované množení.
Tinktura – 1 objemový díl propolisu rozmícháme ve 2 objemových dílech 96% ethanolu. Ve vhodné
nádobě s uzávěrem při pokojové teplotě a za občasného míchání macerujeme několik dní. Hrubé
nečistoty ze získané suspenze odfiltrujeme přes několik gáz. Filtrací přes filtrační papír odstraníme
zbytek kalu. Získaná tinktura je nasycený roztok propolisu. Podle potřeby ředíme etylalkoholem,
glycerinem nebo vodou. Poznámka: rozpouštění v etylalkoholu o nižších koncentracích (60 % – 80 %)
uvolňuje ze suroviny další látky rozpustné pouze ve vodě. viz
http://cs. wikipedia.org/w/index.php?title=Propolis
In cancer treatment and cancer prevention
In in vitro tests, propolis induces cell cycle arrest, apoptosis and reduces expression of growth and
transcription factors, including NF-KB. Notably, caffeic acid phenethyl ester down-regulates the mdr-1
gene, considered responsible for the resistance of cancer cells to chemotherapeutic agents. [36] In in
vivo studies with mice, propolis inhibits 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone-induced
tumorigenesis. [37] Once again, in the absence of any clinical studies, it is not clear if this activity has
any therapeutic relevance.
V onkologické léčbě a prevenci rakoviny
V testech in vitro propolis podporuje zakončení buněčného cyklu, apoptózu a snižuje projevy růstu a
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transkripční faktory, včetně NF-KB. Zejména kyselinou kávovou fenethyl ester potlačuje mdr-1 gen,
považovaný za odpovědný za odpor nádorových buněk k chemoterapeutickým činidlům.[36] V in vivo
studiích na myších propolis inhibuje 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon indukující vznik
nádorů.[37] Ještě jednou, při neexistenci jakékoli klinické studie není jasné, pokud tato činnost má
jakýkoliv léčebný význam.
(viz http://en.wikipedia.org/wiki/Propolis )
I s rakovinnými buňkami je totiž dle Filosofie rovnováhy možné žít v symbióze, žijeme-li v symbióze s
ostatními živými tvory, zejména ztělesněnými v našem těle jako evolučním pozůstatkem těmito
rakovinnými buňkami, tj. plníme-li dlouhodobě naši stálou povinnost dle Filosofie rovnováhy působit co
možná nejméně smrti a bolesti. To znamená žít s chirurgicky neodstraněným rakovinným nádorem,
který se nešíří, a dožít se ve zdraví dlouhého věku.
Literatura: http://cs. wikipedia.org/wiki/Dezinfekce , http://www.realself.com/question/basal-cellcarcinoma-growth-rate-mohs-surgery , http://en.wikipedia.org/wiki/Squamouscell_carcinoma , http://en.wikipedia.org/wiki/Basalcell_carcinoma , http://lekarske.slovniky.cz/pojem/nodulus , http://www.ordinace.cz/clanek/myty-apovery-o-melanomu/ , http://www.ulekare.cz/clanek/abcde-pomuze-s-odhalenim-rakoviny-kuze-14353 ,
http://cs. wikipedia.org/wiki/Rakovina_kůže , http://lekarske.slovniky.cz/pojem/ulcerace , http://en.wikipe
dia.org/wiki/Skin_cancer , http://en.wikipedia.org/wiki/Amelanotic_melanoma , http://www.wikiskripta.eu/i
ndex.php/Nádory_kůžeJak rozpoznat melanom kůže
, http://www.melanomy.cz/?touch=jakrozpoznatmelanom , http://www.linkos/ cz/maligni-melanomspinaliom-bazaliom-c43-44-d03/maligni-melanom-a-ostatni-nadory-kuze/
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
3. 12. 2015 21:34
Principles of treatment of skin cancer according to Philosophy of Balance
Even cancer cells are living creatures, which according to the Philosophy of Balance should have their
rights, particularly the right to life.
Before we proceed to surgical removal of the cancerous tumor, it is necessary to put ourselves in the
role of cancer cell, if we consider this removal still to be fair, if we were to be cancer cell, and cancer cell
were to be us. (see among others Kant's categorical imperative).
Cancerous tumor may be surgically removed from the above reasons according to the Philosophy of
Balance apparently only if the probability of at least 95-100 %, that we save in this way the life of other
living creature, so that in this way we caused the least possible death and pain. For example, if this
cancerous tumor is growing and it threatens the life of other living body cells or the life of human with
this probability, i.e. highly probably.
If according to the Philosophy of Balance we must attack against cancerous tumor that is attacking us,
with counterattack, eg. propolis tincture seems to be appropriate for it. Propolis should unblock the
blocked apoptosis of cancer cells and limit their uncontrolled reproduction.
Tincture - we mix 1 volume part of propolis in 2 volume parts of 96% ethanol. In a suitable vessel with
the cap at room temperature and occasionally stirring we macerate for several days. Dirt from the
resulting suspension we filter through several gauzes. Filtration through filter paper removes the residue
of sludge. The resulting tincture is a saturated solution of propolis. If it is necessary, we dilute it in
ethanol, glycerine or water. Note: the dissolution of ethanol in lower concentrations (60% - 80%)
releases from the raw material the other substances soluble only in water.
see http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Propolis
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In cancer treatment and cancer prevention
In in vitro tests, propolis induces cell cycle arrest, apoptosis and reduces expression of growth and
transcription factors, including NF-KB. Notably, caffeic acid phenethyl ester down-regulates the mdr-1
gene, considered responsible for the resistance of cancer cells to chemotherapeutic agents.[36] In in
vivo studies with mice, propolis inhibits 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone-induced
tumorigenesis.[37] Once again, in the absence of any clinical studies, it is not clear if this activity has
any therapeutic relevance.
(see http://en.wikipedia.org/wiki/Propolis )
Thus according to the Philosophy of Balance it is possible to live in symbiosis even with cancer cells, if
we live in symbiosis with other living creatures, especially in our body embodied by these cancer cells
as an evolutionary remnant, i.e. if we fulfill in the long term our permanent obligation according to the
Philosophy of Balance to cause the least possible death and pain. It means to live with surgically notremoved cancerous tumor, that is not spreading, and to live in good health for many years.
Literature: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dezinfekce , http://www.realself.com/question/basal-cellcarcinoma-growth-rate-mohs-surgery , http://en.wikipedia.org/wiki/Squamouscell_carcinoma , http://en.wikipedia.org/wiki/Basalcell_carcinoma , http://lekarske.slovniky.cz/pojem/nodulus , http://www.ordinace.cz/clanek/myty-apovery-o-melanomu/ , http://www.ulekare.cz/clanek/abcde-pomuze-s-odhalenim-rakoviny-kuze14353 , http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakovina_kůže , http://lekarske.slovniky.cz/pojem/ulcerace , http://en
.wikipedia.org/wiki/Skin_cancer , http://en.wikipedia.org/wiki/Amelanotic_melanoma , http://www.wikiskri
pta.eu/index.php/Nádory_kůžeJak rozpoznat melanom kůže
, http://www.melanomy.cz/?touch=jakrozpoznatmelanom , http://www.linkos.cz/maligni-melanomspinaliom-bazaliom-c43-44-d03/maligni-melanom-a-ostatni-nadory-kuze/
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 3. 12. 2015 21:35
3. 12. 2015 21:35

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Milosrdná léčiva v západní medicíně
Z níže uvedeného plyne, že je třeba zásadně neužívat žádné prostředky lékařství, zásadně je třeba
spolehnout se na obranyschopnost vlastního organismus, a to zásadně vyjma vyšetření lékařem pomocí
jeho smyslů, jestliže to nezpůsobuje zásadně žádnou smrt a bolest, nebo také zásadně vyjma případů
způsobujících smrt živého tvora zřejmě jen při nejméně 95-100% pravděpodobnosti, že tím zachráníme
život jiného živého tvora, tak abychom tím způsobili co možná nejméně smrti a bolesti. Je třeba vždy
volit co možná nejmilosrdnější léky, tj. zejména nikoliv živočišného původu ze zabitého zvířete, tj.
zejména minerálního, rostlinného, houbového či bakteriálního či kvasinkového původu (viz kniha Dr
ING. ZDENĚK BUDĚSÍNSKÝ, Dr ING. MIROSLAV PROTIVA, Vědecký redaktor Dr Ing. Oldřich
Němecek, SYNTHETICKA LÉČIVA, PRAHA 1954, NAKLADATELSTVÍ ČESKOSLOVENSKÉ
AKADEMIE VĚD, https://is. muni.cz/el/1423/podzim2005/TEST/um/test.pdf ). Původ léku nemusí být
vždy na první pohled zřejmý, proto je nutné předem sdělit každému svému lékaři, že zásadně odmítám
léky živočišného původu, u léků živočišného původu požadovat své předchozí schválení, čímž, jsem-li
skutečně vegetarián či mrchožrout (tj. jím pouze zvířata zemřelá přirozenou smrtí, zásadně na stáří) či
snažím se vždy působit co možná nejméně smrti a bolesti a nikoliv pokrytec, tak přenesu svou
odpovědnost za svou milosrdnost částečně i na lékaře. Měl bych upřednostnit již objevené starší,
nejlépe několik desítek let staré léky, kde pokusná zvířata téměř již zapomněla na pokusy při zavádění
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léku na trh způsobenou smrt a bolest. U léků neznámého nebo živočišného původu, pro jehož výrobu
bylo možná nutné zabít zvíře, bych měl upřednostnit západoněmecké léky západoněmeckých
farmaceutických firem (viz níže), nikoliv z NDR, protože v Západním Německu platily až do nedávné
doby přísné Hitlerovy zákony na ochranu zvířat, aby jim nebyla působena zbytečná smrt a bolest.
Zásadně nikdy izraelské léky, např. od společnosti Teva Pharmaceuticals z důvodu současné
nejnemilosrdnější košer porážky zvířat. (viz www.teva.cz/o-spolecnosti/teva-v-cr/ ) To vše při plnění
stálé povinnosti každého dle Filosofie rovnováhy působit co možná nejméně smrti a bolesti.
quoted:
Post of Dalibor Grůza
(Ž) Třetím příkladem přátelského chování mikroorganismů může být sám Hitler a jeho evoluční, resp.
válečný úspěch do roku 1941, neboť v nacistickém Německu byla učiněna řada pozitivních kroků v
oblasti ochrany zvířat. Byly zde radikálně omezeny pokusy na zvířatech.
(M) 24. listopadu 1933 to byl zákon o ochraně zvířat: Tierschutzgesetz.**
(Ž) Krátce předtím, než byl představen Tierschutzgesetz, byla nejdříve zakázána vivisekce jako taková,
později byla omezena. - Výzkumy na zvířatech byly totiž viděny jako součást tak zvané "židovské
vědy“.**
(M) 3. července 1934 to byl zákon o zákazu lovu: Reichsjagdgesetz.**
(Ž) 1. července 1935 komplexní zákon na ochranu životního prostředí: Naturschutzgesetz.**
(M) 13. listopadu 1937 zákon upravující přepravu zvířat autem…. **
(Ž) …a dne 8. září 1938 podobný zákon, vztahující se na zacházení se zvířaty při přepravě vlaky.**
Filosofie rovnováhy s. 9
Nacistické zákony na ochranu zvířat byly velmi detailně propracované a měly vysokou lékařskou a
právní úroveň.[45] Už v první verzi z roku 1933 je např. přísně postihováno týrání zvířat, je zakázáno
užívání psů při honech, je regulována kastrace zvířat a je stanoveno maximální množství práce, které
může být požadováno od zvířat na polích nebo v dolech. Další ustanovení omezovalo vědecké a
lékařské experimenty na zvířatech, které se směly provádět jen výjimečně a s výslovným povolením
ministerstva vnitra (přičemž v koncentračních táborech se prováděly drastické „vědecké“ pokusy na
lidech zcela bez omezení). Na zákon z roku 1933 navazovala postupně celá řada dalších zákonů na
ochranu přírody a zvířat, které byly vydávány a vylepšovány až do úplného konce režimu. Většina
těchto zákonů byla údajně sestavena pod dozorem samotného Hitlera.[46] Nesmírný důraz je v těchto
zákonech kladen především na to, aby zvířata nepociťovala sebemenší bolest [46] – ať už během
chovu, při přepravě nebo třeba během porážky (veřejnosti byly na obhajobu zákona promítány záběry z
rituálních, tzv. košér, porážek například v antisemitistickém filmu Věčný žid). V roce 1934 byl vydán
lovecký zákon, který např. zakazoval v lesích kladení pastí a rovněž používání celé řady střeliva, jehož
použití by mohlo zvěři způsobit nepřiměřenou bolest. Ohrožené druhy se nesměly lovit vůbec. ... Přesto
však platí, že nacistický zákon na ochranu zvířat byl natolik propracovaný, že se s několika úpravami
udržel v západních sektorech Německa až do roku 1974.[47] Přísný nacistický zákon o metodách
zabíjení zvířat z roku 1933 zůstal dokonce v platnosti až do roku 1997.[48], viz
http://cs. wikipedia.org/wiki/Nacismus#Nacistick.C3.A1_ideologie_a_jej.C3.AD_vztah_k_p.C5.99.C3.AD
rod.C4.9B
Proto doporučuji při přemnožení blech, když můj pes nemohl spát, jak si kousal své svědivé blechy,
zřejmě veterinární přípravky s účinnou látkou propoxur od společnosti Bayer v podobě obojku pro psy,
která působí pouze na dospělce blech, nikoliv na larvy a vajíčka při kontaktu se zvířetem, a to nechat
působit pro dobu cca 1-1,5 měsíce, když vývojový cyklus blech trvá při dobrých podmínkách průměrně
21 dnů a na zvířeti je pouze 5% populace, tj. dospělci blech, zbytek zejména larvy a vajíčka jsou v
okolním prostředí zvířete, čímž dojde k nutnému snížení množství blech a je třeba poté obojek sejmout
a dát blechám znovu šanci, zda se přemnoží.či nepřemnoží, aby žili se svým hostitelem v symbióze.
Ve shora uvedeném pramenu literatury: http://www.veterinarnipece.cz/diskuze/ je sdílen názor
chovatele, že tento obojek proti blechám nefunguje, že shora uvedený repelentní obojek "do měsíce je
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totálně nefunkční...pes je opět zablešený...." Je však nutno dát tomuto obojku šanci a zatím nepoužít
shora uvedený insekticidní obojek, protože podle literatury: http://en.wikipedia.org/wiki/Margosa jde v
případě margosy o rostlinu Azadirachta indica, která funguje jako bio repelent. Je nezbytné použít
postřik tímto repelentem opakovaně, alespoň jednou za deset dní. (Přímo nezabíjí hmyz. Jde o
odpuzující, a vajíčka odstrašující ochranu. Hmyz pak hladoví.)
shora uvedený insekticidní obojek, který by měl být podle
literatury: http://en.wikipedia.org/wiki/Propoxur relativně milosrdný, protože byl uveden na trh již v roce
1959 (pokusná zvířata za tak dlouhou dobu tedy téměř zapomněla na způsobenou smrt a bolest) a má
rychlý smrtící účinek.
Kategorie:Farmaceutické společnosti Německa
B
• Bayer (17 C, 19 F)
• Bionorica (7 F)
• Boehringer Ingelheim (2 C, 8 F)
• Boehringer Mannheim (2 C, 3 F)
C
• Celesio (3 F)
• Chemische Fabrik von Heyden (1 C, 7 F)
D
• Dm-drogerie markt (4 C, 9 F)
H
• Haema (2 F)
• Hexal AG (7 F)
• Hoechst AG (9 C, 1 P, 81 F)
I
• IG Farben (37 C, 1 P, 18 F)
J
• Jenapharm (1 C, 3 F)
L
• LTS Lohmann Therapie-Systeme (1 F)
M
• Merck KGaA (4 C, 71 F)
• Mundipharma (4 F)
R
• Ratiopharm (1 C, 9 F)
S
• Sandoz (9 F)
• Schwarz Pharma (1 C, 1 P, 2 F)
V
• Vetter Pharma (1 C, 11 F)
W
• Waldner (Firmengruppe) (8 F)
http://commons. wikimedia.org/wiki/Category:Pharmaceutical_companies_of_Germany
Kategorie:Farmaceutické společnosti Německé demokratické republiky
A
• VEB Arzneimittelwerk Dresden (372 F)
C
• VEB Chemische Werke Radebeul (1 F)
G
• Germed (3 C, 3 F)
J
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• VEB Jenapharm (5 F)
V
• VEB Berlin-Chemie (19 F)
http://commons. wikimedia.org/wiki/Category:Pharmaceutical_companies_of_the_German_Democratic_
Republic
3. 12. 2015 21:47
Merciful medicaments in Western medicine
From the below mentioned it is necessary not to use on principle any means of medicine, it is necessary
on principle to rely on the immunity of own body and so on principle with the exception of examination
by a doctor using his or her senses, if it causes on principle no death and pain, or also on principle
except in cases of causing the death of any living creature apparently only if the probability of at least
95-100 %, that we save in this way the life of other living creature, so that in this way we caused the
least possible death and pain. The most merciful medicaments should always be chosen, i.e. especially
not of animal origin from a slaughtered animal, i.e. especially of mineral, plant, fungal or bacterial or
yeast origin (see the book Dr ING. ZDENĚK BUDĚSÍNSKÝ, Dr ING. MIROSLAV PROTIVA, science
editor Dr Ing. Oldřich Němecek, SYNTHETIC MEDICAMENTS, PRAGUE 1954, Czechoslovak Academy
of Sciences Publisher, https://is.muni.cz/el/1423/podzim2005/TEST/um/test.pdf ). The origin of the
medicament is not always obvious at first sight, therefore it is necessary beforehand to tell every my
doctor that I reject on principle medicaments of animal origin, for medicaments of animal origin I require
my prior approval, through which, if I am in fact a vegetarian or scavenger (i.e. I eat only animals died of
natural causes, on principle of old age) and I try to cause always the least possible death and pain, and
not a hypocrite, so I will transfer my responsibility for my mercifulness in part to the doctor. I should
prioritize already discovered earlier, preferably several decades old medicaments, where experimental
animals have almost forgotten by the experiments introducing medicament on the market caused death
and pain. For medicaments of unknown or animal origin, for which production it was possibly necessary
to kill an animal, I should prioritize the West German medicaments of West German pharmaceutical
companies (see below) rather than from the German Democratic Republic, because in West Germany
until recently there were in force Hitler's strict laws to protect animals, so not to cause them unnecessary
death and pain. On principle never Israel medicaments such made by Teva Pharmaceuticals because of
the contemporary most unmerciful kosher slaughter of animals. (see www.teva.cz/o-spolecnosti/teva-vcr/ ) At the same time for all above it is necessary to fulfill the permanent obligation of everyone
according to the Philosophy of Balance to cause the least possible death and pain.
quoted:
Post of Dalibor Grůza
(F) The third example of the friendly behaviour of microorganisms can be Hitler himself and his
evolutionary, or more precisely, military success until 1941, due to the fact, that some positive steps in
the area of animal protection were made in Nazi Germany. Animal experimentation was radically limited
here.
(M) On 24th November 1933 it was the animal protection act: Tiershutzgesetz.**
(F) Shortly before introducing Tierschutzgesetz, vivisection as such was first banned; later it was limited.
- Animal experimentation was seen as part of the so-called “|Jewish science .**
(M) On 3rd July 1934, a hunting ban act was passed: Reichsjagdgesetz.**
(F) On 1st July 1935, a complex environment protection act: Naturschutzgesetz.**
(M) On 13th November 1937, an act regulating animal transport by car …. **
(F) … and on 8th September 1938, a similar law related to handling animals during rail transport.**
Philosophy of Balance p. 8
Nazi laws to protect animals were very elaborated and had high medical and legal level. [45] Already in
the first release of 1933 is for example severely punished cruelty to animals, it is forbidden to use dogs
when hunting, castration of animals is regulated and maximum amount of work is specified that may be
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required of animals in fields or in mines. Other provisions are restricting scientific and medical
experiments on animals that may be only rarely performed and with the express permission of the
Ministry of the Interior (while in the concentration camps were conducted drastic "scientific" experiments
on humans without restriction). The Act of 1933 was followed successively by many other laws to
protect nature and animals, which were published and improved until the end of the regime. Most of
these laws were allegedly prepared under the supervision of Hitler himself. [46] Over-emphasis in these
laws is put on that the animals do not feel the slightest pain [46] - whether during breeding, during
transportation or even during slaughter (the shots of the ritual, called kosher slaughters were projected
for the public to defend the Act, for example in anti-Semitic film The Eternal Jew). In 1934 a hunting law
was issued, for example forbidding trapping in forests and the use of a wide range of ammunition, of
which use could cause excessive pain of animals. Endangered species were not allowed to hunt at all.
... However, the Nazi laws to protect animals were so sophisticated that with a few modifications they
retained in the western sectors of Germany until 1974. [47] Strict Nazi Act of 1933 on methods of killing
animals remained in force even until 1997. [48],
see http://cs.wikipedia.org/wiki/Nacismus#Nacistick.C3.A1_ideologie_a_jej.C3.AD_vztah_k_p.
C5.99.C3.ADrod.C4.9B
Therefore at flea overpopulation, when my dog could not sleep, as he bit his itchy fleas, I recommend
apparently veterinary products with the active ingredient propoxur from company Bayer as a collar for
dogs, which is effective only on adult fleas, not on the eggs and larvae in contact with the animal, and let
it work for a period of about 1-1,5 months, when the fleas development cycle lasts in good conditions on
average 21 days and on the animal there is only 5% of the population, i.e. of adult fleas, the rest mainly
larvae and eggs are in the ambient environment of the animal, thereby it is necessary to reduce the
amount of the fleas and the collar must be removed thereafter to give fleas a chance again, whether
they reproduce excessively or they do not reproduce excessively to live with their host in symbiosis.
In the above source of literature: http://www.veterinarnipece.cz/diskuze/ there is opinion shared by
breeder, that this flea collar does not work, that the above repellent collar " is totally dysfunctional in a
month … population of fleas is on the dog again … “ "However it is necessary to give this collar a
chance and for the present not to use the above mentioned insecticidal collar, because according to the
literature: http://en.wikipedia.org/wiki/Margosa it is in the case of margosa the plant Azadirachta indica,
which acts as a bio repellent. It is necessary to spray this repellent repeatedly, at least every ten days.
(It does not directly kill insects. This is a repellent and egg-laying deterrent protection. The insects
starve.)
the above mentioned insecticidal collar, which should be according to the
literature: http://en.wikipedia.org/wiki/Propoxur relatively merciful, because it was introduced in 1959 (the
experimental animals almost forgot caused death and pain after so long time) and it has a fast lethal
effect.
Category: Pharmaceutical companies of Germany
B
• Bayer (17 C, 19 F)
• Bionorica (7 F)
• Boehringer Ingelheim (2 C, 8 F)
• Boehringer Mannheim (2 C, 3 F)
C
• Celesio (3 F)
• Chemische Fabrik von Heyden (1 C, 7 F)
D
• Dm-drogerie markt (4 C, 9 F)
H
• Haema (2 F)
• Hexal AG (7 F)
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• Hoechst AG (9 C, 1 P, 81 F)
I
• IG Farben (37 C, 1 P, 18 F)
J
• Jenapharm (1 C, 3 F)
L
• LTS Lohmann Therapie-Systeme (1 F)
M
• Merck KGaA (4 C, 71 F)
• Mundipharma (4 F)
R
• Ratiopharm (1 C, 9 F)
S
• Sandoz (9 F)
• Schwarz Pharma (1 C, 1 P, 2 F)
V
• Vetter Pharma (1 C, 11 F)
W
• Waldner (Firmengruppe) (8 F)
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pharmaceutical_companies_of_Germany
Category: Pharmaceutical companies of the German Democratic Republic
A
• VEB Arzneimittelwerk Dresden (372 F)
C
• VEB Chemische Werke Radebeul (1 F)
G
• Germed (3 C, 3 F)
J
• VEB Jenapharm (5 F)
V
• VEB Berlin-Chemie (19 F)
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pharmaceutical_companies_of_the_German_Democratic_
Republic
Aktualizováno 3. 12. 2015 21:50
3. 12. 2015 21:50
Do jaké smečky patřím
Jsem pokřtěný katolík a členem katolické církve (Jsem velmi nespokojený člen katolické církve jako
nejstarší a největší Ježíšovy církve ve světě, protože, když se mi nepodaří usmířit všechny na život a na
smrt soupeřící smečky ani nevznikne či nenajdu víditelnou smečku živých tvorů více dle Filosofie
rovnováhy, tak zatím nenajdu lepší smečku a zůstanu krajním členem katolické církve a protože si velmi
vážím učení a statečnosti Ježíše z Nazaretu zřejmě Krista, ze kterého většinově vychází má Filosofie
rovnováhy.), avšak téměř ani proti žádné smečce živých tvorů, nepodařilo se mi zatím usmířit tyto na
život a na smrt soupeřící smečky ani vytvořit viditelnou vlastní smečku živých tvorů dle Filosofie
rovnováhy, nemám zatím ženu (a to ani svou dosavadní přítelkyni, katoličku) a děti, kteří by nejedli
poražená zvířata a ze zemřelých zvířat by jedli pouze zemřelá přirozenou smrtí, zásadně na stáří. Co se
týká viditelné podpory nějaké smečky, tak jsem zatím viditelně sám, téměř žádná smečka živých tvorů
však proti mně neprojevuje nenávist. Zásadně má smysl v mém případě jako shora uvedeného
prostředníka předcházet, resp. se vyhýbat bojům, kde bych vážně ohrozil a zároveň nikoliv vysoce
pravděpodobně zachránil nejméně stejný počet nějakých lidských životů, možná zároveň nikoliv i méně
pravděpodobně zachránil více životů, životem se zde rozumí i vlastní lidský život, které jsou zásadně
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znakem nenávisti nějaké smečky živých tvorů, což by zřejmě vylučovalo moji činnost jako případného
prostředníka, smírce, kontraktora mezi všemi smečkami živých tvorů.
Smečky:
Židé nenávidí nepřátele. Muslimové nenávidí jinověrce, kromě podřízených, popř. přátelských židů a
křesťanů. Křesťané nenávidí a zároveň milují jinověrce, zejména židy. Hinduisté nenávidí ty, kdo zabijí
či jedí posvátné krávy, jinak buddhisté a hinduisté nenávidí, koho chtějí, jejich náboženství k tomu mlčí,
tedy zejména nepřátele. Kapitalisté nenávidí ty, kdo jim chtějí vzít majetek. Fašisté nenávidí židy a
Rómy. Komunisté nenávidí bohaté. Zvířata, rostliny a hmyz zejména nenávidí ty, kdo je zabíjejí, a ty,
kdo spotřebovávají tyto jejich zabité mrtvoly, to vše vyjma zemřelých téměř bez bolestně na stáří po
šťastném, dlouhém a důstojném životě
quoted:
Post of Dalibor Grůza
... Protože je však ve Vesmíru zlo a dobro, světlo a vakuum, Kristus a Ďábel v rovnováze, a budu-li
jejich krajním a společným členem, nemohu ani od jednoho čekat velkou přízeň a moc, avšak ani od
druhého z těchto vůdčích vlků velký odpor a zlo, protože budu členem byť krajním jeho smečky. Budu
tedy prostředníkem ve vlčí smečce, což předpokládá přátelství se všemi vlky a zároveň oběma vůdčími
vlky, kteří spolu bojují na život a na smrt, což je poměrně nejbezpečnější postavení ve vlčí smečce,
nemohu mnoho získat, ale zároveň ani nemohu mnoho ztratit.
... Takovýto prostředník ve vlčí smečce může očekávat odměnu (povolenou vlčici a vlčata) teprve po
založení nové dobré smečky poté, co se mu podaří usmířit všechny soupeřící vůdčí vlky, obrazně
řečeno Krista s Ďáblem a Ďábla s Kristem, dravce s jeho kořistí. Toto usmíření se však nemusí nikdy
uskutečnit, jde tak o nadlidský úkol, o kterém prostředník nikdy neví, zda se mu ho podaří dosáhnout,
jeho úkolem je o to celý jeho život usilovat. Filosofie rovnováhy s. 349
… Na druhou otázku odpovím, že jsem z 51%-procent (tj. v počtu 51 dílů ze 100) římský katolík, proto
jsem členem římsko-katolické církve. Ve zbytku jsem eklektik (tedy mnoho ze všeho jsem četl a z toho si
vybíral), protože se domnívám, že v Bibli-Starém i Novém zákoně a ostatních spisech (včetně mé
Filosofie rovnováhy) jsou chyby, protože je vždy sepisoval nedokonalý člověk či lidé (Ježíš Nazaretský
údajně sám nic nesepsal, všechny spisy o něm pochází od jeho stoupenců).
… Jsem římsko-katolickým křesťanem, přesto je postoj mé Filosofie rovnováhy k současné římskokatolické církvi dvojznačný:
Na jedné straně uznávám důležitý úkol římsko-katolické církve ve světě jako všech, kdo jsou byť
nedokonalým kazatelem lásky, příp. i zejména světově velice důležitých Biblických evangelií Nového
zákona, které podle mne popisují z 51-60% dokonalou lásku k bližnímu.
Na druhé straně pokládám v současnosti římsko-katolickou církev a její členy, tj. věřící a kněze za
běžně zkažené lidi jako je zbývající současná světová společnost. Tudíž jim důvěřuji, resp. nedůvěřuji
stejně jako každému jinému běžnému člověku v naší soudobé společnosti. Důvodem současné běžné
zkaženosti římsko-katolické církve, která nemá vlastnosti velké láskyplné rodiny tak, jak by podle mne
měla mít a jak se také nepravdivě veřejnosti v současnosti představuje, je podle mne to, že neplní výše
uvedené přikázání lásky všeobecně a vyjímá z něj ostatní živé tvory. Totožná míra zbytečného zabíjení
jiných živých tvorů jako člověka ze strany současné společnosti i členů římsko-katolické církve má podle
evoluční teorie mé Filosofie rovnováhy za následek nenávist těchto jiných živých tvorů a jejich
příbuzných jedinců, jejímž přímým důsledkem je podle mé Filosofie rovnováhy běžná zkaženost, resp.
neláskyplnost současné společnosti a rovněž tak i členů římsko-katolické církve také navzájem.
Filosofie rovnováhy s. 334-355
… Proto např. není možné z hlediska člověka, který nezná současný stav a budoucí evoluční vývoj
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rozumu a psychiky (duše) určitého živého tvora mimo člověka či jejich daného druhu, předem říci, zda je
dobré, aby člověk dnes obětoval svůj život za jiné živé tvory mimo člověka. Přesto je možné podle mne
již dnes říci, že s postupující evolucí, kterou urychluje vztah ostatní živých tvorů s dokonalejším tvorem,
kterým je člověk, se ostatní živí tvorové stanou časem nevyhnutelně plnoprávnými členy naší
společnosti. Filosofie rovnováhy s. 142
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 5. 12. 2015 13:40
5. 12. 2015 13:40
To which pack I belong
I am a baptized Catholic and a member of the Catholic Church (I am very unsatisfied member of the
Catholic Church as the oldest and largest Jesus Church in the world, because, if I do not succeed in
reconciling all life-and-death rival packs or visible pack of living creatures more respecting the
Philosophy of Balance does not arise or I do not find it, so far I will not find a better pack and so I will
remain the border member of the Catholic Church, and because I am very respecting the learning and
bravery of Jesus of Nazareth apparently Christ, on which Philosophy of Balance is based in the
majority.), but almost against no pack of living creatures, yet I have been unable to reconcile these lifeand-death rival packs or to create my own visible pack of living creatures according to the Philosophy of
Balance, I have no woman (and even my current girlfriend, Catholic) and no children yet who would not
eat the slaughtered animals and from died animals they would eat only died of natural causes,
principally of old age. Regarding the visible support of some pack so I am visibly alone, but almost no
pack of living creatures shows hatred against me. On principle it makes sense in my case as above
mediator to prevent, virtually to avoid fights, where I would endanger seriously while not highly probably
save at least the same number of some human lives, possibly while not also less probably save more
lives, here life means also own human life, those fights are on principle sign of hatred of some pack of
living creatures, which would seem to exclude my activity as a potential mediator, conciliator, contractor
among all packs of living creatures.
Packs:
The Jews hate enemies. Muslims hate believers of other religions, except subordinated or friendly Jews
and Christians. Christians hate and love at the same time believers of other religions, especially Jews.
Hindus hate those who kill and eat the sacred cows, otherwise Buddhists and Hindus hate whoever they
want, their religion is silent about it, namely enemies. Capitalists hate those who want to deprive them of
their property. The fascists hate Jews and gypsies. Communists hate the rich. Animals, plants and
insects hate especially those that kill them and those who consume these killed cadavers, all except
those died almost without pain of old age after happy, long and dignified life.
quoted:
Post of Dalibor Grůza
... As in the Universe there is good and evil, light and vacuum, Christ and the Devil in balance, if I am
their border and joint member, I cannot expect from either of the leading wolves a great favor and
power, but neither a great resistance and evil, because I will be though a border member of their pack. I
will therefore be a mediate wolf in a pack, which presupposes friendship with all the wolves including the
two guiding wolves, which have fought for life and death. This is relatively the safest position in a wolf
pack, I cannot get much, but I cannot lose much either.
... Such a mediator in the wolf pack cannot expect the reward (she-wolf and the wolf cubs allowed) until
the establishment of a new good pack after he or she manages to reconcile all the warring leaders,
figuratively speaking of Christ with the Devil and the Devil with Christ, a predator with its prey. This
reconciliation, however, may never be achieved, because it is such a superhuman task, which the
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mediator cannot know, whether he or she can even reach it, his or her task is to devote it his or her
entire life. Philosophy of Balance p. 364
… To answer the second question, I'm 51 % percent (i.e., the number of 51 parts in 100) a Roman
Catholic, so I am a member of the Catholic Church. In the rest I am an eclectic (i.e. much of everything I
have read and from what I chose), because I believe, that in the Bible - Old and New Testament and
other writings (including my Philosophy of Balance) are errors, because it was always written by an
imperfect man or men (Jesus of Nazareth himself had not written anything, all comes from his
followers).
… I am a Roman Catholic Christian, but the attitude of my Philosophy of Balance to the contemporary
Roman Catholic Church is ambiguous:
On the one hand, I recognize the important task of the Roman Catholic Church in the world as all those,
who are even the imperfect preacher of love, optionally also especially of world´s very important Bible
Gospels of the New Testament, which according to me describe 51-60 percents of perfect love to a
neighbor.
On the other hand, I consider now the Roman Catholic Church and its members, i.e. the believers and
priests as normally demoralized people like the rest of contemporary global society. Thus, I trust,
virtually distrust them, like any other normal person in our contemporary society. In my opinion the
reason for the contemporary normal demoralization of the Catholic Church, which has not the
characteristics of a large loving family, which it should have and how it presents itself falsely to the
public now, is, that it does not fulfill the commandment of love in general, and it excludes other living
creatures from this love. Same degree of unnecessary killing of other living creatures than a man of the
contemporary society and members of the Roman Catholic Church, according to evolutionary theory of
my Philosophy of Balance, results in hatred of other living creatures and their relative individuals which
direct consequence is according to my Philosophy of Balance normal demoralization or hostility of
contemporary society as well as members of the Roman Catholic Church also mutually. Philosophy of
Balance p. 349-350
… Therefore, for example, it is not possible in terms of someone, who does not know the current status
and future evolutionary development of intellect and psyche (soul) of a living creature out of a man or
their given species, to say in advance whether it is good that the man today sacrificed his or her life for
other living creatures non-humans. However, it is possible to say as to me today, that with the ongoing
evolution accelerated by the relationship with other living more sophisticated creature, which is human,
the other living creatures will be inevitably in time the full right members of our society. Philosophy of
Balance p. 147
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 5. 12. 2015 13:42
5. 12. 2015 13:42
Etika spravedlivých i úspěšných predátorů (mj. advokátní etika)
Dále platí následující pravidla o riziku dle Filosofie rovnováhy:
Zásadně má smysl nevyhýbat se bojům, kde bych vážně ohrozil a zároveň vysoce pravděpodobně
zachránil nejméně stejný počet nějakých stejně evolučně dokonalých životů, možná i méně
pravděpodobně zachránil více životů nebo nejméně jeden evolučně dokonalejší život, životem se zde
rozumí i vlastní život.
Zásadně má smysl nevyhýbat se bojům, kde bych vážněji (tj. vážněji než málo) ohrozil a zároveň
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pravděpodobněji (tj. ve zhruba stejné nebo větší míře pravděpodobnosti) zachránil nejméně stejný počet
nějakých stejně evolučně dokonalých životů, možná i méně pravděpodobně více životů nebo nejméně
jeden evolučně dokonalejší život, možná více pravděpodobně zachránil nějaký nejméně jeden evolučně
méně dokonalý život, životem se zde rozumí i vlastní život.
Spolu s uvedenými pravidly se uplatní Kantův kategorický imperativ, podle kterého se má uplatnit
teoretické hledisko reciprocity, tj. výměny rolí a universality, tj. vztažení daného recipročního pravidla na
všechny ostatní podobné případy.
Literatura: http://www.bulletin-advokacie.cz/konference-na-tema-advokatni-mlcenlivosti-zahajila-oslavy2
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Dotčená pravidla Filosofie rovnováhy:
quoted:
Post of Dalibor Grůza
FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je
každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti."
Vše ostatní jsou více názory(spekulace).
1.) Člověk nesmí nikdy zabít žádného živého tvora, zejména člověka (ani sebe). (tj. podle mne při
pravděpodobnosti 0-5% zabití člověka člověkém musí ten druhý člověk začít zachraňovat tohoto prvého
člověka, v nejhorším případě pouze ustupovat)
2.) Člověk má povinnost zabít co možná nejméně (tj. při ochraně života) živých tvorů, a aby přirozeně co
nejméně cítili bolest. (tj. podle mne člověk může zabít živého tvora jen při nejméně 95-100%
pravděpodobnosti, že tím zachrání život jiného živého tvora, tak aby tím způsobil co možná nejméně
smrti a bolesti).
3.) Z toho plyne, že pro mě jako člověka je zdravé (tj. pokud nezvracím a nemám podváhu či alergický
šok) jíst ze všech živých tvorů pouze nevzklíčená rostlinná semena (dále jen rostlinná semena,
vzklíčená semena jsou už mladé rostliny) a rostlinné plody se semeny, jejichž oddělení od rostliny ji
nemůže usmrtit a zároveň jde o způsob rozmnožování těchto rostlin s maximálním zdraví
nepoškozujícím množstvím soli, popř. příslušným množstvím jiných minerálů a vody (tj. např. pro
dospělé a děti ve věku nad 11 let maximální denní dávku šesti gramů soli, pro menší děti pět gramů, pro
kojence jediný gram soli). Mělo by zřejmě jít o semena rostlin (sója, hrách, fazole, obilí apod.) a plody
rostlin se semeny, zejména stromů (např. jablka, hrušky, datle).
Základní 3 zákony, které zaručují ráj na Zemi pro všechny, vzniknou zobecněním mých tří výše
uvedených pravidel. Tyto 3 základní zákony ráje, kterým by se měli řídit všechny živé organismy, které
chtějí ráj na Zemi pro všechny, jsou:
1.) nikdy nezabít žádného živého tvora (ani sám sebe) a
2.) zabít co možná nejméně (tj. při ochraně života) živých tvorů, a aby přirozeně co nejméně cítili bolest,
3.) z toho plyne, že pro člověka je zdravé jíst ze všech živých tvorů pouze rostlinné plody a rostlinná
semena a pro ostatní živočichy je zdravé jíst pouze rostliny, houby, samostatné živé buňky, bakterie a
viry (tj. pokud nezvrací a nemají podváhu či alergický šok) spolu s příslušným zdraví nepoškozujícím
množstvím minerálů a vody. Filosofie rovnováhy s. 24
Použijeme-li pro vysvětlení shora uvedených fyzikálně matematických definic obecného českého jazyka
lze říci následující:
ad 1.)
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1.1. V případě útoku na určitého jedince ze strany společnosti živých tvorů nutí tento útok ze strany
společnosti živých tvorů tohoto určitého jedince k ústupu vůči této společnosti živých tvorů.
1.2. V případě ústupu společnosti živých tvorů nutí tento ústup ze strany společnosti živých tvorů
jedince k útoku vůči této společnosti živých tvorů.
ad 2.) Rozumné jednání:
2.1. V případě útoku ze strany společnosti živých tvorů na určitého jedince je rozumné, aby tento
jedinec odpověděl v rozporu s bodem ad 1.1. nikoliv ústupem nýbrž přiměřeným útokem vůči této
společnosti živých tvorů (Např. při svádění osobou stejného pohlaví je možno odpovědět vlastní
představou jejích pohlavních orgánů) a
2.2. V případě ústupu ze strany společnosti živých tvorů vůči určitému jedinci je rozumné, aby tento
jedinec odpověděl v rozporu s bodem ad 1.2. nikoliv útokem nýbrž přiměřeným ústupem vůči této
společnosti živých tvorů.
ad 3.)
3.1. Přiměřený útok určitého jedince jako odpověď na útok společnosti živých tvorů vůči tomuto určitému
jedinci oba tyto útoky dříve nebo později (tedy výchovně, nikoliv ničivě) neutralizuje (resp. nuluje).
3.2. Přiměřený ústup určitého jedince jako odpověď na ústup společnosti živých tvorů vůči tomuto
určitému jedinci oba tyto ústupy dříve nebo později neutralizuje (resp. nuluje).
Výsledkem tohoto postupu je dříve nebo později stabilní vývoj společnosti všech živých tvorů.
Pozn.: Výše uvedený model chování těles při srážce jsem ověřil pokusem, kdy jsem proti sobě vyslal
dvě kuličky o stejné hmotnosti stejnou rychlostí, ty se krátce po čelní srážce po krátkém pohybu
opačným směrem zcela zastavily. Jestliže jsem vyslal kuličku proti nehybné kuličce o stejné hmotnosti,
tak se pohybující kulička zcela zastavila a druhá nehybná kulička se začala vzdalovat zřejmě se stejnou
rychlostí jako prvá kulička před srážkou opačným směrem.
V případě přiměřeného útoku jako odpověď na útok ze strany společnosti živých organismů je třeba
vždy zvážit, jestli:
1.) jsme schopni daný útok ze strany společnosti živých organismů dříve nebo později zastavit sami bez
toho, aby nám útočník závažně ublížil, a abychom způsobili co možná nejmenší smrt a bolest živých
tvorů (viz proměnná vektoru hybnosti p1 v mém shora uvedeném nákresu), nebo
2.) jsme schopni útok ze strany společnosti živých organismů pouze zbrzdit (viz proměnná vektoru
hybnosti p2 v mém shora uvedeném nákresu) bez toho, aby nám útočník vážně ublížil, a abychom
způsobili co možná nejmenší smrt a bolest živých tvorů, zastavení útoku ze strany společnosti živých
organismů v tomto případě poté musíme ponechat na jiném živém organismu (viz proměnná vektoru
hybnosti p1 v mém shora uvedeném nákresu).
S téměř jistotou víme, že se jedná o útok, cítíme-li tlak (stres) a o příměřený protiútok, dojde-li k
trvalému zmenšení tlaku. Filosofie rovnováhy s. 47
Zásadně má smysl v mém případě jako shora uvedeného prostředníka předcházet, resp. se vyhýbat
bojům, kde bych vážně ohrozil a zároveň nikoliv vysoce pravděpodobně zachránil nejméně stejný počet
nějakých lidských životů, možná zároveň nikoliv i méně pravděpodobně zachránil více životů, životem
se zde rozumí i vlastní lidský život, které jsou zásadně znakem nenávisti nějaké smečky živých tvorů,
což by zřejmě vylučovalo moji činnost jako případného prostředníka, smírce, kontraktora mezi všemi
smečkami živých tvorů.
… bych musel při plnění jediného dogmatu mé Filosofie rovnováhy (viz výše) zjednodušeně řečeno
způsobit co možná nejmenší smrt živých tvorů (tzn. i bolest, protože bolest je zásadně smrt živých
mikroorganismů těla živého tvora). ŘEŠENÉ PŘÍKLADY A KOMENTÁŘE DLE FILOSOFIE
ROVNOVÁHY
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Aktualizováno 5. 12. 2015 13:57
5. 12. 2015 13:57
Ethics of righteous and also successful predators (eg. attorney ethics)
Furthermore the following rules regarding the risk according to the Philosophy of Balance apply:
On principle it makes sense not to avoid fights, where I would endanger seriously while highly probably
save at least the same number of some equally evolutionarily perfect lives, possibly also less probably
more lives or more evolutionarily perfect at least one life, here life means also own life.
On principle it makes sense not to avoid fights, where I would endanger more seriously (i.e. more
seriously than a little) while more probably (i.e. at roughly same or greater extent of probability) save at
least the same number of some equally evolutionarily perfect lives, possibly also less probably more
lives or more evolutionarily perfect at least one life, possibly more probably save at least one less
evolutionarily perfect life, here life means also own life.
Together with above mentioned rules we must apply the Kant´s categorical imperative, by which the
theoretical aspect of reciprocity, i.e. the exchange of roles and universality, i.e., impose the reciprocal
rule to all other similar cases.
Literature: http://www.bulletin-advokacie.cz/konference-na-tema-advokatni-mlcenlivosti-zahajila-oslavy2
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Concerned rules of the Philosophy of Balance:
quoted:
Post of Dalibor Grůza
PHILOSOPHY OF BALANCE
PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY:
„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore
everyone is still obliged to cause the least possible death and pain."
All the rest consists more in views (speculations).
1) A human must never kill any living creature, especially human (or him- or herself). (i.e. according to
me for the probability of 0-5 percents, that a human kills the human, the first human must begin to save
this second human, i.e. at worst case only to recede)
2) A human has a duty to kill as few of living creatures as possible (i.e. for the protection of life) and if so
then those naturally feeling the least pain. (i.e. according to me a human can kill any living creature only
if the probability of at least 95-100 %, that he or she saves in this way the life of other living creature, so
that in this way he or she caused the least possible death and pain).
3) Regarding for me as a person it is healthy (i.e. if I am not vomiting and underweight or in allergic
shock) to eat from all living creatures only non-sprouting plant seeds (hereafter referred to only as plant
seeds, sprouting plant seeds are already young plants) and plant fruits with seeds, of which separation
from the plant cannot kill it, while the reproduction of these plants with the maximum health not
damaging amount of salt or appropriate quantity of other minerals and water (e.g. for adults and children
aged over 11 years the maximum daily dose of six grams of salt, for smaller children five grams, for
suckers one gram of salt). It would probably be concerned seeds of plants (soya beans, peas, beans,
corn, etc.) and fruits of plants with seeds, especially trees (such as apples, pears, dates).
In my opinion three basic laws, that guarantee a paradise on Earth for each, arise from generalizations
above three rules. These 3 basic laws of a paradise, which should govern all living organisms, that want
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a paradise on Earth for all, are:
1) Never kill any living creature (or yourself)
2) Kill as few living creatures as possible (i.e. for the protection of life) and if so then those naturally
feeling the least pain,
3) It follows, that for the man it is healthy to eat from all living creatures only plant fruits and plant seeds
and for other animals it is healthy to eat only plants, fungi, single living cells, bacteria and viruses (i.e. if
they are not vomiting and not underweight or in an allergic shock) together with the relevant health not
damaging quantity of minerals and water. Philosophy of Balance p. 23-24
Applying for an explanation of the above-mentioned general physical and mathematical definitions the
general English language, we can say the following:
ad 1)
1.1 In the case of an attack against a particular individual from the society of living creatures makes this
attack from the living creatures retreat this particular individual from the society of living creatures.
1.2 In the case of retreat of living creatures makes this retreat from the living creatures the individual to
the attack against these living creatures.
ad 2) Reasonable behavior:
2.1 In the case of an attack by the living creatures against a certain individual it is reasonable, so that
this individual responded in contrast to paragraph ad 1.1 not by a retreat but by appropriate attack
against the society of living creatures (Eg. the seduction of a person of the same sex can be responded
by own idea of his or her genital organs).
2.2 In the case of retreat of society of living creatures from a particular individual it is reasonable, that
this individual responded in contrast to paragraph ad 1.2 not by an attack but by an adequate retreat
from the society of living creatures.
Ad 3)
3.1 Reasonable attack of certain individuals as a response to the attack of the living creatures against
the particular individual neutralizes (or zero) both attacks, sooner or later (i.e. educational, not
destructively).
3.2 Reasonable retreat of some individuals in response to the retreat of living creatures from the
particular individual neutralizes (or zero) both retreats sooner or later.
The result of this procedure is sooner or later, stable development of all living creatures.
Note: I was trying to verify the above model of the behavior of bodies on a collision by sending two balls
one against another of the same weight with the same speed, and they have stopped completely shortly
after a frontal collision, after a brief movement in the opposite direction. If I sent a ball against a
stationary ball of the same weight, so the ball has completely stopped moving and the other motionless
ball has become to move away likely with the same speed as before the collision the first ball in the
opposite direction.
In the attack as an appropriate response to attack by society of living organisms it should always be
considered if:
1) We are able to stop the attack from the side of the living world, sooner or later, without us getting
seriously hurt by the attacker and we cause the least possible death and pain of living creatures (see
variable momentum vector p1 above in my diagram), or
2) We are able the attack from the society of living organisms only to hamper (see variable momentum
vector p2 in my above mentioned diagram), without us getting seriously hurt by the attacker and we
cause the least possible death and pain of living creatures, cessation of attacks by living organisms in
this case, then we leave it to another living organism (see variable momentum vector p1 above, that in
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my diagram).
With almost certainty, we know, that this is an attack, if we feel the pressure (stress), and the
appropriate counter-attack, if there is a permanent reduction in pressure. Philosophy of Balance p. 48
On principle it makes sense in my case as above mediator to prevent, virtually to avoid fights, where I
would endanger seriously while not highly probably save at least the same number of some human
lives, possibly while not also less probably save more lives, here life means also own human life, those
fights are on principle sign of hatred of some pack of living creatures, which would seem to exclude my
activity as a potential mediator, conciliator, contractor among all packs of living creatures.
… I would had, in meeting the only dogma of my Philosophy of Balance (see above), to cause simply
said the least possible death of living creatures (i.e. also the pain, because pain is on principle death of
living microorganisms of living creature body). SOLVED EXAMPLES AND COMMENTARIES BASED
ON PHILOSOPHY OF BALANCE
Aktualizováno 5. 12. 2015 14:01
5. 12. 2015 14:01
Praktický výklad pro soudce o oddlužení, tj. o osobním bankrotu dle insolvenčního zákona dle Filosofie
rovnováhy. Insolvenční zákon nevyžaduje od dlužníků pravdomluvnost, ale poctivost. Poctivost dle
Filosofie rovnováhy znamená dlužníkovu lásku, tj. dle Filosofie rovnováhy i dlužník by ve skutečnosti
nejvíc měl chtít žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto i dlužník je stále povinen působit co
možná nejméně smrti a bolesti. Splnil-li zásadně toto dlužník v rámci oddlužení, pak dle Filosofie
rovnováhy po skončení oddlužení, v České republice dle insolvenčního zákona zásadně po 5 letech, by
soudce měl rozhodnout o jeho oddlužení.
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 10. 12. 2015 14:07
10. 12. 2015 14:07
Practical interpretation for judges about the debt relief procedure, i.e. about the personal bankruptcy
under Czech Insolvency Act according to the Philosophy of Balance. The Insolvency Act does not
require of debtors the truthfulness, but honesty. According to the Philosophy of Balance the honesty
means the love from debtor, i.e. according to the Philosophy of Balance also debtor should in fact
mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore also debtor is still obliged to
cause the least possible death and pain. If debtor fulfiled on principle it within debt relief procedure, then
according to the Philosophy of Balance after end of debt relief procedure, in the Czech Republic under
the Insolvency Act on principle after 5 years, the judge should decide about his or her (or its) debt relief.
(see www.spvzt.cz, www.filosofierovnovahy.sweb.cz, www.spvzt.sweb.cz)
Aktualizováno 10. 12. 2015 14:32
10. 12. 2015 14:32
Otázka dle Filosofie rovnováhy
Otázka dle Filosofie rovnováhy je, zda níže uvedené „co možná nejméně smrti a bolesti“ znamená
žádnou „smrt a bolest“ nebo téměř žádnou „smrt a bolest“. Z biblického hlediska to lze zřejmě vyjádřit,
zda např. spravedlivý člověk může neúmyslně zabít červa, když jí např. jablko s červem jako zřejmě
Adam s Evou v biblickém ráji, kteří dle Boha měli zřejmě mít za pokrm pouze rostlinné plody a rostlinná
semena, když jedli rostlinné plody z Bohem zakázaného stromu poznání dobrého a zlého (v jiných
rostlinných plodech biblického ráje zřejmě červi nebyli) a poté byli Adam s Evou vyhnáni Bohem z
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biblického ráje.
(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
quoted:
Post of Dalibor Grůza
FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je
každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti."
Vše ostatní jsou více názory(spekulace).
Aktualizováno 18. 12. 2015 4:30
18. 12. 2015 4:30
Question according to Philosophy of Balance
Question according to Philosophy of Balance is, whether below mentioned „the least possible death and
pain“ means no „death and pain“ or nearly no „death and pain“. From biblical view it may be apparently
expressed, whether eg. righteous human can unintentionally kill worm, when he or she eats eg. apple
with worm as possibly Adam and Eve in biblical paradise, (both) who according to the God should
apparently have for food only plant fruits and plant seeds, when they ate plant fruits from by the God
forbidden tree of differentiation of good and evil (in other plant fruits of biblical paradise there were not
apparently worms) and then Adam and Eve were expelled by the God from biblical paradise.
(see www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
quoted:
Post of Dalibor Grůza
PHILOSOPHY OF BALANCE
PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY:
„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore
everyone is still obliged to cause the least possible death and pain."
All the rest consists more in views (speculations).
Aktualizováno 18. 12. 2015 4:36
18. 12. 2015 4:36
„Dělená strava“ (někdy označovaná též jako dieta Dr. Haye) dle Filosofie rovnováhy
Koncept nerovnováhy kyselin a zásad jako příčin nemoci nastínil jako první William Howard Hay (1866 1940) ve své knize „A New Health Era“ (Nová zdravotní éra), která byla v roce 1933 publikována v New
Yorku. Dle hypotézy dělené stravy MUDr. Haye, který se touto svou metodou léčil a možná i vyléčil z
tehdy neléčitelné vážné choroby ledvin, kterou onemocněl ve svých 41 letech a zemřel ve věku 74 let,
se tato metoda zakládá na faktu, že určité potraviny potřebují pro svoje trávení kyselé pH prostředí,
kdežto jiné potřebují pH zásadité a proto by se tyto potraviny neměly kombinovat. Mezi typické
kyselinotvorné potraviny patří mimo jiné maso a rostlinná semena, mezi typické zásadotvorné potraviny
patří rostlinné plody. Zbývající potraviny jako mléko, vajíčka a zelenina jsou sporné či zařazovány podle
druhu do obou skupin. Dle většiny pramenů by ale optimální poměr přijímaných kyselinotvorných a
zásadotvorných potravin měl být 20 : 80 procentům. Zastánci této teorie věří, že překyselení organizmu
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je v současnosti jednou z nejnebezpečnějších příčin civilizačních chorob a vycházejí z teorie, že zdraví
je bezprostředně závislé na rovnováze mezi kyselostí a zásaditostí našeho těla. Moderní západní strava
podle nich má nedostatek „zásaditého“ jídla (ovoce a zeleniny) a obsahuje nadměrné množství
živočišných produktů, které vytvářejí kyseliny. Riziko překyselení organizmu se zvyšuje s přibývajícím
věkem, pravděpodobně kvůli poklesu funkce ledvin.
Výše uvedené odpovídá stravě Adama a Evy v biblickém ráji, kde by tito měli jíst pouze rostlinné plody a
rostlinná semena, čili oba výše uvedené druhy potravin. Vzhledem ke stravitelnosti a přístupnosti
rostlinných semen a rostlinných plodů by se strava Adama a Evy zřejmě skutečně skládala z převahy
rostlinných plodů a menšiny rostlinných semen. Má strava se dosud (cca od roku 2008) skládala
převážně z potravin z rostlinných semen a menší míře z rostlinných plodů. Asi měsíc mě začalo bolet
břicho a dnes se k tomu přidaly větry čili prdění. Zdravotní problém se shodnými příznaky jsem měl již v
minulosti před zhruba 5-7 lety z důvodu frutariánské stravy s úplným vyloučením živočišných tuků,
zejména masa a je to napsáno ve Filosofii rovnováhy. Podle shora uvedené hypotézy dělené stravy by
u mého současného zdravotního problému mělo jít o překyselení organismu a zřejmě špatnou funkci
mých ledvin z důvodu převahy kyselinotvorných rostlinných semen oproti menšině rostlinných plodů
dlouhodobě v mé dosavadní stravě. Dle hypotézy o dělené stravě a hypotézy Filosofie rovnováhy o
možnosti budoucího dosažení biblického ráje na Zemi či ve Vesmíru vlastními silami živých tvorů zřejmě
v nekonečném čase jsem tyto své zdravotní problémy v současnosti vyřešil (v současnosti už nemám
výše uvedené zdravotní problémy) omezením mého jedení rostlinných semen a razantním zvýšením
mého jedení rostlinných plodů jako v ráji, v horším případě potravin z nich vyrobených.
Literatura: http://is.muni.cz/th/323568/lf_b/bakalarska_prace_Dagmar_Pifkova.pdf , http://www.novinky.c
z/internet-a-pc/388306-steve-jobs-neztracel-caszdvorilostmi.html , https://cs.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs , http://mobil.idnes.cz/jobs-vzpominkyspolupracovniku-dos/iphone.aspx?c=A150623_221127_iphone_ram , http://www.nbcnews.com/health/body-odd/strangeeating-habits-steve-jobs-f119434 , http://vyzivujicitradice.cz/2014/04/22/steve-jobs-jeho-frutarianstvi-aporuchy-prijmu-potravy/#&panel1-5
Pozn.: Děkuji mé nevlastní matce Marii za prvotní inspiraci pro tento článek.
(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 25. 12. 2015 14:27
25. 12. 2015 14:27
"The Divided Plate Diet" (also sometimes referred to as the Hay Diet) according to Philosophy of
Balance
The concept of imbalance of acids and bases as the causes of the disease has been outlined as the first
by William Howard Hay (1866-1940) in his book "A New Health Era", which was published in 1933 in
New York. According to the hypothesis of the Divided Plate Diet by MD. (i.e. Doctor of Medicine) Haye,
who treated himself by this his method and he possibly cured himself of the severe kidney disease
untreatable at that time, he fell ill at the age of 41 years and died at age 74, this method is based on the
fact that certain foods need for their digestion acidic pH environment, while others need alkaline pH and
therefore these foods should not be combined. Typical acidic foods include meat and plant seeds, the
typical alkaline-foods include plant fruits. The remaining foods like milk, eggs and vegetables are
controversial and classified by species in both groups. According to most sources the optimal ratio of
eaten alkaline and acid foods should be 20:80 percent. Proponents of this theory believe that the
acidification of the body is currently one of the most dangerous causes of diseases of civilization and
they proceed from the theory, that health is directly dependent on the balance between acidity and
alkalinity in our body. According to them the modern western diet has the lack of "basic (i.e. alkaline)"
foods (fruits and vegetables) and contains excessive amounts of animal products, which generate acid.
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The risk of acidification of the organism increases with age, probably due to the decrease in kidney
function.
The above corresponds to the diet of Adam and Eve in the biblical paradise, where they should eat only
plant fruits and plant seeds, thus both above mentioned types of foods. Considering the digestibility and
availability of plant seeds and plant fruits the diet of Adam and Eve would probably in fact consisted of
predominance of plant fruits and minority of plant seeds. My diet consisted mainly of food from plant
seeds and to a lesser extent from plant fruits up to now (from 2008). About a month ago the abdominal
pain started to hurt me and flatulence and bloating have added this day. Health problem with the same
symptoms I had in the past about 5-7 years ago because of the fruitarian diet with complete elimination
of animal fats, especially meat and it is written in the Philosophy of Balance. According to the above
hypothesis of the Divided Plate Diet my current health problem should be based on acidity of organism
and probably my kidney malfunction because of the predominance of acid plant seeds compared to
minority of plant fruits in the long term in my previous diet. According to the hypothesis of the Divided
Plate Diet and hypotheses of the Philosophy of Balance about the possibility of future achievement of
the biblical paradise on Earth and in the Universe by own forces of living creatures apparently in infinite
time at present I have solved these my health problems (at present I do not have the above mentioned
health problems) by means of limitation of my eating plant seeds and of drastic increase in my eating
plant fruits as in paradise, in the worse case foods made from them.
Literature: http://is.muni.cz/th/323568/lf_b/bakalarska_prace_Dagmar_Pifkova.pdf , http://www.novinky.c
z/internet-a-pc/388306-steve-jobs-neztracel-caszdvorilostmi.html , https://cs.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs , http://mobil.idnes.cz/jobs-vzpominkyspolupracovniku-dos/iphone.aspx?c=A150623_221127_iphone_ram , http://www.nbcnews.com/health/body-odd/strangeeating-habits-steve-jobs-f119434 , http://vyzivujicitradice.cz/2014/04/22/steve-jobs-jeho-frutarianstvi-aporuchy-prijmu-potravy/#&panel1-5
Note: I thank my stepmother Mary for the first inspiration also for this article.
(see www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 25. 12. 2015 14:29
25. 12. 2015 14:29
Věčný život
Z níže uvedeného plyne, že velmi hříšný, avšak vždy nevinní (viz níže) člověk nebo jiný živý tvor, kteří
působí o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti, jsou zásadně nemocní a měli by užívat
nemilosrdné léky, zásadně léky nemilosrdné západní medicíny, a v rámci této nemilosrdné léčby musí
jíst v horším případě mrtvoly poražených zvířat a v lepším případě mrtvoly zvířat zemřelých přirozenou
smrtí, zásadně na stáří, hříšný člověk či jiný živý tvor zřejmě může působit co možná nejméně smrti a
bolesti, tedy dlouhodobě jíst (podle mne zřejmě i jiní živí tvorové než člověk na rozdíl od biblického ráje,
kde měli člověk i jiní živí tvorové než člověk velmi dlouhý život) pouze rostlinné plody a rostlinná
semínka, tedy nemusí dlouhodobě jíst jiné živé tvory než rostlinné plody a rostlinná semínka, tudíž
nemusí být nemocný, nemusí užívat nemilosrdné léky a nyní by mohli mít po zřejmém Božím zásahu
vykoupení ve smrtelné oběti Ježíše Nazaretského, zřejmě Krista dle mne a zřejmě i dle něj život věčný
(viz níže), k čemuž by živí tvorové potřebovali zřejmě buď dokonalý rozum nebo dokonalý cit nebo štěstí
(jedení pouze rostlinných semen a rostlinných plodů živým tvorem je ideál dosažitelný možná v
nekonečném čase vzhledem ke složitosti skladby této stravy dostatečné k přežití tohoto živého tvora, k
tomuto ideálu bychom se však měli snažit stále přibližovat, i když z vážného důvodu musíme pro naši
nedokonalost doplnit naší stravu v určitý okamžik co možná nejmilosrdnější jinou potravinou způsobující
o hodně více smrti a bolesti než jedení pouze rostlinných semínek a rostlinných plodů).
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(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
quoted:
Post of Dalibor Grůza
… Z výše uvedeného plyne, že je třeba zásadně neužívat žádné prostředky lékařství, zásadně je třeba
spolehnout se na obranyschopnost vlastního organismus, a to zásadně vyjma vyšetření lékařem pomocí
jeho smyslů, jestliže to nezpůsobuje zásadně žádnou smrt a bolest, nebo také zásadně vyjma případů
způsobujících smrt živého tvora zřejmě jen při nejméně 95-100% pravděpodobnosti, že tím zachráníme
život jiného živého tvora, tak abychom tím způsobili co možná nejméně smrti a bolesti. Je třeba vždy
volit co možná nejmilosrdnější léky, tj. zejména nikoliv živočišného původu ze zabitého zvířete, tj.
zejména minerálního, rostlinného, houbového či bakteriálního či kvasinkového původu (viz kniha Dr
ING. ZDENĚK BUDĚSÍNSKÝ, Dr ING. MIROSLAV PROTIVA, Vědecký redaktor Dr Ing. Oldřich
Němecek, SYNTHETICKA LÉČIVA, PRAHA 1954, NAKLADATELSTVÍ ČESKOSLOVENSKÉ
AKADEMIE VĚD, https://is.muni.cz/el/1423/podzim2005/TEST/um/test.pdf ). Původ léku nemusí být
vždy na první pohled zřejmý, proto je nutné předem sdělit každému svému lékaři, že zásadně odmítám
léky živočišného původu, u léků živočišného původu požadovat své předchozí schválení, čímž, jsem-li
skutečně vegetarián či mrchožrout (tj. jím pouze zvířata zemřelá přirozenou smrtí, zásadně na stáří) či
snažím se vždy působit co možná nejméně smrti a bolesti a nikoliv pokrytec, tak přenesu svou
odpovědnost za svou milosrdnost částečně i na lékaře. Měl bych upřednostnit již objevené starší,
nejlépe několik desítek let staré léky, kde pokusná zvířata téměř již zapomněla na pokusy při zavádění
léku na trh způsobenou smrt a bolest. U léků neznámého nebo živočišného původu, pro jehož výrobu
bylo možná nutné zabít zvíře, bych měl upřednostnit západoněmecké léky západoněmeckých
farmaceutických firem (viz výše), nikoliv z NDR, protože v Západním Německu platily až do nedávné
doby přísné Hitlerovy zákony na ochranu zvířat, aby jim nebyla působena zbytečná smrt a bolest.
Zásadně nikdy izraelské léky, např. od společnosti Teva Pharmaceuticals z důvodu současné
nejnemilosrdnější košer porážky zvířat. (viz www.teva.cz/o-spolecnosti/teva-v-cr/ ) To vše při plnění
stálé povinnosti každého dle Filosofie rovnováhy působit co možná nejméně smrti a bolesti. ŘEŠENÉ
PŘÍKLADY A KOMENTÁŘE DLE FILOSOFIE ROVNOVÁHY
Připadá Vám shora uvedený text jako naprostá hloupost, tedy zcela nepravděpodobná možnost, pak se
mohu opřít o buddhismus, podle kterého Siddharta zjišťuje, že není čas, přítomnost, budoucnost,
minulost - vsechno existuje zároveň (viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Siddhartha , Siddharta je alegorická
novela od Hermanna Hesseho, poprvé byla publikována roku 1922 … Filosofie rovnováhy s. 391
Protože dle shora uvedených spekulací Filosofie rovnováhy vycházejících ze současného stavu exaktní
vědy má duše člověka i ostatních živých tvorů hmotnou povahu, zejména v podobě mozku a svoboda
veškeré hmoty má dle Heisenbergových principů neurčitosti podobu více či méně pravděpodobné
náhody, tak je i každé rozhodnutí živých tvorů nezaviněné, dané pouze více či méně pravděpodobně
náhodným pohybem mikročástic hmoty, zejména jejich hmotného mozku. Odpovědnost za tyto
rozhodnutí živých tvorů je nutná, k jejich výchově, tj. k jejich správnému dle Filosofie rovnováhy
milosrdnému naprogramování, zejména jejich hmotného mozku v souladu s evolucí přírody, tj. dle
Filosofie rovnováhy k organizovanému pohybu hmoty téměř beze srážek. U této odpovědnosti jde o
objektivní odpovědnost bez ohledu na zavinění. Proto nelze utrpení živých tvorů dle Filosofie rovnováhy
považovat za spravedlivý trest za jejich svobodně učiněná chybná rozhodnutí, nýbrž za prostředek
výchovy k jejich milosrdnosti jako objektivní pohyb přírody. Proto má smysl mít soucit s a pomáhat
každému trpícímu, který svým utrpením nese nezaviněnou odpovědnost za své chyby nutnou k jeho
výchově k dokonalosti přírodou. Není správné nepomáhat a nemít soucit s bezdomovci, není správné
rozdělovat lidi do kast, což by měl být údajně jejich spravedlivý trest za jejich viny, jak to činí indický
hinduismus, protože i když nesou nutnou odpovědnost za své chyby, tak si tento svůj trest nutný k jejich
výchově nijak nezavinili. A to bez ohledu na to, že hypotéza Filosofie rovnováhy o živých
mikroorganismech schopných rozeznat a zapamatovat si svého přítele a nepřítele a přítele a nepřítele
svých příbuzných mikroorganismů je v podstatě exaktními (tj. měřitelnými) vědeckými pojmy vyjádřený a
Filosofií rovnováhy přijatý hinduistický zákon karmy. ŘEŠENÉ PŘÍKLADY A KOMENTÁŘE DLE

281

FILOSOFIE ROVNOVÁHY
Jedině Adam s Evou v biblickém ráji byli nejméně predátory, Adam s Evou tam jedli pouze rostlinná
semena a rostlinné plody, a to na rozdíl od zvířat, která jedla či při jedení zabíjela v ráji celé rostliny. Je
otázka, zda zvířata měla v ráji potomky a umírala, a zda Adam s Evou mohli mít potomky a umřít ještě v
ráji, ačkoliv tam Adam s Evou byli nejméně predátory (podle mne mohli mít Adam s Evou potomky i v
ráji, a zřejmě podle současného stavu exaktní vědy, podle které svoboda v přírodě je v podstatě náhoda
s větší či menší pravděpodobností, viz de Broglieovy vlny a Heisenbergovy vztahy neurčitosti a duše
jako hmotný mozek, je bez zásahu případného Boha jen otázkou času a pravděpodobnosti, kdy Adam s
Evou propadnou smrti jejich jedením ze stromu poznání dobrého a zlého v ráji, avšak toto později než
horší predátoři v ráji, tedy zvířata, která tam jedla celé rostliny), … ŘEŠENÉ PŘÍKLADY A
KOMENTÁŘE DLE FILOSOFIE ROVNOVÁHY
… jestli Ježíš Nazaretský, možná Kristus jedl ryby je podle mne přinejmenším sporné podle Janova
evangelia Nového zákona v Bibli (BIBLE PÍSMO SVATÉ STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA |včetně
deuterokanonických knih|, Český ekumenický překlad, ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST, 1995)
kapitola 4, verš 31 až 34: 31Mezitím ho prosili jeho učedníci: "Mistře, pojez něco!“ 32On jim řekl: Já
mám k nasycení pokrm, který Vy neznáte." 33Učedníci si mezi sebou říkali:"Přinesl mu snad někdo
něco k jídlu?" 34Ježíš jim řekl: "Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho
dílo.“
Zároveň prosím Boha, aby můj shora uvedený pokus dobře dopadl (viz výše uvedená třetí možnost, ad
3) v mém prvním příspěvku v tomto topicu). A z 51%-procent (tj. v počtu 51 dílů ze 100) věřím, že můj
pokus dobře dopadne a řídím se přitom Novým zákonem podle Janova evangelia Nového zákona v Bibli
(BIBLE PÍSMO SVATÉ STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA |včetně deuterokanonických knih|, Český
ekumenický překlad, ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST, 1995) 6 kapitola, verš 47 až 51, kde Ježíš
Nazaretský říká: 47Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný. 48Já jsem chléb života. 49Vaši
otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. 50 Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře.
51Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. A chléb, který
já dám, je mé tělo, dané za život světa." (a následující verše této kapitoly: 52 Židé se mezi sebou přeli:
„Jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo?“ 53 Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li
jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. 54 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má
život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. 55 Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. 56
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. 57 Jako mne poslal živý Otec a já mám život
z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne. 58 To je ten chléb, který sestoupil z nebe – ne jako
jedli vaši otcové, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude navěky.“)
K tomu bych chtěl z hlediska Filosofie rovnováhy a Starého zákona-Tóry-5 Knih Mojžíšových
(1.Mojžíšova-Genesis-Bere´šít-Na počátku kapitola 1, verš 29 až 31: 29Bůh také řekl: "Hle, dal jsem
vám na celé Zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To
budete mít za pokrm. 30Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po
Zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu." A Stalo se tak. 31Bůh viděl, že
všechno, co učinil je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý) učinit podle mne vysvětlující
poznámku: V římsko-katolické církvi většinou věřící kromě kněze jedí na památku Ježíše Nazaretského
možná Krista při tzv. svatém přijímání údajně tělo Krista, tzn. nekvašený chléb, vyrobený z vody a obilí,
tedy frutariánsky (rostlinná semena a vodu jako v ráji, kde jedli také rostlinné plody). Tedy, kdo jí jako v
ráji, tedy jen rostlinné plody a rostlinná semena s vodou (příp. minerály) jí údajně Krista a mohl by mít
život věčný přerušovaný jen spánkem. Proto se k tomu snažím přiblížit, sám (zatím jím rovněž co možná
nejméně něčeho jiného) i ostatní mně svěřené živé tvory. Filosofie rovnováhy s. 334
(viz http://www.spvzt.cz/ , http://www.filosofierovnovahy.sweb.cz/ , http://www.spvzt.sweb.cz/ )
Aktualizováno 27. 12. 2015 11:29
27. 12. 2015 11:29
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Eternal life
From the below mentioned it follows that the very sinful, but always innocent (see below) human or
other living creature, who or which causes much more than the least possible death and pain, are ill on
principle and he or she or it should take unmerciful medicaments, on principle medicaments of
unmerciful Western medicine and within this unmerciful treatment they must eat in worse case the
cadavers of slaughtered animals and in better case the carrions of animals dead of natural causes, on
principle of old age, the sinful human or other living creature can apparently cause the least possible
death and pain, i.e. in the long term they can eat (in my opinion apparently also other living creatures
than humans, unlike in the biblical paradise, where both the human and other living creatures than
humans had only very long life) only plant fruits and plant seeds, i.e. they do not need to eat other living
creatures than plant fruits and plant seeds in the long-term, therefore they do not need to be ill, he or
she or it does not need to take unmerciful medicaments and now they could have eternal life after the
apparent God's intervention of redemption in the death sacrifice of Jesus of Nazareth, apparently the
Christ according to me and apparently according to him (see below), for which the living creatures would
need apparently a perfect reason or perfect emotion or good luck (eating only plant seeds and plant
fruits by a living creature is ideal attainable possibly in infinite time considering the complexity of the
composition of this diet sufficient for the survival of this living creature, however we should strive to be
still closer to this ideal, even though we must supplement our diet at a certain moment from a serious
reason for our imperfection with as much as possible merciful other food causing much more death and
pain than eating only plant seeds and plant fruits).
(see www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
quoted:
Post of Dalibor Grůza
… From the foregoing it is necessary not to use on principle any means of medicine, it is necessary on
principle to rely on the immunity of own body and so on principle with the exception of examination by a
doctor using his or her senses, if it causes on principle no death and pain, or also on principle except in
cases of causing the death of any living creature apparently only if the probability of at least 95-100 %,
that we save in this way the life of other living creature, so that in this way we caused the least possible
death and pain. The most merciful medicaments should always be chosen, i.e. especially not of animal
origin from a slaughtered animal, i.e. especially of mineral, plant, fungal or bacterial or yeast origin (see
the book Dr ING. ZDENĚK BUDĚSÍNSKÝ, Dr ING. MIROSLAV PROTIVA, science editor Dr Ing. Oldřich
Němecek, SYNTHETIC MEDICAMENTS, PRAGUE 1954, Czechoslovak Academy of Sciences
Publisher, https://is.muni.cz/el/1423/podzim2005/TEST/um/test.pdf ). The origin of the medicament is
not always obvious at first sight, therefore it is necessary beforehand to tell every my doctor that I reject
on principle medicaments of animal origin, for medicaments of animal origin I require my prior approval,
through which, if I am in fact a vegetarian or scavenger (i.e. I eat only animals died of natural causes, on
principle of old age) and I try to cause always the least possible death and pain, and not a hypocrite, so I
will transfer my responsibility for my mercifulness in part to the doctor. I should prioritize already
discovered earlier, preferably several decades old medicaments, where experimental animals have
almost forgotten by the experiments introducing medicament on the market caused death and pain. For
medicaments of unknown or animal origin, for which production it was possibly necessary to kill an
animal, I should prioritize the West German medicaments of West German pharmaceutical companies
(see above) rather than from the German Democratic Republic, because in West Germany until recently
there were in force Hitler's strict laws to protect animals, so not to cause them unnecessary death and
pain. On principle never Israel medicaments such made by Teva Pharmaceuticals because of the
contemporary most unmerciful kosher slaughter of animals. (see www.teva.cz/o-spolecnosti/teva-v-cr/ )
At the same time for all above it is necessary to fulfill the permanent obligation of everyone according to
the Philosophy of Balance to cause the least possible death and pain. SOLVED EXAMPLES AND
COMMENTARIES BASED ON PHILOSOPHY OF BALANCE
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Do you find the above-mentioned text as a sheer folly, therefore quite improbable possibility, then I can
rely on Buddhism, under which Siddhartha discovers, that there is no time, present, future, past everything there at the same time (see http://cs.wikipedia.org/wiki/Siddhartha , Siddhartha is an
allegorical short story by Hermann Hesse, first published in 1922 … Philosophy of Balance p. 408
Since according to the above speculations of the Philosophy of Balance based on the present state of
exact science the soul of man and other living creatures has material nature, especially in the form of
the brain and the freedom of all mass has according to Heisenberg uncertainty principle the form of
more or less probable chance, so every decision of living creatures is also blameless, given only by
more or less probably coincidental movement of micro-particles of matter, especially of their material
brain. The responsibility for those decisions of living creatures is necessary for their education, i.e. for
their correct according to Philosophy of Balance merciful programming, especially of their material brain
in accordance with the evolution of nature, i.e. according to the Philosophy of Balance for an organized
matter movement nearly without collisions. That responsibility is strict liability regardless of guilt.
Therefore according to the Philosophy of Balance the suffering of living creatures may not be regarded
as a just punishment for their freely made wrong decisions, but as a means of education for their mercy
as an objective movement of nature. Therefore it makes sense to have compassion for and to help
everyone suffering that bears the responsibility through his or her or its suffering for their mistakes
necessary to their education for perfection by nature. It is not right not to help and not to have
compassion for the homeless, it is not correct to divide people into castes, which should be allegedly
their just punishment for their guilts, as it does the Indian Hinduism, because even though they bear the
necessary responsibility for their mistakes, so they are not in any way guilty for their punishment
necessary for their education. And so regardless of the fact that the hypothesis of the Philosophy of
Balance about living microorganisms able to recognize and remember their friend and enemy and friend
and enemy of their related microorganisms is in substance in the exact (i.e. measurable) scientific
concepts expressed and by the Philosophy of Balance adopted Hindu law of karma. SOLVED
EXAMPLES AND COMMENTARIES BASED ON PHILOSOPHY OF BALANCE
Only Adam and Eve in the biblical paradise were the least predators, there Adam and Eve were eating
only plant seeds and plant fruits, and unlike animals that ate or during eating killed the whole plants in
the paradise. It is questionable, whether the animals had descendants and were dying in paradise, and
whether Adam and Eve could have offspring and could die even in paradise, although there Adam and
Eve were the least predators (in my opinion Adam and Eve could have offspring even in paradise, and
apparently according to the contemporary state of exact science, according to which freedom in nature
is in substance a coincidence with more or less probability, see de Broglie waves and Heisenberg
uncertainty principle and soul as the material brain, it is without the intervention of possible God only a
matter of time and probability, when Adam and Eve shall surely die because of eating of the tree of the
knowledge of good and evil in paradise, but this later than worse predators in paradise, thus animals
that ate the whole plants there), … SOLVED EXAMPLES AND COMMENTARIES BASED ON
PHILOSOPHY OF BALANCE
… if Jesus of Nazareth, apparently Christ ate fish might be at least controversial according to John
gospel in New Testament in the Bible (The holy bible of Old and New Testament |including
deuterocanonic books|) Chapter 4, verse 31-34: 31 In the mean while his disciples prayed him, saying,
Master, eat. 32 But he said unto them, I have meat to eat that ye know not of. 33 Therefore said the
disciples one to another, Hath any man brought him ought to eat? 34 Jesus saith unto them, My meat is
to do the will of him that sent me, and to finish his work.
At the same time I please the God to my above-mentioned experiment turned out well (see above third
option, ad 3) in my first post in this topic. And from 51 % percent (i.e., number of 51 parts in 100) I
believe my experiment goes well, as I follow the New Testament according to John gospel in New
Testament in the Bible (The holy Bible of Old and New Testament |including deuterocanonic books|) 6
chapter, verse 47-51, where Jesus of Nazareth says: 47 Verily, verily, I say unto you, He that believeth
on me hath everlasting life. 48 I am that bread of life. 49 Your fathers did eat manna in the wilderness,
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and are dead. 50 This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof, and
not die. 51 I am the living bread which came down from heaven: if any man eat of this bread, he shall
live for ever: and the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. (and the
following verses of this chapter: 52 The Jews therefore strove among themselves, saying, How can this
man give us his flesh to eat? 53 Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Except ye eat
the flesh of the Son of man, and drink his blood, ye have no life in you. 54 Whoso eateth my flesh, and
drinketh my blood, hath eternal life; and I will raise him up at the last day. 55 For my flesh is meat
indeed, and my blood is drink indeed. 56 He that eateth my flesh, and drinketh my blood, dwelleth in me,
and I in him. 57 As the living Father hath sent me, and I live by the Father: so he that eateth me, even
he shall live by me. 58 This is that bread which came down from heaven: not as your fathers did eat
manna, and are dead: he that eateth of this bread shall live for ever.)
To this I would like to make an explanatory note in terms of the Philosophy of Balance and the Old
Testament, the Torah, 5 books of Moses (Genesis-1 Moses Beresit-“At the beginning of chapter 1,
verse 29-31: 29 And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the
face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for
meat. 30 And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth
upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so. 31 And God
saw every thing that he had made, and, behold, it was very good. And the evening and the morning
were the sixth day.): In the Roman Catholic Church the most believers except the priests eat, in memory
of Jesus of Nazareth, apparently Christ, the Holy Communion, said body of Christ, i.e. unleavened
bread made from grain and water, thus fruitarian (plant seeds and water as in paradise, where they ate
the fruit of the plants). Thus who eats as in paradox only plant fruits and plant seeds with water (or
mineral) he/she reportedly eats the body of Christ and could have an eternal life interrupted only by
sleep. Therefore I try to act the same myself (yet I eat also as least as possible of something else) as
well as the other living creatures entrusted to me. Philosophy of Balance p. 348-349
(see http://www.spvzt.cz/ , http://www.filosofierovnovahy.sweb.cz/ , http://www.spvzt.sweb.cz/ )
Aktualizováno 27. 12. 2015 11:32
27. 12. 2015 11:32
7. K (prosazování) frutariánství dle Filosofie rovnováhy
Jestliže v souladu s láskou proti současnému stavu exaktní vědy doporučuji jíst chcípliny zvířat po pitvě
veterináře převařené v několika vodách zemřelé přirozenou smrtí, zásadně na stáří i těhotným ženám a
malým dětem, tak jsem povinen tyto chcípliny jíst jako bezpečné pro ochranu života masožravců
(zejména nepomáhá-li postupně jedení kvasnic, jedení neoplozených vajec z domácího chovu, kde
neporáží ani nedávají porážet žádné slepice ani žádné kohouty, a nemám-li nedostatek těchto chcíplin),
když nepůsobím dlouhodobě o mnoho více než co možná nejméně smrti a bolesti a mé okolí vážněji
ustupuje, např. vidím ve svém okolí vážněji vyhublé lidi nebo mé okolí na mne vážněji útočí nebo mé
tělo má vážnější zdravotní problémy, aby mé tělo, které podle mé Racionální mystiky možná ztělesňuje
celý svět, tedy i masožravce, bylo zdravé. Před smrtí jsem své chcípliny dospělých brojlerů léčil mimo
jiné meloxicamem-lékem proti bolesti, který by měl být dle mého veterináře málo škodlivý pro člověka při
jedení jejich masa člověkem. Vše vždy co možná nejmilosrdněji chované a zabité, a výrobky výhradně z
nich.
quoted:
Post of Dalibor Grůza
Author: Dalibor Grůza
Time: 27/07/2012 17:13:49
Post:
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Aby mé tělo, které podle mé Racionální mystiky možná ztělesňuje celý svět, tedy i masožravce, bylo
zdravé, snědl jsem dnes podle výše uvedeného pravidla o absolutním zákazu zabít člověka člověkem
cca 25-30 gramů zmraženého masa z přirozeně uhynulé slepice, kterou mám ve svém mrazáku,
převařené ve dvou vodách, i když jsem zatím neměl zdravotní problémy z nedostatku masité stravy.
Filosofie rovnováhy s. 383
1.) Člověk nesmí nikdy zabít žádného živého tvora, zejména člověka (ani sebe). (tj. podle mne při
pravděpodobnosti 0-5% zabití člověka člověkém musí ten druhý člověk začít zachraňovat tohoto prvého
člověka, v nejhorším případě pouze ustupovat) Filosofie rovnováhy s. 24
Zásadně má smysl nevyhýbat se bojům, kde bych vážněji (tj. vážněji než málo) ohrozil a zároveň
pravděpodobněji (tj. ve zhruba stejné nebo větší míře pravděpodobnosti) zachránil nejméně stejný počet
nějakých stejně evolučně dokonalých životů, příp. i méně pravděpodobně více životů, příp. více
pravděpodobně zachránil nějaký nejméně jeden evolučně méně dokonalý život, životem se zde rozumí i
vlastní život. …
Protože také já ve skutečnosti nejvíc chci žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi (ať jsou to např.
Hitler, Anne Franková či Jásir Arafat, křesťané či židé či muslimové či komunisti či nacisti, vlk či zajíc,
kráva či tráva, pavouk či moucha), tak má Filosofie rovnováhy při své spekulaci o neznámu (jinde v mé
Filosofii rovnováhy též jako neviditelnu) je otevřena každé myšlence každého, která je vyjádřena v
exaktních (tj. měřitelných) vědeckých pojmech a není v rozporu s láskou, resp. s mou definicí lásky, tj.
nepůsobí o mnoho více než co možná nejméně smrti a bolesti. V rámci toho má Filosofie rovnováhy
více spoléhá na myšlenky, které byly opakovaně změřeny exaktní vědou. (viz výše) ŘEŠENÉ
PŘÍKLADY A KOMENTÁŘE DLE FILOSOFIE ROVNOVÁHY
(viz http://www.spvzt.cz/ , http://www.filosofierovnovahy.sweb.cz/ , http://www.spvzt.sweb.cz/ )
Aktualizováno 27. 12. 2015 11:35
27. 12. 2015 11:35
7 About (enforcing) fruitarianism according to Philosophy of Balance
If in accordance with love against the current state of exact sciences I recommend eating animal
carrions after autopsy of vet boiled in several waters died of natural causes, principally of the old age to
pregnant women and young children, so I am obliged to eat these carrions as safe for the protection of
life of carnivores (in particular if it does not help gradually when eating yeast, when eating unfertilized
eggs from a home breed, where they do not slaughter or get slaughtered any hens and cocks, and if I
do not have a lack of these carrions), if in the long term I do not cause much more than the least
possible death and pain and my surroundings is more seriously retreating, for example I see in my
neighborhood more seriously emaciated people or my surroundings more seriously attacks me or my
body has more serious health problems, so that my body, which according to my Rational Mystique
perhaps embodies the entire world, including carnivores, was healthy. Before the death I treated my
carrions of adult broilers among other things with meloxicam - a painkiller, which should be according to
my vet slightly harmful to humans when human is eating their meat. All always the most mercifully as
possible bred and killed, and products purely from them.
quoted:
Post of Dalibor Grůza
Author: Dalibor Grůza
Time: 27/07/2012 17:13:49
Post:
So that my body, which according to my Rational Mystique perhaps embodies the entire world, including
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carnivores, was healthy, today I ate according to the above mentioned rule of the absolute prohibition of
killing a human by a human about 25-30 grams of frozen meat from naturally dead chicken-hen, which I
have in my freezer, boiled in two waters, even though I have had no health problems from lack of meat
diet. Philosophy of Balance p. 400
1) A human must never kill any living creature, especially human (or him- or herself). (i.e. according to
me for the probability of 0-5 percents, that a human kills the human, the first human must begin to save
this second human, i.e. at worst case only to recede) Philosophy of Balance p. 23
On principle it makes sense not to avoid fights, where I would endanger more seriously (i.e. more
seriously than a little) while more probably (i.e. at roughly same or greater extent of probability) save at
least the same number of some equally evolutionarily perfect lives, possibly also less probably more
lives, possibly more probably save at least one less evolutionarily perfect life, here life means also own
life. …
Since also I in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other (whether they are for
example Hitler, Anne Frank and Yasser Arafat, Christians or Jews or Muslims or communists or Nazis,
wolf or rabbit, cow or grass, spider or a fly), so my Philosophy of Balance is open in its speculation
about the unknown (elsewhere in my Philosophy of Balance also as invisibility) to any idea of everyone,
which is expressed in exact (i.e. measurable) scientific concepts and is not inconsistent with love,
virtually my definition of love, i.e. it does not cause much more than the least possible death and pain.
Within it my Philosophy of Balance relies more on ideas that have been repeatedly measured by the
exact science. (see above) SOLVED EXAMPLES AND COMMENTARIES BASED ON PHILOSOPHY
OF BALANCE
(see http://www.spvzt.cz/ , http://www.filosofierovnovahy.sweb.cz/ , http://www.spvzt.sweb.cz/ )
Aktualizováno 27. 12. 2015 11:37
27. 12. 2015 11:37
Můj příjem látek, které by si měli hlídat přísní vegetariáni
Můj příjem látek, které by si měli hlídat přísní vegetariáni: hladiny vitamínů řady B, zejména B2-vejce,
kakao a B12-veganský vitamín, D-vitamin- pivovarské kvasnice, ergokalciferol v injekcích, železa-čistý
sojový nápoj s vodou, celozrnná pšeničná mouka, směs luštěnin v konzervě, vápníku-vincentka, jódujodizovaná sůl, vincentka, zinku-žloutky vajec, směs luštěnin v konzervě a nenasycených mastných
kyselin typu omega-3-řepkový olej. Případně jím v malé nezbytné míře mé chcípliny brojlerů zemřelé
přirozenou smrtí, zásadně na stáří, po pitvě veterináře a převařené v několika vodách. Kromě toho
hodně jím drcená rajčata. Jím pouze vejce z domácího chovu, kde neporáží ani nedávají porážet žádné
slepice ani žádné kohouty, a kozí mléko z chovu, kde neporáží ani nedávají porážet žádné kozy ani
žádné kozly. Zásadně jím pouze bio potraviny. Od 1.8.2015 kromě toho v případě zdravotních problémů
jím nejkvalitnější čistě vegetariánské bio krmivo yarrah pro psy, viz www.yarrah-bio.cz/content/1-psi ,
kterým budu dokrmovat rovněž své slepice a myši.
(viz www.novinky.cz/zena/zdravi/96374-rizika-i-prednosti-vegetarianstvi.html )
Aktualizováno 27. 12. 2015 11:38
27. 12. 2015 11:38
My intake of substances which should be guarded by strict vegetarians
My intake of substances which should be guarded by strict vegetarians: the levels of B vitamins,
especially B2-eggs, cocoa and B12-vegan vitamin, D-vitamin- brewer's yeast, ergocalciferol injections,
iron-pure soya beverage with water, whole wheat flour, mix canned legumes, Calcium- Vincentka
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mineral water, iodine-iodized salt, Vincentka mineral water, zinc-egg yolks, mix canned legumes and
unsaturated fatty acids of omega-3 type-rapeseed oil. Alternatively I eat in a small necessary extent my
carrions of broilers died of natural causes, principally of old age, after the autopsy of vet and boiled in
several waters. Besides I eat a lot of tomato puree. I eat only eggs from a home breed, where they do
not slaughter or get slaughtered any hens and cocks, and goat's milk from breed, where they do not
slaughter or get slaughtered any goats or he - goats. On principle I eat only organic foods. Since August
1, 2015 in addition to that in the case of health problems I eat the best purely vegetarian organic food for
dogs yarrah, see www.yarrah-bio.cz/content/1-psi , which I will provide also as supplemental feed to my
hens and cocks and mice.
(see www.novinky.cz/zena/zdravi/96374-rizika-i-prednosti-vegetarianstvi.html )
Aktualizováno 27. 12. 2015 11:39
27. 12. 2015 11:39
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/390395-dansky-premier-zpochybnil-zenevske-konvence-ouprchlicich.html
Aktualizováno 28. 12. 2015 20:06
28. 12. 2015 20:06
Strava, sex, léčba schizofrenie a mánie a pomsta za jedení masa
Dle níže uvedené literatury platí zřejmě následující. Maso, drůbež, mléčné výrobky a pšeničné klíčky
zvyšují podstatně hladinu dopaminu v organismu a vepřové maso, tvaroh, kachna, vejce, pšeničné
klíčky, krůtí, kuřecí maso zvyšují podstatně hladinu serotoninu v organismu a tím i chuť na sex u živého
jedince. Schizofrenie jako duševní porucha bývá spojována se silnými sexuálními představami (viz např.
Sigmund Freud) a léčí se antipsychotickými léky, které jsou zásadně založeny na blokování
dopaminových a serotoninových receptorů v mozku, přemíra těchto látek pak způsobuje podle mé
zkušenosti velmi zrychlené a tím pádem zmatené myšlení živého jedince, jeho nezdravou přecitlivělost
či jeho nezdravou hyperaktivitu a nedostatek těchto látek způsobuje dle literatury níže vyčerpanost
živého jedince a nedostatek serotoninu nešťastnost a podrážděnost (tj. zřejmě deprese) živého jedince.
Protože mezi potraviny zvyšující hladinu dopaminu a serotoninu v organismu, patří zejména, maso,
vejce a mléčné výrobky, pak potrava, která se přibližuje potravě v biblickém ráji radikálním omezením
těchto živočišných potravin ve stravě živého jedince a složením této potravy zásadně z převahy
rostlinných plodů a méně rostlinných semen, nahrazuje výše uvedené léky blokující receptory dopaminu
a serotoninu v organismu, např. při léčbě výše uvedené schizofrenie či mánie při maniodepresivní
psychóze zřejmě snížením hladiny těchto látek v organismu živého jedince. Nadměrné zvýšení hladiny
dopaminu a serotoninu v organismu živého jedince je zřejmě jedním z prostředků mechanismu pomsty
zabitých živých mikroorganismů a jejich příbuzných živých mikroorganismů, zejména živých buněk za
jedení živočišných potravin, zejména masa živým jedincem.
Literatura: http://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/222781-co-delat-kdyz-mozek-stavkuje-a-clovekprestava-mit-chut-na-sex.html , https://www.lundbeck.com/upload/cz/files/pdf/Cisordinol_1025mg_SPC.pdf
(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 10. 1. 2016 18:26
10. 1. 2016 18:26
Food, sex, treatment of schizophrenia and mania and revenge for eating meat
According to the below-mentioned literature the following applies apparently. Meat, poultry, dairy
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products and wheat germ significantly increase the level of dopamine in the organism and pork, cottage
cheese, duck, eggs, wheat germ, turkey, chicken meat significantly increase levels of serotonin in the
organism and in this way the desire of a living individual to have sex. Schizophrenia as a mental
disorder has been associated with strong sexual fantasies (see eg. Sigmund Freud) and it is treated with
antipsychotic medicaments, which are essentially based on blocking dopamine and serotonin receptors
in the brain, according to my experience an excess of these substances then causes highly accelerated
and thus confused thinking of a living individual, his or her unhealthy sensitivity and his or her unhealthy
hyperactivity and according to the below-mentioned literature a lack of these substances causes fatigue
of a living individual and the lack of serotonin unhappiness and irritation (i.e. apparently depression) of a
living individual. Since the foods increasing levels of dopamine and serotonin in the organism include
especially meat, eggs and dairy products, then the food, which approximates the diet in biblical paradise
with radical restriction of those animal foods in the diet of a living individual and with composition of this
diet on principle from the predominance of plant fruits and less plant seeds, replaces the
aforementioned medicaments that block dopamine and serotonin receptors in the organism, e.g. in the
treatment of above schizophrenia or mania in manic-depressive psychosis, apparently through reducing
the levels of these substances in the organism of a living individual. Excessive levels of dopamine and
serotonin in the organism of a living individual is probably one means of the revenge mechanism of
killed living microorganisms and their related living microorganisms, in particular living cells for eating
animal foods, especially meat by a living individual.
Literature: http://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/222781-co-delat-kdyz-mozek-stavkuje-a-clovekprestava-mit-chut-na-sex.html , https://www.lundbeck.com/upload/cz/files/pdf/Cisordinol_1025mg_SPC.pdf
(see www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 10. 1. 2016 18:27
10. 1. 2016 18:27
Strava, sex, léčba schizofrenie a mánie stravou a pomsta za jedení masa II
Literatura: http://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/222781-co-delat-kdyz-mozek-stavkuje-a-clovekprestava-mit-chut-na-sex.html , https://www.lundbeck.com/upload/cz/files/pdf/Cisordinol_1025mg_SPC.pdf , https://en.wikipedia.org/wiki/Tryptophan , https://cs.wikipedia.org/wiki/Tryptofan , https:/
/en.wikipedia.org/wiki/Serotonin , https://cs.wikipedia.org/wiki/Serotonin , https://en.wikipedia.org/wiki/Do
pamine , https://cs.wikipedia.org/wiki/Dopamin , https://cs.wikipedia.org/wiki/Cholesterol , http://www.obe
zita.cz/obezita/rizikove-faktory/cholesterol-atuk/ , https://en.wikipedia.org/wiki/Cortisol , https://cs.wikipedia.org/wiki/Kortizol , https://en.wikipedia.org/
wiki/Epinephrine , https://cs.wikipedia.org/wiki/Adrenalin , https://en.wikipedia.org/wiki/Tyrosine , https://c
s.wikipedia.org/wiki/Tyrosin , https://cs.wikipedia.org/wiki/Noradrenalin , https://cs.wikipedia.org/wiki/Fen
ylalanin , https://cs.wikipedia.org/wiki/Adrenergní_receptor , https://www.lundbeck.com/upload/cz/files/p
df/Cisordinol_Depot_SPC.pdf , https://cs.wikipedia.org/wiki/Triacylglycerol , https://cs.wikipedia.org/wiki/
Tuky , http://cs.wikipedia.org/wiki/Glycerol , https://en.wikipedia.org/wiki/Glycerol , https://cs.wikipedia.or
g/wiki/Steroidy , https://cs.wikipedia.org/wiki/Estrogen , https://en.wikipedia.org/wiki/Testosterone
(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 11. 1. 2016 0:21
11. 1. 2016 0:21
Food, sex, treatment of schizophrenia and mania through diet and revenge for eating meat II
Literature: http://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/222781-co-delat-kdyz-mozek-stavkuje-a-clovekprestava-mit-chut-na-sex.html , https://www.lundbeck.com/upload/cz/files/pdf/Cisordinol_10-
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25mg_SPC.pdf , https://en.wikipedia.org/wiki/Tryptophan , https://cs.wikipedia.org/wiki/Tryptofan , https:/
/en.wikipedia.org/wiki/Serotonin , https://cs.wikipedia.org/wiki/Serotonin , https://en.wikipedia.org/wiki/Do
pamine , https://cs.wikipedia.org/wiki/Dopamin , https://cs.wikipedia.org/wiki/Cholesterol , http://www.obe
zita.cz/obezita/rizikove-faktory/cholesterol-atuk/ , https://en.wikipedia.org/wiki/Cortisol , https://cs.wikipedia.org/wiki/Kortizol , https://en.wikipedia.org/
wiki/Epinephrine , https://cs.wikipedia.org/wiki/Adrenalin , https://en.wikipedia.org/wiki/Tyrosine , https://c
s.wikipedia.org/wiki/Tyrosin , https://cs.wikipedia.org/wiki/Noradrenalin , https://cs.wikipedia.org/wiki/Fen
ylalanin , https://cs.wikipedia.org/wiki/Adrenergní_receptor , https://www.lundbeck.com/upload/cz/files/p
df/Cisordinol_Depot_SPC.pdf , https://cs.wikipedia.org/wiki/Triacylglycerol , https://cs.wikipedia.org/wiki/
Tuky , http://cs.wikipedia.org/wiki/Glycerol , https://en.wikipedia.org/wiki/Glycerol , https://cs.wikipedia.or
g/wiki/Steroidy , https://cs.wikipedia.org/wiki/Estrogen , https://en.wikipedia.org/wiki/Testosterone
(see www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 11. 1. 2016 0:22
11. 1. 2016 0:22
Strava, sex, léčba rakoviny prsu stravou a pomsta za jedení masa
Jedení zejména živočišných tuků, např. masa, mléka a vajec zvyšuje významně hladinu cholesterolu v
organismu a z cholesterolu organismus syntetizuje mj. estrogeny. Významně zvýšená hladina estrogenů
v organismu u žen zřejmě způsobuje a je nutná zejména v počáteční fázi k růstu nádoru prsu. Medicína
to řeší mj. podáváním léků, které blokují účinek estrogenů, tyto léky mají však závažné, někdy až smrtící
vedlejší účinky, např. řídnutí kostí a oslabení páteře. Obdobného účinky jako podáváním těchto léků je
podle Filosofie rovnováhy možné dosáhnout snížením hladiny estrogenů pomocí nejmilosrdnější stravy
zásadně z převahy rostlinných plodů a méně rostlinných semen jako v biblickém ráji, která sníží hladinu
estrogenů v organismu zejména radikálním omezením výše uvedených živočišných tuků, takže v
organismu již není přemíra estrogenů, takže zřejmě se rovněž sníží potřeba blokovat jejich účinek v
organismu výše uvedenými nebezpečnými a nemilosrdnými léky stále znovu a znovu zkoušenými na
zvířatech, které by tak snad bylo možné postupně vynechat. Nadměrné zvýšení hladiny estrogenů v
organismu živého jedince, zejména u žen je zřejmě jedním z prostředků mechanismu pomsty zabitých
živých mikroorganismů a jejich příbuzných živých mikroorganismů, zejména živých buněk za jedení
živočišných potravin, zejména masa živým jedincem.
Literatura: http://www.magazinzdravi.cz/estrogeny-arakovina , https://en.wikipedia.org/wiki/John_A._McDougall , https://cs.wikipedia.org/wiki/Estrogen , http
s://en.wikipedia.org/wiki/Estrogen , https://cs.wikipedia.org/wiki/Karcinom_prsu , https://en.wikipedia.org/
wiki/Progesterone , http://www.ulekare.cz/clanek/idealni-vahou-proti-osteoporoze-9768
(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 12. 1. 2016 22:52
12. 1. 2016 22:52
Food, sex, diet therapy of breast cancer and revenge for eating meat
Eating especially animal fats, e.g. meat, milk and eggs increases significantly the cholesterol level in the
organism and organism synthesizes inter alia estrogens from the cholesterol. Significantly increased
level of estrogens in the organism in women apparently causes and is necessary especially in the initial
stage for the growth of breast tumor. Medicine solves it among others through administration of
medicaments which block the effect of estrogens, however these medicaments have serious and
sometimes deadly side effects, e.g. bone thinning and weakening of the spine. According to the
Philosophy of Balance a similar effect as the administration of these medicaments can be achieved by
reducing the level of estrogens using the most merciful diet on principle of the predominance of plant
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fruits and less plant seeds as in the biblical paradise, which will reduce the level of estrogens in the
organism especially through radical restriction of the above animal fats, so that in the organism there is
no longer excess of estrogens, so apparently it would also reduce the need to block their effect in the
organism through above mentioned dangerous and unmerciful medicaments again and again tested on
animals, which would be possible to gradually omit perhaps. Excessive level of estrogens in the
organism of a living individual, especially among women is probably one means of the revenge
mechanism of killed living microorganisms and their related living microorganisms, in particular living
cells for eating animal foods, especially meat by a living individual.
Literature: http://www.magazinzdravi.cz/estrogeny-arakovina , https://en.wikipedia.org/wiki/John_A._McDougall , https://cs.wikipedia.org/wiki/Estrogen , http
s://en.wikipedia.org/wiki/Estrogen , https://cs.wikipedia.org/wiki/Karcinom_prsu , https://en.wikipedia.org/
wiki/Progesterone , http://www.ulekare.cz/clanek/idealni-vahou-proti-osteoporoze-9768
(see www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 12. 1. 2016 22:53
12. 1. 2016 22:53
http://www.novinky.cz/domaci/392077-babis-to-za-rozhovor-pro-pravo-schytal-od-sobotky-ibelobradka.html
Aktualizováno 18. 1. 2016 20:51
18. 1. 2016 20:51
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/392380-rakousko-zprisnuje-politiku-vuci-uprchlikum-zadateluo-azyl-prijme-mene.html
Aktualizováno 21. 1. 2016 9:08
21. 1. 2016 9:08
http://www.novinky.cz/zahranicni/392289-nemci-trestaji-merkelovou-za-uprchliky-jeji-cdu-csu-ztratilactvrtinu-volicu.html
Aktualizováno 21. 1. 2016 9:10
21. 1. 2016 9:10
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/392410-merkelova-chce-podstatne-snizit-pocet-dalsichbezencu.html
Aktualizováno 21. 1. 2016 9:10
21. 1. 2016 9:10
Charity for a neighboring living creature out of fear of retribution for the caused death and pain (i.e. bad
conscience) or out of the desire for love from neighboring living creature
Only if a living creature eats plant fruits and plant seeds, he or she or it needs not be afraid of their
revenge for the fact that he or she or it caused the death and pain, and he or she or it can live in a world,
where everyone likes each other, including those by this living creature eaten plant fruits and plant
seeds. Therefore, only if the living creature eats only plant fruits and plant seeds, his or her or its charity
for neighboring living creature can be justified only by the desire for love of the neighboring living
creature, if the living creature eats also other living creatures, then his or her or its charity for
neighboring living creature is justified also by his or her or its fear of revenge for the caused death and
pain of these eaten other living creatures, and it is in proportion to the above-mentioned desire for love
of the above-mentioned neighboring living creature especially in the extent to which he or she or it
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caused the death and pain of the above-mentioned other eaten living creatures. Only living creature that
eats only plant seeds and plant fruits, ceases to be a slave of mercy or charity, or of love in narrower
sense of word or of Jesus Christ, according to Christianity and becomes their sibling and obtains
according to the Philosophy of Balance real mercy, i.e. charity and power, i.e. strength and
righteousness-justice because of real sibling, rather than slavish friendship of living microorganisms and
by them formed living creatures, thus becomes the child of God-father (i.e. of above-mentioned perfect
power, justice and mercy) according to Christianity or of the love in a wider sense of word. In my
experience and according to Jesus, apparently Christ the journey to the above-mentioned perfect sibling
love in a wider sense of word is at the first the slavish love in narrower sense of word, i.e. charity or
mercy out of fear of retribution for the caused death and pain, because also the slave dwells in love
though unreliably.
(see www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
quoted:
Post of Dalibor Grůza
PHILOSOPHY OF BALANCE
PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY:
„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore
everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views
(speculations).
Aktualizováno 25. 1. 2016 10:20
25. 1. 2016 10:20
Pomoc bližnímu živému tvoru ze strachu z pomsty za způsobenou smrt a bolest (tj. špatného svědomí)
nebo z touhy po lásce tohoto bližního živého tvora
Jenom když živý tvor jí rostlinné plody a rostlinná semínka, nemusí mít strach z jejich pomsty za to, že
jim způsobil smrt a bolest, a může žít ve světě, kde se budou mít všichni vzájemně rádi, a to včetně
těchto tímto živým tvorem snězených rostlinných plodů a rostlinných semen. Tudíž jenom v případě, že
živý tvor jí pouze rostlinné plody a rostlinná semena, může být jeho pomoc bližnímu živému tvoru
odůvodněna pouze touhou po lásce ze strany tohoto bližního živého tvora, v případě, že živý tvor jí i jiné
živé tvory, pak je jeho pomoc tomuto bližnímu živému tvoru odůvodněna rovněž jeho strachem ze msty
za způsobenou smrt a bolest těmto snězeným jiným živých tvorům, a to v poměru k výše uvedené touze
po lásce ze strany výše uvedeného bližního živého tvora zejména v rozsahu v jakém způsobil výše
uvedeným jiným snězeným živým tvorům smrt a bolest. Pouze živý tvor, který jí pouze rostlinná semena
a rostlinné plody, přestává být otrokem milosrdnosti čili charity čili lásky v užším slova smyslu čili Ježíše
Krista dle křesťanství a stává se jejich sourozencem a získá dle Filosofie rovnováhy skutečnou
milosrdnost, tj. charitu a moc, tj. sílu a spravedlnost z důvodu skutečného, sourozeneckého nikoliv
otrockého přátelství živých mikroorganismů a jimi tvořených živých tvorů, tedy se stane dítětem Bohaotce (tj. výše uvedené dokonalé moci, spravedlnosti a milosrdnosti) dle křesťanství čili lásky v širším
slova smyslu. Dle mé zkušenosti i dle Ježíše, zřejmě Krista cestou k výše uvedené dokonalé
sourozenecké lásce v širším slova smyslu je nejdříve otrocká láska v užším slova smyslu, tj. charita či
milosrdnost ze strachu z pomsty za způsobenou smrt a bolest, protože i otrok lásky zůstává byť
nespolehlivě v lásce.
(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
quoted:
Post of Dalibor Grůza
FILOSOFIE ROVNOVÁHY
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FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je
každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory
(spekulace).
Aktualizováno 25. 1. 2016 18:51
25. 1. 2016 18:51
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/393350-na-85-procent-syrskych-migrantu-se-z-turecka-nechcevratit-domu.html
Aktualizováno 30. 1. 2016 13:20
30. 1. 2016 13:20
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/393339-ne-jen-tri-miliardy-ale-pet-turecko-chce-kvuliuprchlikum-vice-penez-pisi-v-nemecku.html
Aktualizováno 30. 1. 2016 13:22
30. 1. 2016 13:22
Biblical Gospels of Jesus as a religion of love, Philosophy of Balance as the science of love and the law
as applied science of the science of love
The Philosophy of Balance is the science of love, therefore it is based at least 51 percent on Jesus'
biblical Gospels, which should be a religion of love and on which should be based mainly Christianity,
but up to 49% on other areas of human knowledge, which contain also scientific knowledge about love.
Democratic law should then be mainly the applied science of the science of love, therefore the science
of love is more important within the application of law than a mechanical interpretation of legal
provisions. In other words it is always necessary to solve every legal problem from the point of view of
scientific knowledge about love at the beginning and from the point of view of a specific legal provision
later.
(see www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 15. 2. 2016 13:24
15. 2. 2016 13:24
Ježíšova biblická evangelia jako náboženství lásky, Filosofie rovnováhy jako věda o lásce a právo jako
aplikovaná věda vědy o lásce
Filosofie rovnováhy je věda o lásce, proto vychází minimálně z 51 procent z Ježíšových biblických
evangelií, která by měla být náboženstvím lásky a ze kterých by mělo vycházet především křesťanství,
ale maximálně z 49% i z jiných oblastí lidského poznání, které obsahují také vědecké poznatky o lásce.
Demokratické právo by mělo poté být především aplikovanou vědou vědy o lásce, proto je věda o lásce
důležitější při aplikaci práva než mechanický výklad právních ustanovení. Jinak řečeno vždy je třeba
každý právní problém řešit nejdříve z hlediska vědeckých poznatků o lásce a až teprve poté z hlediska
konkrétního právního ustanovení.
(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 15. 2. 2016 13:30
15. 2. 2016 13:30
Dotazník na definici lásky ve Vámi zastávaném světonázoru z hlediska vědy o lásce (charitologie)
založené Filosofií rovnováhy (i ve formátu doc a pdf )
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viz http://www.spvzt.cz/czech.html , http://www.spvzt.sweb.cz/czech.html , http://www.filosofierovnovahy
.sweb.cz/czech.html
Aktualizováno 16. 2. 2016 12:57
16. 2. 2016 12:57
Questionnaire about definition of love in by you held worldview from the point of view of the science of
love (charitylogy) (also in format doc and pdf )
viz http://www.spvzt.cz/translations.htm , http://www.spvzt.sweb.cz/translations.htm , http://www.filosofie
rovnovahy.sweb.cz/translations.htm
Aktualizováno 18. 2. 2016 6:31
18. 2. 2016 6:31
Snad začíná nová éra.
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sef-izraelske-armady-vyzval-k-pouzivani-primerene-sily/1316321
Aktualizováno 21. 2. 2016 14:00
21. 2. 2016 14:00
Věda o lásce (charitologie) založená Filosofií rovnováhy
viz: http://www.spvzt.cz/Charitologie.htm , http://www.spvzt.sweb.cz/Charitologie.htm ,
http://www.filosofierovnovahy.sweb.cz/Charitologie.htm
Aktualizováno 2. 3. 2016 9:01
2. 3. 2016 9:01
Science of love (charitylogy)
see: http://www.spvzt.cz/Charitylogy.htm , http://www.spvzt.sweb.cz/Charitylogy.htm , http://www.filosofi
erovnovahy.sweb.cz/Charitylogy.htm
Aktualizováno 2. 3. 2016 9:04
2. 3. 2016 9:04
Ad Charitologie:
2) Omezení charitologie jako exaktní, tj. měřitelné vědy lze zřejmě dokázat následovně. Např. zřejmě
není možné vždy změřit, zda člověk usmrtí více mozkových živých buněk těla tohoto člověka v důsledku
záření při telefonování mobilním telefonem než v důsledku stresu tohoto člověka z toho, že by nemohl
uskutečnit tento nutný telefonický hovor s tímto mobilním telefonem.
viz: http://www.spvzt.cz/Charitologie.htm
Aktualizováno 2. 3. 2016 9:13
2. 3. 2016 9:13
Ad Charitology:
2) Limits of charitology as exact, i.e. measurable science may be apparently proved as follows. E.g.
apparently it is not always possible to measure, whether the human kills more living brain cells of the
body of this human due to radiation when calling by a mobile phone (i.e. by a cellphone, i.e. by a cellular
phone) than due to the stress of this human, that he or she could not carry out the necessary phone call
with this mobile phone.
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see: http://www.spvzt.cz/Charitylogy.htm
Aktualizováno 2. 3. 2016 9:16
2. 3. 2016 9:16
Ad Charitologie:
1) Vyjdeme-li z exaktní přírodovědecké hypotézy Filosofie rovnováhy o živých mikroorganismech
schopných rozeznat a zapamatovat si svého přítele a nepřítele a přítele a nepřítele svých příbuzných
mikroorganismů, pak masožravé živé buňky těla člověka, které jsou evolučním pozůstatkem
masožravých živých tvorů v lidském těle (např. v lidském mozku jsou části příbuzné s plazy tzv.
archikortex), potřebují ke svému přežití, aby člověk jedl v současnosti i maso, jinak tyto masožravé živé
buňky umírají, nenávidí a dle výše uvedené hypotézy Filosofie rovnováhy i mstí se tomuto člověku jako
svému nepříteli. Naopak vedle býložravých živých buněk těla tohoto člověka i výše uvedené masožravé
živé buňky těla tohoto člověka nenávidí a dle výše uvedené hypotézy Filosofie rovnováhy i mstí se
tomuto člověku jako nepříteli za jedení jejich evolučních příbuzných živých tvorů, zejména zvířat.
Nutnou podmínkou k řešení výše uvedeného dilematu charity (tj. lásky) tohoto člověka a k udržení
symbiózy všech živých buněk těla tohoto člověka, které jsou evolučním pozůstatkem a evolučně
příbuzné se všemi druhy živých tvorů na Zemi či možná i ve Vesmíru, aby tento člověka předešel
konfliktům, resp. dezorganizaci živých mikroorganismů svého těla z důvodu převládnutí jejich
vzájemného nepřátelství, resp. nenávisti a zřejmě i pomsty a aby tudíž tento člověk zůstal psychicky i
fyzicky zdraví, je dle výše uvedené hypotézy Filosofie rovnováhy a rovněž tak i charitologie, aby tento
člověk působil co možná nejméně smrti a bolesti.
viz: http://www.spvzt.cz/Charitologie.htm
Aktualizováno 5. 3. 2016 8:47
5. 3. 2016 8:47
Ad Charitylogy:
1) Starting from the exact natural science hypothesis of the Philosophy of Balance about living
microorganisms able to recognize and remember their friend and enemy and friend and enemy of their
related microorganisms, then carnivorous living cells of the human body, which are an evolutionary
remnant of carnivorous living creatures in the human body (eg. in the human brain there are the parts
related to reptiles, so-called the archicortex), need to survive, that the human eats also meat at present,
otherwise those carnivorous living cells die, hate and according to aforementioned hypothesis of the
Philosophy of Balance also take revenge on the human as their enemy. Contrarily both the herbivorous
living cells of the body of the human and the aforementioned carnivorous living cells of the body of the
human hate and according to aforementioned hypothesis of the Philosophy of Balance also take a
revenge on this human as an enemy for eating their evolutionary relatives living creatures, especially
animals. The necessary condition for solving the aforementioned dilemma of charity (i.e. love) of the
human and to maintain the symbiosis of all living cells of body of the human which are an evolutionary
relic and evolutionarily related to all species of all living creatures on the Earth or possibly also in the
Universe, that this human prevents conflicts, virtually disorganization of living microorganisms of his or
her body because of the prevalence of their mutual enmity, virtually hatred and apparently also taking
revenge, and that thus this human remained mentally and physically healthy, is according to
aforementioned hypothesis of the Philosophy of Balance and well as according to charitylogy, that this
human caused the least possible death and pain.
see: http://www.spvzt.cz/Charitylogy.htm
Aktualizováno 5. 3. 2016 8:50
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5. 3. 2016 8:50
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/393350-na-85-procent-syrskych-migrantu-se-z-turecka-nechcevratit-domu.html
Aktualizováno 6. 3. 2016 11:22
6. 3. 2016 11:22
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/396796-turci-zastrelili-devet-syranu-erdoganplanuje-pro-migranty-vesnici.html
Aktualizováno 6. 3. 2016 11:25
6. 3. 2016 11:25
http://www.novinky.cz/komentare/396651-komentar-o-peroutku-vubec-nejde-jiri-pehe.html
Aktualizováno 6. 3. 2016 11:27
6. 3. 2016 11:27
http://www.novinky.cz/domaci/392719-v-praze-pristali-krestansti-uprchlici-z-iraku.html
Aktualizováno 6. 3. 2016 11:53
6. 3. 2016 11:53
Ad Charitologie
Z níže uvedeného plyne, že z důvodů charity, i když je to velmi riskatní vzhledem k agresivní ideologii
radikálního islámu, 75 miliónové islámské Turecko přijalo na své území 2,7 miliónů syrských válečných
uprchlíků, 508 miliónová křesťanská Evropská unie přijala na své území cca 1 milión syrských
válečných uprchlíků, 10 miliónová křesťanská Česká republika přijala na své území cca 153
křesťanských syrských válečných uprchlíků.
(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 6. 3. 2016 12:03
6. 3. 2016 12:03
Ad Charitylogy
The below shows, that for reasons of charity, even if it is very risky due to aggressive ideology of radical
Islam, 75 million Islamic Turkey adopted on its territory 2.7 million Syrian war refugees, 508 million
Christian European Union adopted on its territory about 1 million Syrian war refugees, 10 million
Christian Czech Republic adopted on its territory about 153 Christian Syrian war refugees.
(see www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 6. 3. 2016 12:03
6. 3. 2016 12:03
Ad Charitologie
3) Podle mé zkušenosti téměř všichni živí tvorové i dravci i jejich vůdci si jsou vědomi, že chtějí, aby
světu vládla láska (charita), avšak nevěří tomu, spíše věří tomu, že světu vládna predace (dravci). Od
charitologie, resp. charitologa pak chtějí dokázat, že exaktní vědecká hypotéza, že světu (Vesmíru)
vládne láska (charita), je zcela správná, částečně správná nebo zcela nesprávná.
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viz: http://www.spvzt.cz/Charitologie.htm
Aktualizováno 7. 3. 2016 6:50
7. 3. 2016 6:50
Ad Charitylogy
3) In my experience nearly all living creatures including predators including their leaders are aware, that
they want, that the world is governed by the love (charity), but they do not believe it, they rather believe,
that the world is governed by predation (predators). They want to prove by charitylogy, virtually
charitylogist then, that the exact scientific hypothesis, that the world (Universe) is governed by love
(charity), is completely correct, partially correct or completely incorrect.
see: http://www.spvzt.cz/Charitylogy.htm
Aktualizováno 7. 3. 2016 6:52
7. 3. 2016 6:52
poslední přírodní stanoviště ohrožených orangutanů budou nadobro ztracena
Přeposílám důležitou zprávu Greenpeace, viz níže, Greenpeace sponzoruji vedle jiných lidskocharitních organizací, a to Greenpeace z důvodu charity vůči přírodě a kteří mne o to požádali z důvodu
její naléhavosti, protože podle mne jde o důležitou charitní věc. Odkaz na petici
zde https://act.greenpeace.org/eaaction/action?ea.client.id=1848&ea.campaign.id=48361&utm_source=email&utm_medium=campaign&u
tm_term=nexus%2Cforestlist%2CEmail%2CKickoff&utm_campaign=Forests&__surl__=IgNxX&__ots__
=1457383605597&__step__=1 .
dr. Dalibor Grůza, tel. 606302812
Milý Dalibore,
víte, kolik produktů ve Vaší domácnosti obsahuje palmový olej?
Je absolutně všude - od cereálií ke snídani přes šampóny, zubní pasty, až po pamlsky pro zvířata.
Výroba palmového oleje je hlavním hybatelem destrukce indonéských pralesů. Přestože se někteří
výrobci již začínají obracet správným směrem, velké značky typu PepsiCo, Colgate-Palmolive a
Johnson & Johnson jsou stále od tohoto cíle na hony vzdáleny.
Pokud velké světové průmyslové hráče nedonutíme k tomu, aby přestali drancovat indonéské pralesy,
poslední přírodní stanoviště ohrožených orangutanů budou nadobro ztracena.
Indonéské pralesy mizí velmi rychle - jen za posledních 25 let byla zničena čtvrtina jejich rozlohy. A přes
sliby a závazky velkých průmyslových značek je indonéská příroda devastována takovým tempem, jako
nikdy předtím.
Prázdné sliby jsou nebezpečné. Loni spálily masivní požáry miliony hektarů indonéských pralesů.
Živnou půdu požárům připravili výrobci palmového oleje: kácením a zapalováním pralesů, vysušování a
odvodňováním rašelinišť.
Víme, že taková situace nemusí nastat. Během loňských požárů čtvrt milionů lidí požádalo indonéského
prezidenta Joko Widoda, aby přijal nápravná opatření. A zabralo to - Widodo rychle oznámil ambiciózní
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plán k záchraně indonéského přírodního bohatství. Nyní potřebujeme, aby podobný krok učinili také
velcí světoví producenti, kteří nakupují palmový olej.
Pokud nepodnikneme konkrétní kroky, vrátí se požáry v příštích měsících.
Společně jsme silní a společně můžeme pralesy chránit - velké světové značky uživatelům naslouchají!
Prosíme, přidejte svůj hlas a sdílejte tuto zprávu tak rychle, jak můžete.
P.S. Toto není kampaň, ve které bychom Vás žádali, abyste strávili mnoho hodin v supermarketu při
vybírání produktů bez palmového oleje. K tomu, abychom dosáhli skutečné změny, musíme změnit celý
průmysl. A právě proto Vás potřebujeme. Doufáme, že s Vámi můžeme počítat.
Kateřina Holubová
koordinátorka pralesní kampaně
Greenpeace Česká republika
Aktualizováno 7. 3. 2016 22:12
7. 3. 2016 22:12
http://www.novinky.cz/krimi/395820-zadna-nenavist-ale-nabozensky-text-haji-pred-soudem-knihumuslim-sanka.html
Aktualizováno 10. 3. 2016 20:20
10. 3. 2016 20:20
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/396938-v-danskem-aarhusu-rozpustili-vybor-pro-sariu.html
Aktualizováno 10. 3. 2016 20:21
10. 3. 2016 20:21
Ad Charitologie
Proč není zřejmě správné dle charitologie, aby ničím neomezená starozákonní židovská zásada oko za
oko zub za zub vládla světu s atomovými zbraněmi, viz zásada islámu níže, Islám však také byť ze
současného Západního hlediska pouze ve velmi malé míře od počátku Islámu omezuje (tj. koriguje) tuto
neomezenou krevní mstu zřejmě pouze mezi muslimy
Protože by očividně nebylo správné, aby např. Japonsko odpovědělo na svržení atomových bomb na
Hirošimu a Nagasaki svržením stejně silných atomových bomb na stejně velká města v USA, kdyby je
(tj. atomové bomby) v té době mělo k dispozici, což by zřejmě vyústilo v celosvětový jaderný konflikt a
zničení tehdejšího světa, kdyby státy jako hitlerovské Německo či fašistické Japonsko disponovali vedle
Západu a Ruska v té době jadernými zbraněmi.
(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 11. 3. 2016 7:09
11. 3. 2016 7:09
Ad Charitylogy
Why does it not seem right according to charitylogy, that Old Testament Jewish principle of an eye for
an eye, a tooth for a tooth with absolutely no limits governs the world with atomic weapons, see the
below principle of Islam, however from the beginning of Islam the Islam limits (i.e. corrects) also this
unlimited blood vendetta apparently only among Muslims although from the contemporary Western point
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of view only in very small extent
Because it would not evidently be correct, that eg. Japan responded to the dropping of atomic bombs on
Hiroshima and Nagasaki by dropping equally powerful atomic bombs on equally large cities in the US, if
at that time it has them (i.e. atomic bombs) at its disposal, which would probably have resulted in a
global nuclear conflict and destruction of the world at that time, if States like Hitler's Germany or fascist
Japan had at their disposal besides the West and Russia nuclear weapons at that time.
(see www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 11. 3. 2016 7:12
11. 3. 2016 7:12
Ad Charitologie
Pomoc muslimským válečným uprchlíkům z hlediska asociací o islámu a Západu
1) Asociace o (radikálním, ortodoxním) islámu:
bič Boží, oko za oko zub za zub, neustálé připravování a připravenost muslimů na útočnou válku,
predace a predátoři
Pozn.: V Koránu mirumilovné Súry Mekkánského období jsou radikály vykládány jako Súry platné v
období, kdy je islám slabý, a shora uvedené násilné Súry Meddinského období mají být podle radikálů
uplatňovány v době, kdy muslimové jsou silní a mohou vést válku proti nevěřícím. Darul Harb je zemí
bezvěrců, muslimové jsou radikály žádáni, aby do těchto zemí pronikali, obraceli je na svou víru a sami
se množili, dokud se jejich počet nezvýší, a poté začali s válkou a bojovali a zabíjeli lidi, ustanovili islám
jako náboženství a připojili tuto zemi k Darul Islam (země islámu). Zdroj: skupina volnomyšlenkářů a
humanistů muslimského původu::Výzva muslimům celého světa na https://kyberia.sk/id/21916/3755160
2) Asociace o křesťansko-židovském Západu s relativně vysoce nadprůměrným zastoupením
židovských manažerů:
velmi pokrytecké velké zdůrazňování křesťanské lásky - působení o obrovsky větší než co možná
nejmenší smrti a bolesti živých tvorů, zejména zvířat v zemědělských průmyslových porážkových
velkochovech-koncentračních táborech zvířat, bohatství, spotřební společnost (hedonismus),
zženštilost, strach z války, velmi malá připravenost na umírání na bojišti, postupné přirozené vymírání
původního Západního obyvatelstva, větší technologická vyspělost, atomové zbraně
Otázka zní: Máme v Západních zemích za těchto podmínek poskytnout azyl velkému množství
muslimských válečných uprchlíků v krajní nouzi (hladovým, žíznivým, bez majetku, bez střechy nad
hlavou, vyhnaným z jejich domovů, kterým v jejich domovských zemích hrozí bezprostřední smrt ve
válce či jiná smrt), když víme, že je to velmi riskantní, že, když se zotaví a my budeme slabší, tak proti
nám řada z nich zřejmě podle Koránu (viz výše uvedená poznámka) pravděpodobně povede útočnou
válku s cílem, abychom se stali muslimy nebo v jiném případě, aby nás zotročili (židy a křesťany a ženy)
nebo zabili (ostatní lidi, např. ateisty, možná vyjma velmi mladých chlapců, které je možno i proti jejich
vůli převychovat na muslimy)? Jinými slovy vládne světu a přírodě křesťanská láska (tj. charita) či
predace?
Řešení shora uvedené otázky navržené již dříve dle Filosofie rovnováhy:
Author: Dalibor Grůza
Time: 03/09/2015 14:28:07
Post:
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Prvním cílem by mělo být vrátit utečence do jejich bezpečných domovských zemí, proto je za prvé nutno
jednat o míru s Islámským státem. Nebude-li to možné, je třeba dle pravidel Filosofie rovnováhy nikdy
nezpůsobit smrt žádného člověka, tedy i utečence ve válce, zároveň je třeba dle pravidel Filosofie
rovnováhy odpovědět na invazi utečenců protiútokem jako na každý jiný útok tak, aby nám útočník
vážně neublížil a abychom způsobili co možná nejméně smrti a bolesti. To znamená, že je třeba
přijmout kvóty válečných utečenců v Evropské unii, avšak válečné utečence je třeba zásadně zadržovat
ve vojensky hlídaných táborech na území České republiky, a to vyjma těch, které se podaří integrovat
do české společnosti pro to, aby se Česká republika nestala z hlediska světových ekonomických
utečenců žádanou cílovou zemí a byli tímto odrazováni od ekonomické migrace do České republiky.
Prvořadým cílem by mělo i v tomto případě být navrácení válečných utečenců do jejich bezpečných
domovských zemí. Váleční utečenci by si v prvé řadě měli být schopni udělat ve svých domovských
zemích pořádek a nikoliv emigrovat. Z vojensky hlídaných utečeneckých táborů na území České
republiky by měli být propouštěni pouze dospělí váleční utečenci, kteří složí zkoušku z českého jazyka a
najdou si mimo tábor práci a jejich nejbližší rodiny, které budou tito integrovaní váleční utečenci schopni
uživit ze svého příjmu za tuto svou práci. A dále rovněž děti utečenců v místě tábora, aby měli příležitost
navštěvovat školy společně s českými dětmi, nebudou-li české děti velmi zpomalovat ve výuce.
Author: Dalibor Grůza
Time: 17/09/2014 07:37:53
Post:
Západ by se před zahájením další války v Iráku a Sýrii, která způsobí mnoho smrti a bolesti a aplikaci
zákona Koránu o krevní mstě vůči Západu ze strany muslimů obdobně jako v Libyi či Afghánistánu, měl
pokusit o diplomatické řešení rozdělením území a garantováním práva na život jejich obyvatel na
základě dohod garantovaných mezinárodním společenstvím mezi sunnity a šíity v Sýrii a Iráku, a to i
bez či s Islámským státem, který je zřejmě legitimním státním zřízením iráckých a syrských sunnitů.
Hranice těchto území a garanci práva na život jejich obyvatel by měl Západ zejména vůči agresi
Islámského státu garantovat, a to i hrozbou náletů popř. následné pozemní vojenské operace v Iráku či
Sýrii při dodržování hlavní povinnosti dle Filosofie rovnováhy působit co možná nejméně smrti a bolesti,
což zejména znamená politiku zadržování agrese na daných územích s minimálními nutnými
vojenskými zásahy na území agresora pro ochranu života jeho obyvatel s co největší minimalizací obětí
na životech, a to i agresorů.
Author: Dalibor Grůza
Time: 28/08/2014 21:09:50
Post:
… Výše jde o dočasné řešení, které nevyřeší dle Filosofie rovnováhy krizi, která má nastat jako pomsta
živých mikroorganismů za naší společností umučené živé tvory zejména odlišných od člověka, nedojdeli ke změně našeho vztahu k živým tvorům a přírodě.
(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 12. 3. 2016 12:25
12. 3. 2016 12:25
Ad Charitylogy
Help to Muslim war refugees from the point of view of associations about Islam and the West
1) Associations about (radical, orthodox) Islam:
scourge of God, an eye for an eye and a tooth for a tooth, preparing and constant readiness of Muslims
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to offensive war, predation and predators
Note: In Koran the peaceful Suras of Mecca period are interpreted by the radicals as Suras valid during
the period, when Islam is weak, and above violent Suras of Meddina period to be applied by radicals at
a time, when Muslims are strong and they can war against unbelievers. Darul Harb is the land of the
infidels, Muslims are asked by radicals to get through to those countries, turning them over to their faith
and multiply themselves until their numbers increase, and then to begin the war and to fight and to kill
people, until they make Islam the religion and they join this country to Darul Islam (land of Islam).
Source: group of freethinkers and humanists of Muslim origin: Call to Muslims around the world
on https://kyberia.sk/id/21916/3755160
2) Associations about the Christian-Jewish West with a relatively highly above-average proportion of
Jewish managers:
very hypocritical great emphasis on Christian love - causing vastly more than the least possible death
and pain of living creatures, especially of animals in agriculture slaughter factory farms - concentration
camps of animals, wealth, consumer society (hedonism), effeminacy, fear of war, very small
preparedness for dying on the battlefield, gradual West natural extinction of the original population, more
technological sophistication, nuclear weapons
The question is: In Western countries under these conditions shall we grant asylum for a large number
of Muslim war refugees in extreme need (they are hungry, thirsty, without property, without a roof over
their head, expelled from their homes, they are threatened with imminent death in war or other death in
their home countries), if we know, that it is very risky, that, when they recover and if we are weaker, so
many of them will probably lead an offensive war apparently according to the Koran (see the above
mentioned note) against us that we become Muslims or otherwise they enslave us (Jews and Christians
and women) or kill us (other people, eg. atheists, perhaps with the exception of very young boys, who
can be reeducated and can become Muslims even against their will)? In other words are the world and
the nature governed by Christian love (i.e. charity) or by predation?
Solution of the above question suggested previously according to the Philosophy of Balance:
Author: Dalibor Grůza
Time: 03/09/2015 14:28:07
Post:
The first goal should be to return the refugees to their safe home countries, therefore it is first necessary
to negotiate peace with the Islamic State. If this is not possible, it is necessary according to the rules of
Philosophy of Balance never to cause the death of any human, thus also of any refugee in war, it is also
necessary according to the rules of Philosophy of Balance to respond in the case of invasion of refugees
by counterattack as in the case of any other attack without us getting seriously hurt by the attacker and
so that we cause the least possible death and pain. This means that it is necessary to adopt quotas of
war refugees in the European Union, but on principle war refugees must be detained in the militaryguarded camps in the Czech Republic, except those that succeed in integrating into Czech society to
ensure, that the Czech Republic did not become from view point of World economic refugees the
desired destination country and hereby they were discouraged from economic migration to the Czech
Republic. Also in this case the primary goal should be the return of war refugees to their safe home
countries. The war refugees should be able first of all to do order in their home countries and not to
emigrate. From the military-guarded refugee camps in the Czech Republic only adult war refugees
should be released who pass the exam in Czech language and find a job outside the camp and their
immediate families that these integrated war refugees will be able to support sufficiently from their
income for this their job. And then also the children of refugees in the place of the camp, that they have
the opportunity to attend school together with Czech children, unless there is not big slowdown of
teaching of Czech children.
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Author: Dalibor Grůza
Time: 17/09/2014 07:37:53
Post:
Prior to starting another war in Iraq and Syria, which causes a lot of death and pain and application of
the Koran law of the blood vendetta against the West by Muslims such as in Libya or Afghanistan, the
West should try a diplomatic solution by the division of territories and the guarantee of right to life of their
population on the basis of agreement guaranteed by the international community between Sunnis and
Shiites in Syria and Iraq, even without or with the Islamic State, which is apparently a legitimate form of
government of Iraqi and Syrian Sunnis. The boundaries of these territories and guarantee of the right to
life of their population the West should guarantee in particular against aggression of the Islamic State,
and even by the threat of air raids of aircrafts, virtually of subsequent ground military operation in Iraq
and Syria in compliance with the main obligation according to the Philosophy of Balance to cause the
least possible death and pain, which means in particular politics of containment of aggression on those
territories with the minimum necessary military actions on the territory of the aggressor to protect the
lives of their inhabitants with the greatest minimizing victims on lives, even of aggressors.
Author: Dalibor Grůza
Time: 28/08/2014 21:09:50
Post:
… Above it is a temporary solution that does not solve according to the Philosophy of Balance the crisis,
that is to follow as revenge of living microorganisms for by us tortured living creatures especially
different from humans, unless a change in our relationship to nature and living creatures.
(see www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 12. 3. 2016 12:37
12. 3. 2016 12:37
Jak se islám zřejmě snaží eliminovat z muslimské populace genetickou informaci homosexuality, resp.
zženštilosti mužů a vychovávat z muslimských mužů vysoce maskulinní bojovníky. Dle charitologie v
této souvislosti základní otázka zní: vládne světu a přírodě křesťanská láska (tj. charita) či predace?
Z níže uvedeného dokumentárního filmu Život na pobřeží: Dubaj, oáza luxusu jsem zjistil, že v Dubaji
jsou zásadně dva druhy mužů, prvním druhem mužů v Dubaji jsou bohatí rodilí obyvatelé Dubaje, kteří
žijí v luxusu, ze všeho lidského poznání je jím zřejmě přístupný zásadně pouze Korán a zřejmě také
přírodověda, pokud není v rozporu s Koránem. Z jiných zdrojů vím, že arabské státy by měli cenzurovat
internet a např. znepřístupňovat ve svých zemích rovněž také největší celosvětovou encyklopedii všeho
lidského vědění přístupnou ve všech světových jazycích i arabštině, kterou je www.wikipedia.org .
Druhým druhem mužů v Dubaji jsou dělníci z chudých muslimských zemí pracující zřejmě za malou
mzdu několik stovek eur měsíčně, ze kterých živí své chudé rodiny v domovských chudých islámských
zemích. Tito chudí dělníci často odvádí velmi tvrdou práci, např. při výstavbě mrakodrapů a řády jiných
velkých staveb z betonu v Dubaji pracují i 12 hodin denně, často ve vedru kolem 50 stupňů celsia na
venkovním vzduchu s jedním dnem odpočinku v islámem svěcený pátek. V Dubaji jsou od sebe
oddělovány ženy a muži, muži a ženy se zde prakticky nesetkávají a spolu nekomunikují, a to s
výjimkou malých dětí před raným dospíváním a s výjimkou mužů a žen v úzké rodině, tj. zejména s
výjimkou bratrů a sester a s výjimkou manžela a manželky, příp. manželek (vím, že v islámských státech
je za určitých podmínek povoleno mnohoženství), jestliže muž v Dubaji potká, např. na pláži cizí ženu,
je téměř vždy zcela zahalena, takže z jejího těla jsou zásadně vidět jen oči úzkým otvorem v jejím
oděvu, aby při svém pohybu po ulicích se mohla pomocí svých očí orientovat, ve vodě jsou odhalení v
plavkách pouze muži a pak velmi mladá děvčátka před dosažením rané dospělosti. Mužové po
dosažení rané dospělosti - rodilí obyvatelé Dubaje před svatbou se setkávají a komunikuji pouze mezi
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sebou a možná se ani jinde, např. ve škole nesetkávají s nezahalenými ženami a nekomunikují s
ženami, např. se svými vrstevnicemi (v tomto smyslu nebylo vyjádření arabského mladíka rodilého
obyvatele Dubaje ve shora uvedeném dokumentárním filmu zcela jasné), muž rodilí obyvatel Dubaje po
po svatbě se zřejmě setkává z nezahalených žen a komunikuje z žen pouze se ženami ze své nejbližší
rodiny. (viz výše). Manžela pro mladou ženu pak vybírají zásadně její rodiče, zásadně její otec, tato
dohoda o budoucí svatbě jejich dcery se děje často již pro velmi malé děti, relativně časté jsou tzv.
vraždy mladých dívek ze cti příslušníky její rodiny, jestliže mladá dívka si najde manžela sama, zejména
jestliže proto odmítne jejími rodiči vybraného manžela
(viz http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/382782-tehotnou-kurdskou-uprchlici-v-nemecku-zabilarodina-aby-si-uchranila-cest.html ). Výše uvedení dospělí mužové dělníci z chudých muslimských zemí
nemají v Dubaji zřejmě ani ženy ze své nejbližší rodiny a s nezahalenými ženami vyjma rodilých
děvčátek před dosažením rané dospělosti se v Dubaji nesetkávají ani tam s ženami přímo
nekomunikují. Mužové v Dubaji po dosažení rané dospělosti, kteří začnou v této zásadně výlučně
mužské společnosti, a to se týká zejména pohlavně dospělých mužů před svatbou, sexuálně obtěžovat
jiné muže, jsou bezprostředně ohroženi v souladu s pravidly islámu dle Koránu smrtí či radikálními,
resp. ortodoxními muslimy rovnou zabiti (viz http://www.novinky.cz/krimi/395820-zadna-nenavist-alenabozensky-text-haji-pred-soudem-knihu-muslim-sanka.html ). Tímto způsobem se zřejmě islám snaží
eliminovat z muslimské populace genetickou informaci homosexuality, resp. zženštilosti mužů a
vychovávat z muslimských mužů vysoce maskulinní jedince.
Literatura: Život na pobřeží: Dubaj, oáza luxusu (10/10), Dokument, Francie 45 minut vysíláno 11. 3.
2016, 18:00 - ČT 2 (tj. Česká televize, druhý program), viz https://tv.seznam.cz/?date=2016-3-11
Aktualizováno 13. 3. 2016 7:05
13. 3. 2016 7:05
How apparently Islam tries to eliminate from the Muslim population the genetic information of
homosexuality, virtually effeminacy of men and to educate from Muslim men the highly masculine
warriors. According to charitylogy in this context the basic question is: Are the world and the nature
governed by Christian love (i.e. charity) or by predation?
From the below documentary film Life on the coast of Dubai, an oasis of luxury I found, that in Dubai
there are two kinds of men on principle, the first kind of men in Dubai are wealthy native inhabitants in
Dubai, who live in luxury, on principle apparently only the Koran and probably the natural sciences, if
they do not contradict the Koran, are accessible of all human knowledge to them, I know from other
sources, that the Arab States should censor the internet and for example they make inaccessible in their
countries also the largest global encyclopedia of all human knowledge accessible in all languages also
in Arabic, which is www.wikipedia.org . The second kind of men in Dubai are workers from poor Muslim
countries working apparently for little remuneration of several hundred euros per month, of which they
feed their poor families in their home poor Islamic countries. These poor workers are often doing a very
hard work, eg. on construction of skyscrapers, and of many other large buildings made of concrete in
Dubai they work also 12 hours per day, often in the heat of around 50 degrees Celsius in the outdoor air
with one day of rest on by Islam ordained Friday. In Dubai there are women and men separated each
from other, here men and women practically never meet together and never communicate together with
the exception of young children before early adolescence and with the exception of men and of women
in immediate family, i.e. especially with the exception of brothers and of sisters and with the exception of
husband and wife or as the case may be wives (I know, that in Islamic countries there is permitted
polygamy under certain conditions), if in Dubai eg. on the beach a man meets an unknown woman, she
is almost always completely covered, so that on principle only her eyes are shown from her body in
narrow opening in her dress, so that she can determine the orientation by means of her eyes during her
movement through the streets, in the water there are only men and then very young girls before
reaching early adolescence both undressed in swimsuit. The men after reaching early adolescence native inhabitants in Dubai before the wedding meet and communicate only among themselves and
even elsewhere, eg. in the school they do not possibly meet with uncovered women and they do not
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possibly communicate with women, eg. with women of the same age (in this sense statement of the
Arab young man - native inhabitant in Dubai was not entirely clear in the above documentary film), man
- native inhabitant in Dubai after the wedding meets apparently from uncovered women and he
communicates from women only with women from his immediate family (see above). Husband for a
young woman is elected then on principle by her parents, on principle by her father, the agreement on
the future marriage of their daughter is often concluded already for very young children, so called honor
murders of young girls by members of her family are relatively frequent, if a young girl finds a husband
herself, especially if she refuses therefore the by her parents elected husband
(see http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/382782-tehotnou-kurdskou-uprchlici-v-nemecku-zabilarodina-aby-si-uchranila-cest.html ). In Dubai the aforementioned adult men - workers from poor Muslim
countries do not have apparently women from their immediate family and in Dubai they do not meet
uncovered women with the exception of native very young girls before early adolescence or they do not
communicate directly with women there. In Dubai the men after reaching early adolescence, who begins
sexually harass other men in this on principle exclusively male society, this applies especially to sexually
mature men before the wedding, are in imminent danger of death in accordance with the rules of Islam
according to the Koran or the radical, virtually orthodox Muslims kills directly them
(see http://www.novinky.cz/krimi/395820-zadna-nenavist-ale-nabozensky-text-haji-pred-soudem-knihumuslim-sanka.html ). In this way apparently Islam tries to eliminate from the Muslim population the
genetic information of homosexuality, virtually effeminacy of men and to educate from Muslim men the
highly masculine individuals.
Literature: Life on the coast of Dubai, an oasis of luxury (10/10), documentary film, 45 minutes, France
broadcasted on TV 11/03/2016 18:00 - CT 2 (i.e. The Czech Television, second program),
see https://tv.seznam.cz/?date=2016-3-11
Aktualizováno 13. 3. 2016 7:07
13. 3. 2016 7:07
Proč židé a muslimové a viditelně zejména i téměř všichni ostatní dravci zatím nepřijali Ježíše z
Nazaretu jako jediného syna Božího a zároveň jako jediného Boha společně s jeho Bohem otcem a
zákon současné dravé propagandy
Ježíš z Nazaretu sice dle Matoušova evangelia 25. Kapitola, Bible řekl: 29Neboť každému, kdo má,
bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má., zřejmě tím myslel, že, kdo je milosrdný,
tomu bude přidáno vše ostatní, např. moc, peníze, úspěch, zdraví, děti, rodina atd., a sám Ježíš z
Nazaretu byl sice zřejmě velmi milosrdný, avšak v tomto světě mu přidáno zatím očividně nebylo,
protože skončil bez rodiny, bez dětí jako ubožák v mladém věku umučen na kříži. Proto ho křesťané
označují jako beránka Božího, tedy jako hodné mládě býložravce, které často končí jako kořist dravců.
Proto je Ježíš z Nazaretu často přijímán slabou kořistí, např. slabými, nemocnými, bezmocnými či
utlačovanými, není však často přijímán dravci, např. muslimy či židy, avšak ani dravými či zklamanými
trpícími křesťany, i když ti se přetvařují, že v něj jako jediného Boha věří. Problém Ježíše z Nazaretu z
hlediska Starého zákona je, že by Ježíš z Nazaretu měl být nejenom milosrdný jako beránek čili Bůh
kořisti dravců, ale i mocný jako Bůh dravců či Bůh armády (hebrejsky adonaj cava, lze přeložit zároveň
jako Pán armády či jako Pán zástupů), který učinil dle Starého zákona z židovských otroků nejmocnější
tehdejší armádu a který je mocnou ale i dravou či krutou rukou vyvedl z egyptského otroctví a který jim
dal obsadit starověký Izrael. Ježíš z Nazaretu by tudíž neměl být jen Bůh býložravců, např. beránků, ale
i Bůh kmene Juda čili Bůh židů či potomek nejmocnějšího krále tohoto kmene Juda, jímž byl
starozákonní král David, přičemž symbolem kmene Juda čili židů byl od starozákonních dob lev, čili
Ježíš z Nazaretu by měl být zároveň Bohem slabé kořisti, tj. např. býložravých beránků ale i Bohem
dravců, tj. např. masožravých lvů. Toto se odráží rovněž v Novém zákoně dle Zjevení Janova, 5.
kapitola, Bible: 5Ale jeden ze starců mi řekl: „Neplač. Hle, zvítězil lev z pokolení Judova, potomek
Davidův; on otevře tu knihu sedmkrát zapečetěnou.“ Proto také prvotní křesťané věřili v brzký nový
příchod Ježíše z Nazaretu na tento svět v čele mocné Boží armády, aby soudil živé i mrtvé (viz rovněž
krédo římsko-katolické církve), a tak, aby i židům prokázal, že je nejenom nejmilosrdnější beránek ale i
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nejmocnější lev. Bůh, který by byl pouze nejmilosrdnější, ale nebyl by zároveň nejmocnější, by totiž
nemohl být ani dle židovství ani dle křesťanství a také ani dle islámu skutečným jediným Bohem. Mnozí
židé však přesto byli milosrdností Ježíše z Nazaretu fascinováni, např. neslavnější židovský světský
filozof Baruch Spinoza, který žil v 17. století našeho letopočtu (tj. po narození Ježíše z Nazaretu), kdy
se Ježíš z Nazaretu stále podruhé neobjevil na tomto světě jako vůdce mocné Boží armády a mnozí,
zřejmě včetně Barucha Spinozy tehdy již došli k názoru, že se tak ani již v budoucnu nestane, se pokusil
o kompromis mezi židovstvím a křesťanstvím tím, že navrhl ve své filosofii považovat Ježíše z Nazaretu
za největšího a nejušlechtilejšího ze všech lidí, nikoliv však za Božího syna. Mimo jiné výsledkem této
jeho myšlenky bylo, že byl vyloučen z jeho židovské obce a nebyl přijatelný ani pro křesťany.
Zjednodušeně by šlo říci, že i dravci si jsou vědomi velké síly první části jediného dogmatu mé Filosofie
rovnováhy: "Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi,"
avšak většinou dravci velmi nevěří druhé části tohoto dogmatu Filosofie rovnováhy: "proto je každý stále
povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti.", podle víry většiny dravců i jejich kořisti tak vládne
světu ve skutečnosti predace, a to přes velkou psychickou touhu téměř všech živých tvorů, zejména lidí
i dravců po všeobecné milosrdnosti. Z toho plyne, že vládnoucí dravci v propagandě nabízí lidem
střídavě milosrdnější politické vůdce (tzv. tatíčky či matky, jako např. v nedávné minulosti Václava Havla
v České republice, Borise Jelcina v Rusku, Baracka Obamu v USA, Angelu Merkelovou v Německu) a,
když vzhledem k údajné vládě dravosti v tomto světě se lidu milosrdnost politiky omrzí nebo když tato
milosrdná politika z tohoto údajného důvodu selže, nabídnou dravci a jejich propaganda lidu vládu
silnější ruky, tj. politických vůdců větších dravců (tzv. silné a geniální dravce, jako např. v nedávné
minulosti Miloše Zemana v České republice, Vladimíra Putina v Rusku, Donalda Trumpa v USA) a tak
pořád dokola.
(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 21. 3. 2016 10:37
21. 3. 2016 10:37
Why did not Jews and Muslims and visibly especially also nearly all other predators accept Jesus of
Nazareth as the only son of God and also as only one God together with his father, God up to now and
the principle of the current predatory propaganda
Although Jesus of Nazareth said according to the Gospel of Matthew, Chapter 25, the Bible 29 For unto
every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but from him that hath not shall be
taken away even that which he hath., apparently he thought, who is merciful, he or she will be given
everything else, eg. power, money, success, health, children, family etc., and although Jesus of
Nazareth Himself was apparently very merciful, however in this world it has not evidently been given to
him up to now, because he finished without family, without children as unfortunate man at a young age
martyred on the cross. Therefore he is called by Christians as the Lamb of God, thus as the nice pup of
herbivore, which often finishes as prey of predators. That is why Jesus of Nazareth is often accepted by
a weak prey, eg. by the weak, the ill, the helpless and the oppressed, but he is not often accepted by
predators, eg. by Muslims or Jews, but also not by predatory or by disillusioned suffering Christians,
even though they dissimulate that they believe him as only one God. The problem of Jesus of Nazareth
from the perspective of the Old Testament is that Jesus of Nazareth should be not only merciful as lamb
or the God of predators prey, but also powerful as the God of predators or the God of Army (in Hebrew
Adonai cava can be translated both as the Lord of the army and as the Lord of group), who according to
the Old Testament made the most powerful army from Jewish slaves at that time and who led them out
of slavery in Egypt by powerful but also predatory and cruel hand and who gave them to occupy ancient
Israel. Therefore Jesus of Nazareth should not be only the God of herbivores, eg. of lambs, but also the
God of the tribe of Judah or the God of the Jews or descendant of the most powerful king of Judah, who
was the Old Testament King David, the symbol of the tribe of Judah or of the Jews was lion from Old
Testament times, or Jesus of Nazareth should be both the God of weak prey, i.e. eg. of herbivorous
lambs, and the God of predators, ie. eg. of carnivorous lions. This is also reflected in the New
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Testament according to Revelation, Chapter 5, the Bible: 5 And one of the elders saith unto me, Weep
not: behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, hath prevailed to open the book, and to
loose the seven seals thereof. "That is why the early Christians believed in the imminent new arrival of
Jesus of Nazareth into this world at the head of a powerful army of the God to judge the living and the
dead (see also the credo of the Roman Catholic Church), and so he should prove also to Jews that he is
not only the most merciful lamb but also the most powerful lion. The God, who should be only the most
merciful, but who should not be the most powerful at the same time, would not be the true only one God
neither according to Judaism nor according to Christianity and also not according to Islam. Nevertheless
many Jews were fascinated by mercy of Jesus of Nazareth, eg. the most famous secular Jewish
philosopher Baruch Spinoza, who lived in the 17th century AD (i.e. after the birth of Jesus of Nazareth),
when Jesus of Nazareth did not still appear second time in this world as the leader of the powerful army
of the God, and many, apparently including Baruch Spinoza had come to the conclusion already at that
time, that it will not happen so even in the future, (Baruch Spinoza) tried a compromise between
Judaism and Christianity that in his philosophy he suggested to consider Jesus of Nazareth as the
greatest and noblest of all people, not as a son of the God. Inter alia the result of that his idea was that
he was expelled from his Jewish community and he was not acceptable also to Christians.
Roughly it could be said that also predators are aware of the great power of the first part of the single
dogma of my Philosophy of Balance: "All living creatures in fact mostly want to live in a world, where
everyone likes each other," but predators mostly do not believe very much the second part of this
dogma of the Philosophy of Balance, "therefore everyone is still obliged to cause the least possible
death and pain", according to the belief of most both predators and their prey the world is in fact
governed by predation, despite a great psychological desire of nearly all living creatures, especially
humans also predators for the general mercy. It follows that in propaganda the governing predators offer
to people alternately merciful political leaders (so called fathers or mothers, eg. in the recent past Vaclav
Havel in the Czech Republic, Boris Yeltsin in Russia, Barack Obama in the USA, Angela Merkel in
Germany) and when due to the alleged government of predation in this world the people are tired from
mercy of politics or when from this alleged reason the merciful politics fails, the predators and their
propaganda offer to people the government of a stronger hand, i.e. of political leaders - larger predators
(so called strong predators of a genius, eg. in the recent past Milos Zeman in the Czech Republic,
Vladimir Putin in Russia, Donald Trump in the USA), and so again and again.
(see www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 21. 3. 2016 12:40
21. 3. 2016 12:40
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/398735-sebevrazedny-atentatnik-v-lahauruzabil-65-lidi-hlavne-zen-a-deti.html
Aktualizováno 28. 3. 2016 0:56
28. 3. 2016 0:56
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/366950-deset-bojovniku-islamskeho-statuznasilnilo-devitiletou-divku-je-tehotna.html
Aktualizováno 28. 3. 2016 0:57
28. 3. 2016 0:57
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/366682-jezidske-divky-si-prozily-peklobojovnikum-is-je-davali-za-odmenu.html
Aktualizováno 28. 3. 2016 0:57
28. 3. 2016 0:57

306

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/375468-v-taborech-islamskeho-statu-sezacina-stinanim-hlav-loutkam.html
Aktualizováno 28. 3. 2016 0:58
28. 3. 2016 0:58
http://www.novinky.cz/zahranicni/382657-radikalove-z-islamskeho-statu-pry-prinutili-zajate-divky-kinterrupci.html
Aktualizováno 28. 3. 2016 0:58
28. 3. 2016 0:58
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/386147-kurdove-v-iraku-zahajili-mohutny-utokna-is-mstici-se-jezidove-jdou-s-nimi.html
Aktualizováno 28. 3. 2016 0:59
28. 3. 2016 0:59
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/386439-islamsky-stat-chtel-jen-mlade-zenystarsi-skoncily-v-masovem-hrobe.html
Aktualizováno 28. 3. 2016 1:05
28. 3. 2016 1:05
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/392248-islamsky-stat-vezni-3500-otroku.html
Aktualizováno 28. 3. 2016 1:06
28. 3. 2016 1:06
Question of dualism of good and evil in a world from the point of view of charitylogy.
Does good or evil, virtually charity or predation govern, virtually reign over a world? I define charity as
still not-causing more than the least possible death and pain with the supreme aim to live in the future in
a world, where everyone likes each other. I define predation as the intentional causing death and pain,
both the least possible both death and pain and more, also much more than the least possible both
death and pain. To that question there are the following logical answers: 1) Sovereign ruler of a world is
exclusively that charity (thus for example only one God as exclusively that charity). 2) Sovereign ruler of
a world is exclusively that predation (thus for example Devil as both only one God and exclusively that
predation). 3) Sovereign ruler of a world are exclusively both that charity and that predation (thus for
example world is governed exclusively by both God as exclusively that charity and Devil as exclusively
that predation). 4) Sovereign ruler of a world is partly that charity (thus for example god as exclusively
that charity is only one of more gods). 5) Sovereign ruler of a world is partly that predation (thus for
example Devil as exclusively that predation is only one of more gods). 6) Sovereign ruler of a world is
neither that charity nor that predation (thus for example both that charity and that predation, virtually
both that good and that evil do not exist, or only one God is neither that charity nor that predation).
(see www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 3. 4. 2016 8:58
3. 4. 2016 8:58
Otázka dualismu dobra a zla ve světě z hlediska charitologie.
Vládne, resp. kraluje nad světem dobro či zlo, resp. charita či predace? Charitu definuji jako stále
nepůsobení více než co možná nejméně smrti a bolesti s nejvyšším cílem žít v budoucnosti ve světě,
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kde se budou mít všichni rádi. Predaci definuji jako úmyslné působení smrti a bolesti, a to jak co možná
nejméně obou smrti a bolesti tak i více, i o hodně více než co možná nejméně obou smrti a bolesti. Na
tuto otázku existuji následující logické odpovědi: 1) Svrchovaným vládcem světa je výlučně tato charita
(tedy např. jediný Bůh jako výlučně tato charita). 2) Svrchovaným vládcem světa je výlučně tato predace
(tedy např. Ďábel jako obojí jediný Bůh a výlučně tato predace). 3) Svrchovaným vládcem světa jsou
výlučně obě tato charita a tato predace (tedy např. světu vládnou výlučně oba Bůh jako výlučně tato
charita a Ďábel jako výlučně tato predace). 4) Svrchovaným vládcem světa je částečně tato charita
(tedy např. bůh jako výlučně tato charita je pouze jedním z více bohů). 5) Svrchovaným vládcem světa
je částečně tato predace (tedy např. Ďábel jako výlučně tato predace je pouze jedním z více bohů). 6)
Svrchovaným vládcem světa není ani tato charita ani tato predace (tedy např. obě tato charita a tato
predace, resp. oba toto dobro a toto zlo neexistují, nebo jediný Bůh není ani tato charita ani tato
predace).
(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Aktualizováno 9. 4. 2016 5:32
9. 4. 2016 5:32
Ad Charitologie
Vládne mužův mozek nad jeho spermiemi nebo jeho spermie vládnou nad jeho mozkem?
Pro spermie muže je charakteristický boj či predace, po průniku spermii do pochvy ženy tyto spermie
spolu soutěží, která nejdříve pronikne k ženině zralému vajíčku v děloze a toto vajíčko oplodní, pouze
tato jediná spermie z běžných cca 50 miliónů spermií v jednom mužově ejakulátu přežije a stane se
základem zárodku nového člověka, ostatní spermie z tohoto počtu nejpozději během několika dnů v
pochvě ženy zahynou. Mozek člověka se naopak snaží přesvědčit svět, všechny živé tvory a i tělo (tj.
organismus) muže, že světu vládne charita, a to včetně pohlavních buněk muže, tedy spermií, mozek
muže má na tento důkaz charity i všem živým buňkám mužova organismu, včetně spermií poměrně
dlouhou dobu, úspěch nebo neúspěch této mozkové činnosti se ukáže až v rozhodném okamžiku
oplodnění ženina zralého vajíčka v děloze při mužově a ženině pohlavním styku, jestli při tomto
pohlavním aktu mezi spermiemi při jejich výše uvedeném boji o přežití, ve kterém může z výše
uvedených důvodů zvítězit zásadně pouze jediná z běžných cca 50 miliónů spermií jednoho běžného
mužova ejakulátu, bude vládnout nemilosrdná dravost či predace nebo částečná nebo úplná charita či
spolupráce v boji všech soutěžících spermií o život, resp. o oplodnění ženina zásadně jediného zralého
vajíčka v děloze. Téměř všechny dosavadní světové filosofie, které jsou zásadně plody běžného
mužského mozku, by v tomto důkazu charity vůči spermiím naprosto selhali, když by došlo na boj
spermií mužova ejakulátu v pochvě ženy o přežití, resp. o oplodnění ženina zralého zásadně jediného
vajíčka, zřejmě velmi rychle, dříve nebo později by tyto spermie zavrhli téměř všechny dosavadní
světové filosofie charity a nemilosrdně by bojovali o záchranu svého života jako dravci či predátoři, tj.
každá spermie proti každé spermii, v tomto boji spermií o život by pak téměř vždycky, možná úplně
vždycky zvítězila ta nejdravější spermie, dle křesťanství ve spojení s racionální mystikou mé Filosofie
rovnováhy tuto nejdravější spermii ztělesňuje a vždycky ztělesňoval biblický Ďábel, výjimkou byl možná
dle křesťanství Ježíš z Nazaretu, který se dle katolické teologie narodil z Marie, která zůstala i po jeho
početí Bohem otcem pannou, tudíž Ježíš z Nazaretu nebyl možná počat z výše uvedeného boje spermií
na život a na smrt, a Ježíš z Nazaretu, který je dle křesťanství jediný existující Bohočlověk, zřejmě
nepočal nikdy žádné dítě. Proti těmto dosavadním zřejmě téměř všem zásadně mužským nedokonalým
(tj. filosofiím charity v rozhodný okamžik oplodnění ženina vajíčka podlehnuvším filosofiím predace u
mužských spermií, snad s výjimkou možná pouze částečně dochované filosofie charity Ježíše z
Nazaretu, zřejmě Krista v učení jeho stoupenců) filosofiím charity chci postavit Filosofii rovnováhy
založenou minimálně z 51% na současném pojetí filosofie charity Ježíše z Nazaretu, zřejmě Krista.
Podle mé praktické zkušenosti totiž nerozhoduje o atraktivitě určitého muže u žen, i když mu to zásadně
velmi tají, resp. o oplodnění jejího vajíčka nejvíce bojovnost či predace muže, resp. bojovnost či predace
určité mužovi spermie, ačkoliv si to zřejmě myslí většina mužů či potažmo možná i většina jeho spermií,
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ale jejich charita, obě tyto vlastnosti, jsou u muže evolučně potřebné k ochraně nejenom silných ale
zejména i slabých společných potomků tohoto určitého muže a jeho manželky. Jinými slovy z
biologického hlediska nejenom spermie mezi sebou soutěží, která oplodní ženino vajíčko, ale i
mikroorganismy, především živé buňky ženina těla si z těchto soutěžících spermií vybírají tu, která bude
v tomto boji úspěšná a které naopak tyto mikroorganismy ženského těla usmrtí, v tomto výběru pak pro
tyto mikroorganismy těla ženy zřejmě z výše uvedených důvodů si necení nejvíce bojovnosti či predaci
určité jedné spermie ale její charitu, i když i bojovnost této určité spermie je rovněž velmi důležitá.
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 16. 4. 2016 10:22
16. 4. 2016 10:22
Ad Charitylogy
Does man's brain govern over his sperm cells or do his sperm cells govern over his brain? For the man's
sperm cells is typical fight or predation, after penetration of sperm cells into the woman's vagina these
sperm cells are competing, which initially penetrates the woman's mature egg in the uterus and it
fertilizes the egg, only this single sperm cell of current about 50 million sperm cells in a man's ejaculate
survives and it becomes the basis for a new human embryo, other sperm cells of this number die in a
woman's vagina no later than in few days. By contrast the human brain tries to convince the world, all
living creatures and even the body (i.e. organism) of a man, that the world is governed by charity,
including sex cells of a man, i.e. sperm cells, the brain of a man has for this proof of charity in relation to
all living cells of a man's organism, including sperm cells quite a long time, the success or unsuccess of
this brain activity shows in the decisive moment of fertilization of a woman's mature egg in the womb
when the man's and woman's sexual intercourse, if during this sexual act among sperm cells in their
aforementioned fight for survival, in which on principle only one of current about 50 million sperm cells of
one current man's ejaculate can win from the reasons stated above, the unmerciful predation or partial
or complete charity or cooperation reigns in the fight of all competing sperm cells for life and death,
virtually for fertilization of a woman's on principle single mature egg in the uterus. Nearly all previous
world philosophies, which on principle are fruits of current man's brain, would fail in this proof of charity
in relation to sperm cells, if there was fight of sperm cells of the man's ejaculate in the woman's vagina
for survival, virtually fertilization of woman's mature on principle single egg, apparently very quickly,
sooner or later these sperm cells would reject nearly all existing world philosophy of charity and they
would fight unmercifully to save its life as predators, i.e. each sperm cell against each sperm cell, in this
fight of sperm cells for survival the most predatory sperm cell would win nearly always, possibly entirely
always, according to Christianity in connection with Rational Mystique of my Philosophy of Balance the
most predatory sperm cell embodies and always embodied the biblical Devil, according to Christianity
the exception was possibly Jesus of Nazareth, who according to Catholic theology was born from Mary,
who remained virgin also after his conception with God the father, therefore Jesus of Nazareth was not
perhaps conceived from the above fight of sperm cells for life and death and Jesus of Nazareth, who
according Christianity is the single existing Godman, has apparently never conceived any child. Against
these previous apparently nearly all on principle masculine imperfect (i.e. philosophies of charity in the
decisive moment of fertilization of woman's eggs defeated by philosophies of predation on the side of
male sperm cells, perhaps with the exception of possibly only partly in its original state kept the
philosophy of charity of Jesus of Nazareth, apparently Christ in teaching of his followers) philosophies of
charity I want to suggest the Philosophy of Balance based on a minimum of 51% on the current concept
of philosophy of charity of Jesus of Nazareth, apparently Christ. According to my practical experience
the fighting ability or predation of man, virtually fighting ability or predation of man's certain sperm cell is
not mostly decisive for the attractiveness of certain man for women, although on principle she hides it
much from him, virtually for fertilization of her egg, although the majority of men or by extension possibly
even majority of his sperm cells apparently think it, but their charity, these two properties are
evolutionarily necessary in men to protect not only strong but also and especially weak joint offspring of
the certain man and his wife. In other words from a biological point of view not only sperm cells of man
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compete to fertilize the woman's egg, but also microorganisms, especially living cells of the woman's
body choose one from these competing sperm cells, which will be successful in this fight and those
which on the contrary these microorganisms of woman's body will kill, then for the above reasons in this
selection the microorganisms of woman's body do not apparently mostly value fighting ability or
predation of certain single sperm cell but its charity, although fighting ability of this certain sperm cell is
also very important.
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 16. 4. 2016 10:28
16. 4. 2016 10:28
Ad Charitologie
Modloslužebnictví:
Jak může Satan z jediného Boha udělat pouhou modlu či obrázek či předmět a ten si podřídit a zneužít
k působení velkého zla, tedy dle Filosofie rovnováhy k působení o hodně větší než co možná nejmenší
smrti a bolesti. Příkladem jsou např. nacisté. Německý Wehrmacht měl ve výstroji svých vojáků na
opasku heslo „Gott mit uns“, tedy v překladu do češtiny „Bůh s námi“, mohli si tam klidně napsat i „Ježíš
z Nazaretu s námi“, jak to propagovali např. středověcí katoličtí křižáci či středověká katolická inkvizice.
Podle Bible Nového zákona je však jediný Bůh totožný s charitou. Zneužít stejným způsobem slovo
„charita“ je zřejmě velmi těžké, ne-li v současnosti dokonce zcela nemožné, jestliže by např. výše
uvedení nacističtí vojáci Wermachtu měli na opasku napsáno „charita s námi“, nikoliv „Bůh s námi“ a
stejně tak katoličtí křižáci či katolická inkvizice, tak by zřejmě měli zřejmě těžko překonatelné, ne-li v
současnosti nepřekonatelné zábrany páchat válečné zločiny, jako např. zejména zabíjet bezbranné
ženy a děti, jak to dělali v rozsáhlém měřítku výše uvedení vojáci Wehrmachtu za druhé světové války,
katoličtí křižáci i katoličtí inkvizitoři. Přesto v minulosti k výše uvedenému zneužití Satanem slova „láska“
již došlo, v latině ve starověkém Římě se pro slovo „láska“ používalo původně slovo „amor“, slovem
„Amor“ čili česky „láska“ byl posléze starověkými Římany nazván jeden z mnoha bohů jejich polyteismu,
tento starověký římský bůh lásky Amor nabyl poté spíše významu jako bůh sexu, který obsahoval a
schvaloval či doporučoval rovněž různé sexuální deviace jako např. pedofilní či homosexuální sex, které
byly ve starověkém Římě posléze četnými a společensky doporučovanými způsoby sexu. Proto, když
sv. Jeroným překládal v Biblickém Novém zákoně (tzv. Vulgata) do latiny ve 4.-5. století našeho
letopočtu větu z Bible 1 Janův „4:8Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.“, v jeho latinské
Vulgatě Joannis I „4:8 qui non diligit non novit Deum quoniam Deus caritas est“, tak nepoužil pro slovo
„láska“ ve starověkém Římě velmi zdiskreditované slovo „amor“, ale vytvořil pro toto slovo „láska“,
kterou má být jediný Bůh (viz výše), v latině zcela nové slovo „caritas“ v češtině „charita“ (odvozené od
latinského slova „caro“, tj. v češtině „drahý“ či „cenný“, ve francouzštině „cher“, v italštině „caro“). Se
znalostí této historické zkušenosti je výše uvedené slovo „caritas“ či „charita“ dle mého názoru Satanem
prakticky nezneužitelné.
Literatura: http://janbarton.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=441864 , http://www.biblenet.cz/app/b?book=John
1&no=4 , http://vulsearch.sourceforge.net/html/1Jo.html , https://cs.wikipedia.org/wiki/Vulgata , http://ww
w.vira.cz/otazky/Caritas-vyznam-slova.html
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 16. 4. 2016 13:03
16. 4. 2016 13:03
Ad Charitylogy
Idolatry:

310

How can Satan make from only one God a mere idol or image or object and to subordinate it and to
misuse it to great evil action, thus according to the Philosophy of Balance to cause much more than the
least possible death and pain. Examples include Nazis. The German Wehrmacht had in outfit of their
soldiers on the belt the motto "Gott mit uns", that is translated into English "God with us", they could
write as well there "Jesus of Nazareth with us," as it campaigned for example Medieval Catholic
Crusaders or medieval Catholic Inquisition. According to the Bible's New Testament the only one God is
identical to charity. Misuse in the same way of the word “charity” is apparently very difficult or at present
even completely impossible, if for example above mentioned Nazi soldiers of Wehrmacht had on the belt
the motto "charity with us," not "God with us", as well as Catholic crusaders or the Catholic Inquisition,
so they should have hardly beatable, if not at present unbeatable barriers to commit war crimes as such
especially killing of defenseless women and children, as the above mentioned Wehrmacht soldiers
during World war II, Catholic crusaders and the Catholic inquisitors did it in a large extent. Although in
the past the above mentioned misuse of the word “love” has already occurred, in Latin in ancient Rome
there was originally used the word "amor" for the word “love”, then one of the many gods of Roman
polytheism was called by the word "Amor" or by in English "love" by the ancient Romans, then this
ancient Roman god of love Amor acquired rather the meaning as a sex god, who included and approved
or recommended also various sexual deviations like pedophile or homosexual sex, which later in ancient
Rome were numerous and socially recommended ways of sex. Therefore, when St. Jerome translated
the Biblical New Testament (so called Vulgate) into Latin in the 4th-5th Century AD (anno Domini) the
phrase from the Bible, 1 John, "4:8He that loveth not, knoweth not God, for God is love." in his Latin
Vulgate Joannis I „4:8 qui non diligit non novit Deum quoniam Deus caritas est“, so he did not use in
ancient Rome largely discredited word "amor" for the word "love", but he created for this word “love”,
which should be only one God (see above), in Latin entirely new word "caritas" in English "charity"
(derived from the Latin "carum", i.e. in English "dear"or "valuable", in French “cher”, in Italian “caro”).
According to me with knowledge of this historical experience the above mentioned word "caritas" or
"charity" is in practice inmisapplicable by Satan.
Literature: http://janbarton.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=441864 , http://www.biblenet.cz/app/b?book=John
1&no=4 , https://www.biblegateway.com/passage/…
, http://vulsearch.sourceforge.net/html/1Jo.html , https://cs.wikipedia.org/wiki/Vulgata , http://www.vira.cz
/otazky/Caritas-vyznam-slova.html
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 16. 4. 2016 14:33
16. 4. 2016 14:33
Ad Charitologie
Konec Vesmíru, atomová válka na Zemi a obecná teorie relativity Alberta Einsteina dle Filosofie
rovnováhy.
Současnou exaktní fyzikou obecně přijímaná skutečnost je, že se Vesmír od svého vzniku rozpíná, což
bylo zjištěno fyzikou na základě toho, že se od Země všechny Vesmírné objekty ve všech směrech
vzdalují, což bylo fyzikou určeno na základě pozorování tzv. reliktního záření, které by mělo existovat v
nezměněné podobě od počátku Vesmíru, a na základě pozorování tzv. Dopplerova jevu u vlnění ve
Vesmíru (tj. při pohybu zdroje vlnění vůči pozorovateli nebo naopak se mění jejich relativní rychlost, a to
buď součtem nebo rozdílem jejich rychlostí, tím se mění rovněž odvozené veličiny jako vlnová délka a
frekvence vlnění). Vyřešením Einsteinových rovnic obecné teorie relativity Alexandrem Fridmanem pak
z těchto rovnic plyne, že Vesmír se buď smršťuje, nebo rozpíná, čili že ve Vesmíru nemůže nastat
rovnovážný stav, kdy je Vesmír v klidu. Avšak ani Einsteinova obecná teorie relativity není všeobecně
fyziky přijímána, po dlouhou dobu totiž Einstein koketoval s myšlenkou zavést do rovnic obecné teorie
relativity tzv. kosmologickou konstantu, po Hubblově objevu rozpínání Vesmíru však Einstein označil
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zavedení nenulové kosmologické konstanty za "největší chybu svého života", podle některých fyziků by
však v současné situaci opětné zavedení nenulové kosmologické konstanty mohlo být pro teorii velkého
třesku doslova záchranným pásem, tím, že nenulová kosmologická konstanta je ve své podstatě
libovolná, lze totiž její hodnotu zvolit tak, aby se odstranil rozpor mezi stářím objektů ve Vesmíru a
stářím Vesmíru, odvozeným z konstanty Hubblovy, není to přirozeně nijak zvlášť elegantní řešení,
nicméně není úplně vyloučeno, že největší Einsteinovou životní chybou bylo právě jeho prohlášení o
největší životní chybě (viz kniha nejznámějšího českého astrofyzika a zároveň katolíka Jiřího Grygara věda a víra, psáno pro revue České křesťanské akademie UNIVERSUM, 24. 2.1996,
viz www.vira.cz/Texty/Knihovna/Velky-tresk-krize-teorie.html ). Dále dle současné exaktní fyzikální
teorie konce Vesmíru předpokládající jeho tepelnou smrt, tedy vysokou entropii, vyznačující se nízkou
schopností Vesmíru jako fyzikální soustavy konat fyzikálně vymezenou práci, by v důsledku roztažení,
rozředění a poklesu teploty k 0 kelvinů Vesmíru nebylo možno z něj získat žádnou organizovanou formu
(změnu) energie, jinými slovy by to znamenalo konec života ve Vesmíru, tedy, že veškerý vývoj Vesmíru
směřuje k jeho zániku. Na otázku, jestli Vesmír skončí velkým krachem čili návratem Vesmíru k
jedinému bodu, ze kterého se měl od počátku rozpínat, či naopak Vesmír skonči výše uvedenou entropií
čili jeho nekonečným roztažením tedy nedává současná fyzika jednoznačnou odpověď. Dle Filosofie
rovnováhy je hmota Vesmíru složena výlučně z vlnění o rychlosti světla a vakua, na tyto dvě složky se
totiž tato hmota zřejmě rozloží při jejím dokonalém shoření, vlnění o rychlosti světla pak v našem
Vesmíru zřejmě způsobuje jeho rozpínání a vakuum svým podtlakem naopak přitažlivost či gravitaci
našeho Vesmíru, problém konce Vesmíru by tak šlo dle Filosofie rovnováhy zjednodušit na otázku, zda
je ve světě (tj. v našem Vesmíru a i v ostatních možných vesmírech) více vlnění o rychlosti světla nebo
více vakua. Podle současné exaktní fyziky však ani není jasné, zda ve Vesmíru existuje vůbec nějaké
absolutní vakuum čili čisté nic, jehož pozorování nebylo současnou exaktní fyzikou dodnes ve Vesmíru
nikde uskutečněno. Tento problém je řešen rovněž pomocí nejmodernějších částicových urychlovačů
(např. viz Evropská laboratoř pro fyziku částic, která je známa též pod zkratkou CERN, ve francouzštině
„Conseil Européen pour la recherche nucléaire“), která se snaží objevit nedělitelnou nejmenší částici
pomocí fyzikálních experimentů, dle fyzikálního pozorování je touto dosud nejmenší objevenou částicí
možná Higgsův boson, dle současné exaktní fyzikální teorie by jimi však mohli být i dvourozměrné
struny, praktickou zkušeností však v současnosti je, že se fyzikům každou dosud údajně nejmenší
částici hmoty vždy podařilo znovu a znovu rozdělit na ještě menší částici, i když se často domnívali, že
již onu nejmenší nedělitelnou částici v určitý okamžik dosavadního vývoje fyziky nalezli (viz např. částice
jako atom, jejíž pojmenování vychází ze starověké řecké filosofie atomistů, řecké slovo „ἄτομος, nomos“
v řečtině původně znamená nedělitelný, avšak i jedna z objevených mikročástic nazvaná fyziky „atom“
již relativně dávno v exaktní fyzice není nejmenší nedělitelnou částicí, avšak toto pojmenování mu
zůstalo dodnes). Jestliže by exaktní fyzika objeví nejmenší nedělitelnou částici, pak zřejmě bude možné
spočítat budoucí vývoj, příp. konec Vesmíru, určit, zda je ve Vesmíru více vlnění o rychlosti světla či
více vakua a určit povahu tohoto vakua. Podle Filosofie rovnováhy založené většinově na Biblickém
Novém zákoně je však spíše pravděpodobné, že se v případě vakua jedná o konečný počet, příp. jediný
bod časoprostoru o nulové relativistické hmotnosti o rychlosti nižší než rychlost světla roztažených do
časoprostoru, k pozorování tohoto bodu časoprostoru by však bylo potřeba dokonale nekonečné
rozdělení určité hmotné věci (dokonalé nekonečno již nelze zvětšovat, resp. dokonalou nulu již nelze
dělit, dokonalé nekonečno je protikladem dokonalé nuly, u dokonalé nuly nejde o nula metrů ale o nulu
všech jednotek, tj. věcí, protože nula metrů znamená nepřítomnost pouze metrických jednotek a
připouští přítomnost jiných jednotek, tj. věcí, např. geometrických bodů prostoru nultého rozměru, u nula
metrů čili jednotkové nuly nejde tedy o dokonalé nic, tedy dokonalou nulu), dokonalé nekonečno by
mělo být spočitatelné zřejmě pouze Biblickým jediným Bohem, existuje-li, a Biblický Satan pak byl
stvořen tímto Bohem jako výše uvedený jediný bod časoprostoru nebo konečně početné body
časoprostoru a dokonalá nula jako dokonalé nic ve světě neexistuje (čili dle katolické víry Biblický jediný
Bůh by měl být všudypřítomný, tedy přítomný i v tomto Satanovi, který je vždy podřízen tomuto Bohu
jako jeden ze synů tohoto Boha, viz Biblická kniha Jób nebo jako poslušný, popř. vzbouřený sluha, tj.
anděl tohoto Boha viz Biblická kniha Jób a Biblický Nový zákon, ani tohoto Satana a tohoto Boha živí
tvorové spíše nikdy nedosáhnou a tito oba Bůh i Satan mohou zřejmě být dosaženi pouze Biblickým
jediným Bohem, existuje-li vůbec). Jinak řečeno určit, jestli je ve Vesmíru více vlnění o rychlosti světla či
vakua se exaktním fyzikům zřejmě nikdy zcela nepodaří, a Biblický jediný Bůh jim to zřejmě nikdy úplně
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neukáže, protože jednak by všichni živí tvorové nebudou tomuto Bohu věřit v tomto jeho výroku, a za
druhé, i kdyby tomuto Bohu všichni živí tvorové přesto uvěřili, pak by zřejmě nezbylo žádné místo pro
víru, ale všechno by se stalo spočitatelné, (tj. racionální čili rozumové) a z tohoto důvodu ani Satan
pravdu o tom zřejmě nikdy všem živým tvorům neprozradí a živí tvorové nejsou spíše ani schopni
odhalit všechny Satanovi chyby v jejich rozumovém modelu světa a racionálně zcela dokázat existenci
či neexistenci Biblického jediného Boha jako ztělesnění dokonalého nekonečna či dosáhnout dokonalé
nuly při dělení hmoty. Podle Filosofie rovnováhy je poznání, jestli je ve Vesmíru více vlnění o rychlosti
světla či více vakua možné pouze nepřímo, tím, že se ve svém životě buď spolehneme hlavně na
charitu (tj. na rovnováhu mezi vlněním o rychlosti světla a vakuem ve Vesmíru), kterou by měl být jediný
Bůh, nebo jinak se budeme zřejmě nakonec muset spolehnout hlavně na predaci čili na větší než co
možná nejmenší ničení (tj. na nerovnováhu mezi vlněním o rychlosti světla a vakuem ve Vesmíru),
ničím čili vakuem by mohl být Satan a Satan by mohl být totožný s Biblickým jediným Bohem např. tímto
posledně zmíněným způsobem. Toto nepřímé poznání je tak zřejmě možné pouze podle toho, jestli se
nám v našem životě dlouhodobě lépe osvědčí charita nebo naopak predace, čímž budeme nepřímo
dokazovat rovnováhu nebo naopak nerovnováhu vlnění o rychlosti světla a vakua ve Vesmíru. Jinými
slovy nelze-li spíše z výše uvedených důvodů spočítat, jestli je ve Vesmíru více vlnění o rychlosti světla
či více vakua, není zřejmě ani možné, aby živí tvorové sami s jistotou racionálně určili, zda Vesmír
skončí výše uvedeným velkým krachem či ve výše uvedené totální entropií. Podle Filosofie rovnováhy
založené většinově na Biblickém Novém zákoně je zde i třetí možnost, že v budoucnu bude postupně
čím dál více zřejmě v dokonale nekonečném čase nastolena ve Vesmíru rovnováha mezi vlněním o
rychlosti světla a vakuem tedy, že z dlouhodobého hlediska nejsilnějším zákonem Vesmíru je charita,
neboli organizovaný pohyb všeho vlnění o rychlosti světla a všeho vakua téměř beze srážek, to jest
jinak řečeno, že v budoucnu svět neskončí atomovou válkou a že se nám podaří v budoucnu silami
všech živých bytostí obnovit, resp. prvně dosáhnout biblický ráj ve světě, tj. dosáhnout světa, kde se
budou mít všichni (zejména všichni živí tvorové) rádi, a proto je každý stále povinen působit co možná
nejméně smrti a bolesti (viz jediné dogma mé Filosofie rovnováhy), avšak ani toto zřejmě nebude nikdy
možné s jistotou racionálně zcela spočítat jakýmkoliv živým tvorem, zřejmě stále zde zůstane nějaké
místo pro víru živých tvorů (slovy Biblického evangelia Matouš 25: 1Tehdy bude království nebeské,
jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. … 13Bděte tedy, protože neznáte den
ani hodinu.)
(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 17. 4. 2016 22:15
17. 4. 2016 22:15
Ad Charitylogy
End of the Universe, nuclear war on Earth, and the general relativity theory of Albert Einstein according
to Philosophy of Balance.
The contemporary exact physics generally accepts the fact, that since its formation the Universe is
expanding, which was discovered by physics on the basis that all cosmic objects are moving away in all
directions from the Earth, which was determined by physics on the basis of observation of so called
cosmic background radiation, which should be unchanged from the beginning of the Universe, and on
the basis of observation of so called Doppler effect of waves in the Universe (i.e. at the movement of the
source of the waves against an observer or conversely their relative speed is changing and so either by
the sum or by the difference of their speed, thereby derived quantities such as wave length and
frequency of waves are changing). By solving the equations of the general relativity theory by Alexander
Friedmann then these equations implies that the Universe either shrinks or expands, or that in the
Universe there cannot be the equilibrium state when the Universe is at rest. But even Einstein's general
relativity theory is not generally accepted by physics, because Einstein flirted with the idea of introducing
into the equations of general relativity theory so called cosmological constant for a long time, however
after Hubble discovery of the expansion of the Universe Einstein said that the introduction of non-zero
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cosmological constant was "the greatest mistake of his life", however according to some physicists in
the contemporary situation the re-introduction of non-zero cosmological constant could be literally said
rescue belt for the big Bang theory by the fact that a non-zero cosmological constant is inherently
arbitrary, so it is possible to select its value in order to remove the discrepancy between the age of
objects in the Universe and the age of the universe derived from Hubble's constant, it is naturally not a
particularly elegant solution, but it is not entirely inconceivable, that the biggest Einstein's life mistake
was just his statement about life's greatest mistake (see the book of the most famous Czech
astrophysicist and also Catholic Jiri Grygar - věda a víra (in English “science and faith”, written for the
revue of the Czech Christian Academy UNIVERSUM 24/02/1996,
see www.vira.cz/Texty/Knihovna/Velky-tresk-krize-teorie.html ). Furthermore according to contemporary
exact physical theory of the end of the Universe implying its thermal death, thus a high entropy
characterized by low capacity of the Universe as a physical system to do the physically defined work, so
as a result of expansion, dilution and the temperature drops to 0 Kelvin in Universe it would not be
possible to obtain any organized form (change) of energy, in other words it would mean the end of life in
the Universe, therefore that any evolution of the Universe is directed towards its extinction. On the
question, if the Universe ends in the big crash, virtually in return of the Universe to a single point, from
which it should expand from the beginning, or conversely the Universe ends in the above mentioned
entropy, virtually in its infinite expansion, thus contemporary physics does not give a clear answer.
According to the Philosophy of Balance the mass of the Universe is composed exclusively by waves of
the speed of light and by vacuum, namely the mass is apparently decomposed into these two
components during its perfect burning, then in our Universe the waves of the speed of light cause
apparently its expansion and vacuum by its underpressure the attraction or gravity of our Universe
again, so according to the Philosophy of Balance the problem of end of the Universe could be simplified
by the question, if in the world (i.e. in our Universe and also in other possible universes) there are more
waves of speed of light or there is more vacuum. However according to contemporary exact physics it is
also not clear, if in the Universe there is generally any absolute vacuum, virtually pure nothing, of which
observation were never realized by contemporary exact physics in the Universe up to now. This problem
is also solved by using the most modern particle accelerators (eg. see European Laboratory for Particle
Physics, which is also known by the acronym CERN, in French “Conseil Européen pour la recherche
nucléaire”), which is trying to discover indivisible smallest particle by means of physical experiments,
according to physical observation the Higgs boson is possibly this up to now discovered smallest
particle, however according to contemporary exact physical theory the two-dimensional strings could
also be it, however the practical experience is at present, that up to now the physicists always
succeeded in dividing of each allegedly smallest particle of mass into still smaller particle again and
again, although they often thought that they already discovered the smallest indivisible particle at a
certain moment of the contemporary development of physics (see eg. particle as the atom, of which
name comes from ancient Greek atomist philosophy, Greek word “ἄτομος, átomos” originally means
indivisible in Greek language, however for a relatively long time in exact physics also one of discovered
microparticles named by physicists “atom” is not the smallest indivisible particle, but it has kept this
name up to now). If the exact physics discovers the smallest indivisible particle, then it will apparently be
possible to calculate future development or the end of the Universe, to determine, if in the Universe
there are more waves of the speed of light or more vacuum, and to determine the nature of this vacuum.
According to the Philosophy of Balance based mostly on the Biblical New Testament it is apparently
more probable, that vacuum is the final number of single points of space-time of lower speed than the
speed of light and of a zero relativistic mass spreaded out in space-time, for observation of this point of
space-time it would be necessary perfectly infinite division of certain material thing (perfect infinity can
be increased no longer, virtually perfect zero can be divided no longer, perfect infinity is the opposite of
perfect zero, perfect zero is not for example zero meters but zero of all units, i.e. things because zero
meters mean the absence only of metric units and it admits the presence of other units, i.e. things such
as geometric points of zero-dimension space, zero meters or unit zero is not perfect nothing, thus not
perfect zero), perfect infinity should be countable probably by Biblical only one God, if he exists, and
then Biblical Satan was created by this God as the above mentioned single point of space-time or the
more with end numerous points of space-time and the perfect zero as perfect nothing does not exist in
world (i.e. according to the Catholic faith the Biblical only one God should be omnipresent, thus present
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also in this Satan, who is always subordinated to this God as one of the sons of this God, see the
Biblical Book of Job, or as obedient or rebellious servant, i.e. angel of this God, see Biblical Book of Job
and the Biblical New Testament, nor Satan nor this God can be apparently never reached by living
creatures, and these both God and Satan can apparently be reached only by Biblical only one God, if he
exists in some way). In other words to determine, if in the Universe there are more waves of speed of
light or there is more vacuum, the exact physicists will apparently never entirely succeed in it, and the
Biblical only one God will apparently never completely show them it, because firstly all living creatures
will not apparently believe this God in this his statement and secondly, even if all living creatures
believed this God in this his statement in spite of it, then it would apparently be no place for faith, but
everything would become calculable (i.e. countable, i.e. rational), and for this reason nor Satan will
apparently never reveal to all living creatures the truth about it and living creatures are not apparently
able to detect all mistakes of Satan in their rational model of the world and rationally completely to prove
the existence or non-existence of Biblical only one God as the embodiment of perfect infinity or to reach
a perfect zero when dividing mass. According to the Philosophy of Balance is the knowledge, if in the
Universe there are more waves of speed of light or there is more vacuum possible only indirectly, that in
our life either we will rely mainly on charity (i.e. on the balance between waves of speed of light and
vacuum in the Universe), which should be the only one God, or otherwise we will have apparently
ultimately to rely mainly on predation, i.e. on more than the least possible nihilation (i.e. on imbalance
between waves of speed of light and vacuum in the Universe), nothing or vacuum could be Satan and
Satan would be identical with the Biblical only one God for example in this latter mentioned way. This
indirect knowledge is so apparently possible only according to that, if charity or conversely predation
proves to us to be more successful in our lives in the long term, by which we will indirectly prove the
balance or conversely imbalance of waves of speed of light and of vacuum in the Universe. In other
words, if it is not possible to count up, if in the Universe there are more waves of speed of light or there
is more vacuum, it is not apparently also possible, that living creatures themselves determined rationally
with sureness, if the Universe ends in the above mentioned big crash or in the above mentioned total
entropy. According to the Philosophy of Balance based mostly on the Biblical New Testament there is
also the third possibility, that in the future the balance between waves of speed of light and of vacuum
will be gradually more and more established in the Universe apparently in perfectly infinite time, thus,
that in the long term the most powerful law of the Universe is charity, virtually organized movement of all
waves of speed of light and of all vacuum nearly without collisions, it is in other words, that in the future
the world will not end in nuclear war and that in the future we will succeed by forces of all living beings in
restoration or in first reaching of the biblical paradise in the world, i.e. in reaching of the world, where
everyone (especially all living creatures) likes each other, and therefore everyone is still obliged to
cause the least possible death and pain (see the single dogma of my Philosophy of Balance), but also
this will never apparently be possible to count rationally completely with sureness by any living creature,
it will apparently still remain here some place for faith of living creatures (in the words of the Biblical
Gospel of Matthew 25: 1Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, which took their
lamps, and went forth to meet the bridegroom. ... 13 Watch therefore, for ye know neither the day nor
the hour wherein the Son of man cometh.)
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 17. 4. 2016 22:17
17. 4. 2016 22:17
Snad začíná nová éra.
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sef-izraelske-armady-vyzval-k-pouzivani-primerene-sily/1316321
Aktualizováno 19. 4. 2016 7:36
19. 4. 2016 7:36
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Snad začíná nová éra.
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/400860-saudsky-kral-salman-krotinabozenskou-policii-hrisniky-uz-nesmi-bicovat.html
Aktualizováno 19. 4. 2016 7:38
19. 4. 2016 7:38
Po delším váhání jsem podepsal petici Strany zelených: "Výzva vládě a ministru Jurečkovi: nezakazujte
lidem vstup do lesa"
(viz http://www.bezpenezdolesanelez.cz/?utm_campaign=myslivci_01&utm_medium=email&utm_sourc
e=zeleni ), protože tím minimálně na 51% plním svou povinost každého dle mé Filosofie rovnováhy
působit co možná nejméně smrti a bolesti, a to zejména z níže uvedených důvodů.
Podle stávajícího mysliveckého zákona může orgán státní správy myslivosti na návrh užimvatele
honitby (tedy myslivců) vyhlásit zákaz či omezení vstupu do honitby z důvodu hnízdění, rozmnožování a
odchovu mláďat a kvůli lovu. Níže uvedené skutečnosti kromě jiných důvodů (blíže
viz http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/zeleni/mailings/484/attachments/original/zakaz-vstupu-dolesa.pdf?1461599560 ) nasvědčují, že skutečný důvodem nebude hnízdění ale lov (viz Když v lese
vlezu do zakázaného místa, zaplatím dle lesního zákona pokutu až 5 000 Kč. Když totéž udělám v
národním parku, zaplatím dle zákona o ochraně přírody pokutu až 10 000 Kč. Když poruším zákaz
vstupu do honitby, bude to za 30 000 Kč. Při opakovaném porušení až 60 000 Kč. Pokuta dle
mysliveckého zákona by tak narostla na šesti až dvanáctinásobek pokuty ve srovnání s lesním
zákonem.)
(blíže viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz či www.spvzt.sweb.cz )
Aktualizováno 26. 4. 2016 10:05
26. 4. 2016 10:05
Problémy v Bavorsku/ Problems in Bavaria, Germany.
http://www.novinky.cz/zahranicni/401676-merkelova-odmitla-bavorskou-kritiku-sveho-pristupu-kuprchlikum.html
Aktualizováno 26. 4. 2016 18:36
26. 4. 2016 18:36
1) Lichva- Mé opravené nové stanovisko k některým soudobým tendencím v insolvenčním a exekučním
právu, mj. k posouzení přihlašovaných odměn exekutorů v oddluženích mnou jako insolvenčním
správcem (viz také http://www.novinky.cz/finance/400134-lichvari-dal-nici-lidi-bez-financnichrezerv.html ) z hlediska mé Filosofie rovnováhy (blíže
viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz či www.spvzt.sweb.cz ) a současného českého
ústavního práva
Pokud soudní exekutor přihlásí v insolvenčním řízení svou pohledávku z titulu nákladů exekučního
řízení, ve kterém ničeho nevymohl, nemá na ně podle názoru Nejvyššího soudu nárok vůbec, a to s
odůvodněním, že „pohledávka (soudnímu exekutorovi vzniká právo na náhradu nákladů exekuce) v
okamžiku, kdy vymohl při provádění exekuce pohledávku nebo její část.“ (srov. Rozsudek Nejvyššího
soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 5/2014 ze dne 22. 12. 2015) Pokud tak exekutor nevymohl ničeho, je na místě
pohledávku exekutora popřít co do pravosti. (viz http://www.ismorava.cz/clanky/305-naklady-soudnihoexekutora-v-insolvencnim-rizeni )
Z níže uvedeného plyne, že je v současnosti vedeno všemi exekutory cca 3,000,000/0,7=4,300,000
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exekucí, na jednu exekuci pak připadá cca 350,000,000,000/4,300,000=81,000 Kč průměrné jistiny
vymáhané částky, z 3,000,000(nevymahatelných exekucí)*6,500 Kč(cca minimální odměna a náklady
exekutora)/157(současný počet exekutorů)=19,500,000,000 Kč/157=124,000,000 Kč průměrný příjem
na jednoho exekutora z částek minimální odměny a nákladů těchto nevymahatelných exekučních řízení
+ ze zbývajících 30% vymožitelných exekucí v průměrné výši jistiny 81,000 Kč(viz výše, přičemž tato
částka průměrné jistiny bude zřejmě podstatně nižší, protože dle mé zkušenosti jsou zásadně exekučně
vymožitelné pouze nízké pohledávky do maximální výše jistiny cca 30,000 Kč, čím nižší výše jistiny tím
je vyšší pravděpodobnost úspěšnosti dané exekuce), z nichž je v současnosti 12,150 Kč (odměna
exekutora)+3,500 Kč (paušální výše nákladů exekutorem zásadně požadovaná)=15,650 Kč (případně
7,500 Kč z mnou vyzkoušené vymožitelné jistiny cca 30,000 Kč) průměrná odměna exekutora a jeho
náklady*1,300,000 (vymožitelných exekucí, viz výše)/157 (celkový současný počet
exekutorů)=130,000,000 Kč (případně 65,000,000 Kč dle mé zkušenosti, viz výše) průměrný příjem na
jednoho exekutora, tj. celkový roční příjem průměrného jednoho exekutora je kolem 124,000,000/10
(exekuce může teoreticky za současného právního stavu probíhat celý život, což platí zejména o výše
uvedených nevymožitelných exekucích, u těchto exekucí, proto počítám průměrnou dobu trvání
minimálně 10 let do zastavení exekuce)=12,400,000 Kč maximálně ročně z nevymožitelných exekucí
pro jednoho exekutora+130,000,000 (případně 65,000,000)/3 (dle mé zkušenosti u vymožitelných
exekucí trvá exekuce v průměru cca 3 roky)= 43,000,000 (případně 21,500,000) ročně z vymožitelných
exekucí u jednoho exekutora, tj. celkový roční hrubý příjem průměrného exekutora z vymožitelných i
nevymožitelných exekucí by měl být cca 55,5 (případně 33) miliónů Kč ročně, na jednoho exekutora pak
připadá průměrně 20 zaměstnanců (tj. 3000 zřejmě celkový počet zaměstnanců všech exekutorů/157
celkový počet exekutorů=20) z průměrné mzdy 27,706 Kč v roce 2016 na zaměstnance jsou náklady
zaměstnavatele zhruba 37,200*12=450,000 Kč ročně na průměrných 20 zaměstnanců jednoho
exekutora pak celkem cca 450,000*20=9,000,000 Kč, roční čistý příjem samotného jednoho
průměrného exekutora po odečtení všech režijních nákladů a nákladů na jeho zaměstnance před
zdaněním a odvody zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance exekutorem by měl být cca
55,500,000 (případně 33,000,000)-2*9,000,000 (počítáme-li režijní náklady u průměrného exekutora ve
shodné výši jako náklady na všechny jeho zaměstnance, protože nejdražší jsou při podnikání obecně
zaměstnanci)=37,5 miliónů(případně 15 miliónů) Kč ročně, tj. teoreticky je zde prostor pro snížení celé
částky 12,4 miliónů Kč ročně z nevymožitelných exekucí u každého jednoho průměrného exekutora (což
v podstatě odpovídá současné judikatuře Nejvyššího a Ústavního soudu a záleží na poctivosti či
nepoctivosti jednotlivých exekutorů, zda tuto judikaturu ve svých rozhodnutích respektují či nerespektují,
u poctivých exekutorů, kteří tuto judikaturu respektují v zásadě není prostor pro další razantní snížení
jejich odměn a nákladů z exekucí) a není třeba ani zavádět teritoriální příslušnost exekutorů podle krajů,
protože např. menší exekutorská firma, která má cca 5 zaměstnanců, má dle výše uvedeného roční
hrubý příjem samotného exekutora včetně režijních nákladů jeho exekutorského úřadu bez mezd: cca
55,5(případně 33, případně po odečtení celé částky 12,4 miliónů Kč ročně z nevymožitelných exekucí
na každého jednoho průměrného exekutora, tj. 40, případně 20,5) miliónů Kč (na průměrných 20
zaměstnanců)/4(na průměrných 20/4=5 zaměstnanců)=13(případně 8, případně po tomto odečtu částky
z nevymožitelných exekucí částku 10, případně 5) miliónů Kč ročně -2,3 miliónů Kč na zaměstnance(tj.
na 5 zaměstnanců = 5*450,000 Kč, viz výše)=cca 10,5(případně 5,5, případně po tomto odečtu částky z
nevymožitelných exekucí částku 7,5, případně 3,7) milionů Kč ročně
Literatura:
1) Newsletter Konkursních novin, číslo 7 | 15. dubna 2016 | ročník XIX | celostátní vydání | mesíčník,
článek: „V případě, že exekutoři budou nuceni svou činnost ukončit, hrozí náhrada škody ve výši 100
miliard Podstatné snížení exekučního tarifu povede podle exekutorů k rozpadu systému vymáhání
práva“, podle nějž je v současnosti vedeno všemi exekutory cca „tří milionů aktuálně vedených marných
exekučních řízení“, „nevymahatelných exekucí (až 70 % řízení)“, „exekutoři aktuálně vymáhají jistinu ve
výši 350 miliard korun“, exekutoři mají zřejmě „více než 3000 zaměstnanců“
2) v současnosti je obsazeno 157 exekutorských úřadů, viz http://www.ekcr.cz/seznam-exekutoru
3) http://www.penize.cz/kalkulacky/vypocet-ciste-mzdy#mzda
4) https://ispis.cz/kalkulacka?module=VD%2Fexekutor.cgi
5) nález Ústavního soudu sp. zn./č. j.: II. ÚS 928/14-1: Právní věta: I. Z ústavně konformní interpretace
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dikce § 89 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o
změně dalších zákonů, ve znění platném do 31. prosince 2007 , se podává, že na oprávněného by
povinnost k náhradě nákladů exekuce měla být přenášena pouze ve zcela výjimečných případech.
Nelze se ztotožnit s výkladem, dle něhož exekutor má mít vždy zajištěnu úhradu nákladů exekučního
řízení. Je to exekutor, který má z úspěšného provedení exekuce zisk (odměnu), ale současně nese i
riziko spočívající v tom, že majetek povinného nebude dostačovat nejen k uspokojení oprávněného, ale
ani k náhradě nákladů exekuce, přičemž toto riziko nelze bezdůvodně přenášet na oprávněného. II. Jen
výrok rozhodnutí je způsobilý přivodit účinky, které zákon spojuje s jeho právní mocí a vykonatelností.
Jestliže při přezkumu usnesení soudního exekutora v jeho výroku o nákladech exekuce odvolací soud
převzal jako závazný závěr soudního exekutora o důvodu zastavení exekuce a otázku správného určení
tohoto důvodu podle ustanovení § 268 odst. 1 občanského soudního řádu již dále nezkoumal, vyvodil
vadný závěr o tom, kdo zastavení exekuce zavinil. Posoudil-li obecný soud vadně otázku procesního
zavinění oprávněného na zastavení exekuce jako předpokladu pro uložení povinnosti oprávněnému k
náhradě nákladů exekuce dle § 89 exekučního řádu, ve znění platném do 31. 12. 2007, porušil tím
právo oprávněného na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a právo
vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.
Pozn.: „Váš výpočet je naprosto chybný, protože do Vašeho výpočtu nevstupují např. mnohočetné
exekuce“ (anonymizované a zestručněné stanovisko se mnou spolupracujícího exekutora). Mé
vyjádření k tomuto stanovisku je, že, pokud jde v případě mnohočetné exekuce o nevymahatelnou
exekuci, tak poctivý exekutor stejně u ní neúčtuje minimální své náklady a svou odměnu exekuce,
pokud však jde o vymožitelnou exekuci, tak exekutora stejně obdrží 15% jistiny vzniklé součtem všech
jistin tvořících všechny exekuční tituly zahrnuté do mnohočetné exekuce, tudíž v obou případech
mnohočetné exekuce výsledek shora uvedeného výpočtu neovlivní.
Aktualizováno 28. 4. 2016 15:42
28. 4. 2016 15:42
Integrované rostlinné zemědělství nebo ekologické bio rostlinné zemědělství v České republice dle
Filosofie rovnováhy.
Zřejmě poměrně nový zřejmě český, možná inspirovaný i mou Filosofií rovnováhy přístup integrovaného
rostlinného zemědělství, které se snaží spojit výhody „ekologického“ (tzn. „bio“) a „konvenčního“ (tzn.
běžného, resp. v mé Filosofii rovnováhy pod názvem „standardního“) zemědělství uzákoněním jeho
pravidel s ohledem na místní zejména klimatické podmínky určitého státu, k jeho pravidlům patří
například minimalizace, nebo úplné vyloučení hnojiv a pesticidů (tj. integrovaná produkce usiluje o
dosažení optimálních výnosů při zajištění vyšší kvality produktů způsobem, který nezatěžuje životní
prostředí, integrovaná produkce upřednostňuje ekologicky přijatelné metody hospodaření, zejména
minimalizuje používání agrochemikálií, integrovaná produkce se snaží o co největší využívání
biologických a ostatních nechemických metod ochrany rostlin a co nejmenší spotřebu pesticidů, v rámci
integrované produkce používané pesticidy nesmějí být nebezpečnými jedy a musí působit selektivně,
tedy jen na cíleného škůdce, integrovaná produkce musí být ekonomicky efektivní, tj. zisková, šetrná,
musí poskytovat zdravé, kvalitní produkty bez látek rizikových pro zdraví člověka, produkty integrované
produkce poznáte podle loga, které je na nich vytištěno – příklady viz obrázky a blíže
viz http://vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=integrovana_zemedelska_produkce&site=puda ), je v
současné době v České republice zřejmě v řadě případů více v souladu s mnou navrhovaným
Symbiotickým zemědělstvím než bio zemědělství, protože bio rostlinné zemědělské produkty se dováží
do České republiky podle mé zkušenosti zásadně většinou z velké vzdálenosti nejméně ze Španělska či
Itálie, a to zejména vzhledem k teplému podnebí vhodnému pro ekologické (tzn. bio) zemědělství v
těchto vzdálených státech, čímž tyto bio rostlinné zemědělské produkty přestávají být ekologické. (blíže
viz http://www.spvzt.cz/symbiotickezemedelstvi.htm )
Literatura: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vinohradnictví (cituji: „Tento nešetrný přístup je již nahrazován
takzvanou Integrovanou produkcí vína, která v mezinárodním měřítku stanoví jasná pravidla, mezi které
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patří například minimalizace, nebo úplné vyloučení hnojiv a pesticidů při produkci vinné
révy.“), http://www.vinotekabudamont.cz/show-free.htm?fid=32 (cituji: „Co je to mešní víno a jaký je
postup výroby?“ … „Vinice musí být alespoň v integrované produkci“ … „Na vyčištění (mešního) vína se
smí použít jen filtrace. Pro odstranění bílkovin lze použít bentonit (pozn. autora: tj. nikoliv látky
živočišného původu, jako např. želatina)“.), http://www.katyd.cz/clanky/jake-je-tajemstvi-mesnihovina.html (cituji: „Pravidla, podle nichž musí proběhnout výroba mešního vína, stanovuje pro naše území
Česká biskupská konference. Ta požaduje, především aby hrozny, z nichž má být víno vyrobeno,
pocházely z území Čech a Moravy. Další podmínka pak říká, že při výrobě mešního vína nesmí být
užito žádných přídavných látek, jako jsou barviva, aromata či cukry.“)
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 6. 5. 2016 16:12
6. 5. 2016 16:12
Integrated crop agriculture or ecological organic crop agriculture in the Czech Republic according to the
Philosophy of Balance.
Apparently relatively new apparently Czech attitude of integrated crop agriculture perhaps inspired also
by my Philosophy of Balance, which seeks to combine the benefits of both "organic" (i.e. of "bio") and
"conventional" (i.e. normal, virtually in my Philosophy of Balance under the term "standard") agriculture
enacting its rules with regard to local especially climatic conditions of certain State, its rules include the
minimization or complete exclusion of fertilizers and pesticides (i.e. an integrated production strives to
achieve optimal returns while ensuring higher quality of products in a manner that does not pollute the
environment, integrated production favors environmentally friendly farming methods, in particular it
minimizes the use of agrochemicals, integrated production seeks to maximize the use of biological and
other non-chemical methods of plant protection and the least possible consumption of pesticides, in the
framework of integrated production used pesticides must not be dangerous poisons and must be applied
selectively, i.e only to the targeted pest, integrated production must be economically efficient, i.e.
profitable, gentle, must provide healthy, quality products without substances hazardous to human
health, products of integrated production can be identified by the logo that is printed on them - for
examples, see pictures and for details
see http://vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=integrovana_zemedelska_produkce&site=puda ), is
apparently in many cases more in compliance with by me proposed Symbiotic agriculture than organic
agriculture at present time in the Czech Republic, because in my experience the organic crop agriculture
products are imported into the Czech Republic on principle mostly from a long distance at least from
Spain or Italy, especially due to the warm climate suitable for organic (i.e. bio) agriculture in these
distant States, by which these organic crop agriculture products cease to be organic.
(See http://www.spvzt.cz/symbiotickezemedelstvi.htm )
Literature: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vinohradnictví (I quote: "This ungentle attitude is already
replaced by the so-called Integrated Production of Wine that internationally sets clear rules, which
include for example minimization or complete exclusion of fertilizers and pesticides in the production of
the wine.") http://www.vinotekabudamont.cz/show-free.htm?fid=32 (I quote: “What is sacramental wine,
and what is the manufacturing process?” ... Vineyards must be at least integrated production ... "Filtering
may only be used for the cleanup of (sacramental) wine. Bentonite can be used to remove proteins
(note of author: i.e. no substances of animal origin, such as e.g.
gelatine).”) http://www.katyd.cz/clanky/jake-je-tajemstvi-mesniho-vina.html (I quote: "Rules, which
production of sacramental wine must comply, Czech Bishops' conference sets for our territory. It
requires above all, that the grapes, from which the wine is produced, came from Bohemia and Moravia.
Another condition says then that during the production of sacramental wine any additives such as
colorings, flavorings or sugars must not be used.")
For details see: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
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Aktualizováno 6. 5. 2016 16:16
6. 5. 2016 16:16
Můj vztah k masožravcům a býložravcům dle Filosofie rovnováhy.
A) FILOSOFIE ROVNOVÁHY, FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY: "Všichni živí
tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále
povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace).
B) Bible, Genesis 1
29Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na
němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. 30Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému
ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.“
A stalo se tak. 31Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.
(viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Gen&no=1&search=Otevřít )
Takže i v Biblickém ráji zřejmě byli např. i lvi, tj. predátoři a měli svůj smysl, ale jejich strava zřejmě
stejně jako strava býložravců v Biblickém ráji byla především rostlinná semena a rostlinné plody a
nejhůře ostatní části rostlin, což je rovněž cíl mé Filosofie rovnováhy ve vztahu k predátorům i
býložravcům. Podle židovské kabaly tento Biblický ráj není někde v nebi, ale existuje na na naší Zemi či
ve Vesmíru, pouze my sami jsme si jej zdeformovali, resp. zpotvořili do současné podoby, kde se živí
tvorové vzájemně nenávidí a bojují na život na smrt o přežití dle darwinismu.
C) Proto ideální živočich v současnosti jí ze všech živých tvorů pouze rostlinná semena a rostlinné
plody, u kterých předpokládám splnění shora uvedených třech podmínek. Tedy, že působím co nejméně
bolesti a strachu snězených rostlinných semen a rostlinných plodů. Zároveň nevzniká mezi námi, tedy
mezi mnou člověkem a rostlinným semínkem či plodem nenávist, nemilujeme se, ale snášíme se,
protože to tak musí být (Pomáhám jím se rozmnožovat, protože utrhnu-li rostlinný plod s rostlinným
semenem, sním ho a přenesu jej dále, tak semena mají větší možnost vyrůst, protože nespadnou
všechna pod jednu rostlinu, kde by se vzájemně udusila. Zároveň všechna semena nemohou vyrůst,
protože není dostatek půdy, kterou tvoří uhynulé živé organismy, když z jednoho semínka vyroste např.
klas o stu rostlinných semen atd. Průchod zažívacím ústrojím je u některých rostlinných semen zároveň
podmínkou, aby mohla vyrůst), je to nejmenší možné zlo ve shora uvedeném koloběhu života. Při
trávení, popř. již dříve při vaření rostlinných plodů a rostlinných semen dochází k jejich usmrcení, i
rostlinné plody a semena jsou totiž tvořeny živými buňkami, které zřejmě cítí nějakou podobu bolesti při
jejich předčasné smrti, avšak protože se jedná evolučně o nejjednodušší možné druhy organismů,
(resp. o zárodky nových rostlin), které mohou sloužit člověku jako přirozená potrava, jde zde o nejmenší
možnou způsobenou bolest člověkem. S klesající evoluční vyspělostí živého organismu totiž klesá
bolest vnímaná při poškození či smrti tohoto organismu. Filosofie rovnováhy s.115-116
D) Z uvedeného plyne má domněnka, že člověk jako všežravec (zde též masožravec) není schopen
trvale přežít na čistě rostlinné stravě, mléčných výrobcích s mikrobiálními syřidly a vejcích, já sám jsem
byl čistě na této stravě od 16.1.2011 (tedy tři měsíce), kdy jsem vypustil ze své stravy worcesterskou
omáčku. Domnívám se, že z exaktně vědeckého hlediska (stranou ponechávám Racionální mystiku mé
Filosofie rovnováhy) … ty náboženství, která přikazují a dosvědčují možnost trvalého čistého
vegetariánství jako hinduismus, nemluví pravdu a lidé, kteří tvrdí, že jsou čistými vegetariány, tak buď
nevědomě přijímají stravu z mrtvých zvířat (např. jako já worcesterskou omáčku, která mimo jiné zřejmě
pochází z Indie sídla hinduismu či případ dalajlámy) nebo vědomě nemluví pravdu. Podle mne je nutné
jíst i v případě každého člověka jako všežravce z dlouhodobého hlediska v co možná nejmenší míře
mrtvoly zvířat, aby se předešlo jeho vážným zdravotním potížím. Zde je nutno podle Filosofie
rovnováhy, aby člověk jedl zřejmě pouze mrtvoly přirozeně uhynulých zvířat (jak doporučovali již staří
Romové). Filosofie rovnováhy s. 383 … Jedení přirozeně uhynulých zvířat, zásadně na stáří člověkem
není nová myšlenka, nýbrž tato myšlenka je tisíce let stará a pochází z Indie. Přežila u starých Romů
(někdy také cikánů), kteří pocházejí a přišli ve středověku do Evropy z Indie. "Podle starých Romů jsou
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zdechliny čistší maso, protože zvíře nezemřelo násilnou smrtí", a Romové vymysleli také geniální
recept, jak jíst zdechliny, "zdechliny se vyvářely ve více vodách"
(viz http://www.mills.cz/assets/Absol_prace/AP2010-SP_denni/Rosecka-SP2010.pdf ), a to před
minimálně tisíci lety, kdy přišli do Evropy a kdy ještě nikdo neslyšel o sterilizaci chirurgických nástrojů.
PŘÍRUČKA STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ s. 33-34
E) čl. I. Věčná povinnost všech živých tvorů (1) Základní povinností všech živých tvorů je působit co
možná nejméně smrti a bolesti. Dokonalý živý tvor jí tedy ze všech živých tvorů pouze rostlinné plody a
rostlinná semena. (dále též věčná povinnost členů) (4) Člen je oprávněn také jíst pouze postupně v
krajní nouzi (zejména z vážných zdravotních důvodů) vejce, v krajní nouzi chcípliny živých tvorů
zemřelými přirozenou smrtí, zásadně na stáří, případně v krajní nouzi odebranou krev neporažených
zvířat a lidí a mléko, případně v krajní nouzi rostliny, vše vždy co možná nejmilosrdněji chované a
zabité, a výrobky výhradně z nich. Filosofie rovnováhy s. 23
F) Závěry mého pokusu: ... je masožravec a nemůže žít pouze z vegetariánské stravy. ... by měl v rámci
lidskosti dostávat kvalitní vegetariánské krmivo (též nejlépe domácí vejce, kde nenechávají porážet ani
kohouty, a polotvrdý či tvarohový sýr z mikrobiálních sýřidel nejlépe z mléka z ekologického chovu, kde
nenechávají porážet ani samce) a krmivo z přirozeně uhynutých, neporažených, příp. zmražených
zvířat. .... by měl dostávat co možná nejméně krmiva z přirozeně uhynutých, příp. zmražených zvířat
tak, aby nebylo vážně poškozeno jeho zdraví, .... Tělo přirozeně uhynutého, příp. zmraženého zvířete
.... by se mělo převařovat v několika vodách, aby se předešlo vážným nemocem ohrožujících i člověka
na životě. ... choval rovněž jiná zvířata např. slepice pro domácí vejce a dále ty zkrmoval masožravci při
jejich přirozeném úhynu, kdy má úplnou jistotu, že se nejedná o poražená zvířata, a to po lékařské pitvě.
.... Obdobná pravidla by se měla pokusně určit z důvodu lidskosti (Biblického ráje na Zemi) i pro ostatní
masožravce. .... Masožravce, např. některé hady, kteří nemohou žrát chcípliny, nemůže doma chovat
člověk před smrtí, jiní lidé je zřejmě mohou chovat doma, může je chovat Bůh venku v přírodě. Filosofie
rovnováhy s. 299
G) V římsko-katolické církvi většinou věřící včetně kněze jedí na památku Ježíše Nazaretského možná
Krista při tzv. svatém přijímání údajně tělo Krista, tzn. nekvašený chléb, vyrobený z vody a obilí, tedy
frutariánsky (rostlinná semena a vodu jako v ráji, kde jedli také rostlinné plody). Tedy, kdo jí jako v ráji,
tedy jen rostlinné plody a rostlinná semena s vodou (příp. minerály) jí údajně Krista Filosofie rovnováhy
s. 334 … Tento chleba se také zřejme v podobě oplatků používá v římsko-katolické církvi při svatém
přijímání, jako tělo Ježíše Nazaretského, možná Krista, kromě jeho jako krve, tj. mešního vína,
obsahujícího více volné glukózy nutné pro masožravce. Filosofie rovnováhy s. 339 Hroznové víno a
vinné hrozny mohou být však např. pro psa smrtelné.
H) „Dělená strava“ (někdy označovaná též jako dieta Dr. Haye) dle Filosofie rovnováhy ... tato metoda
zakládá na faktu, že určité potraviny potřebují pro svoje trávení kyselé pH prostředí, kdežto jiné
potřebují pH zásadité a proto by se tyto potraviny neměly kombinovat. Mezi typické kyselinotvorné
potraviny patří mimo jiné maso a rostlinná semena, mezi typické zásadotvorné potraviny patří rostlinné
plody. Zbývající potraviny jako mléko, vajíčka a zelenina jsou sporné či zařazovány podle druhu do obou
skupin ŘEŠENÉ PŘÍKLADY A KOMENTÁŘE DLE FILOSOFIE ROVNOVÁHY s. 111 ... nejkvalitnější
čistě vegetariánské bio krmivo yarrah u psa či čistě vegetariánské krmivo ami pro kočky (podle mé
zkušenosti pes ani kočka nepřežije pouze na čistě vegetariánském krmivu yarrah pro psy, resp. ami cat
pro kočky, i když výrobce uvádí, že jde o kompletní krmivo, při dlouhodobém užívání pouze čistě
vegetariánského krmiva ami dog můj pes trvale dávil žlutou vodu), které podle mé zkušenosti zvířatům
chutná, a sledujeme nastoupení příznaků alergické reakce zvířat na tato krmiva. Příznaky alergické
reakce na tato krmiva jsou dávení, zvracení, nadměrný třes, drbání či průjmy psa či kočky, po
nastoupení této alergické reakce psovi či kočce okamžitě podáme 200 gramů zmražené mršiny zvířete
Symbiotické zemědělství a přírodovědecké experimenty prokazující Filosofii rovnováhy s.6 ... AMI CAT
je kompletní a vyvážené krmivo pro kočky, obohacené TAURINEM. TAURIN je protein s řetězci
aminokyselin, který lze vyrobit bez nutnosti zabíjet zvířata (u kterých je přítomen ve svalovině). Absence
taurinu ve výživě koček je příčinou vážných poruch a onemocnění. Přítomnost taurinu v AMI CAT spolu
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s přírodními a zdraví prospěšnými přísadami, které jsou charakteristické pro výrobky AMI, zajišťují vaší
kočce vždy dobré zdraví a kondici. Filosofie rovnováhy s. 314 ... 100% BIO ORGANIC YARRAH Adult
Dog food, vegan, 100% Certified organic, no added sugar / 100% Yarrah bio strava pro dospělé psy,
veganská, 100% certifikované bio, žádný přidaný cukr, Composition/složení: wheat/pšenice, soya
beans/sojové boby, corn/kukuřice, sunflower seed husks/vyloupnutá slunečnicová semínka,
semolina/tvrdozrnná pšenice-semolina, minerals/minerály, brewer yeast/pivovarské kvasnice
(viz http://www.amipetfood.com/ , http://www.yarrah-bio.cz/content/1-psi )
I) Integrované rostlinné zemědělství nebo ekologické bio rostlinné zemědělství v České republice dle
Filosofie rovnováhy. Zřejmě poměrně nový zřejmě český, možná inspirovaný i mou Filosofií rovnováhy
přístup integrovaného rostlinného zemědělství, které se snaží spojit výhody „ekologického“ (tzn. „bio“) a
„konvenčního“ (tzn. běžného, resp. v mé Filosofii rovnováhy pod názvem „standardního“) zemědělství
uzákoněním jeho pravidel s ohledem na místní zejména klimatické podmínky určitého státu, k jeho
pravidlům patří například minimalizace, nebo úplné vyloučení hnojiv a pesticidů (tj. integrovaná
produkce usiluje o dosažení optimálních výnosů při zajištění vyšší kvality produktů způsobem, který
nezatěžuje životní prostředí, integrovaná produkce upřednostňuje ekologicky přijatelné metody
hospodaření, zejména minimalizuje používání agrochemikálií, integrovaná produkce se snaží o co
největší využívání biologických a ostatních nechemických metod ochrany rostlin a co nejmenší spotřebu
pesticidů, v rámci integrované produkce používané pesticidy nesmějí být nebezpečnými jedy a musí
působit selektivně, tedy jen na cíleného škůdce, integrovaná produkce musí být ekonomicky efektivní, tj.
zisková, šetrná, musí poskytovat zdravé, kvalitní produkty bez látek rizikových pro zdraví člověka,
produkty integrované produkce poznáte podle loga, které je na nich vytištěno – příklady viz obrázky a
blíže viz http://vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=integrovana_zemedelska_produkce&site=puda ), je v
současné době v České republice zřejmě v řadě případů více v souladu s mnou navrhovaným
Symbiotickým zemědělstvím než bio zemědělství, protože bio rostlinné zemědělské produkty se dováží
do České republiky podle mé zkušenosti zásadně většinou z velké vzdálenosti nejméně ze Španělska či
Itálie, a to zejména vzhledem k teplému podnebí vhodnému pro ekologické (tzn. bio) zemědělství v
těchto vzdálených státech, čímž tyto bio rostlinné zemědělské produkty přestávají být ekologické. (blíže
viz http://www.spvzt.cz/symbiotickezemedelstvi.htm )
Literatura: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vinohradnictví (cituji: „Tento nešetrný přístup je již nahrazován
takzvanou Integrovanou produkcí vína, která v mezinárodním měřítku stanoví jasná pravidla, mezi které
patří například minimalizace, nebo úplné vyloučení hnojiv a pesticidů při produkci vinné
révy.“), http://www.vinotekabudamont.cz/show-free.htm?fid=32 (cituji: „Co je to mešní víno a jaký je
postup výroby?“ … „Vinice musí být alespoň v integrované produkci“ … „Na vyčištění (mešního) vína se
smí použít jen filtrace. Pro odstranění bílkovin lze použít bentonit (pozn. autora: tj. nikoliv látky
živočišného původu, jako např. želatina)“.), http://www.katyd.cz/clanky/jake-je-tajemstvi-mesnihovina.html (cituji: „Pravidla, podle nichž musí proběhnout výroba mešního vína, stanovuje pro naše území
Česká biskupská konference. Ta požaduje, především aby hrozny, z nichž má být víno vyrobeno,
pocházely z území Čech a Moravy. Další podmínka pak říká, že při výrobě mešního vína nesmí být
užito žádných přídavných látek, jako jsou barviva, aromata či cukry.“)
J) Vážený hinduisto, ... Dělal jsem na sobě pokus … s dlouhodobou ovo-lakto vegetariánskou stravou
(pro nezasvěcené jedl jsem dlouho rostlinnou stravu, z živočišných potravin pouze mléko a vejce),
přičemž jsem si hlídal složení svých potravin, aby tam nebyla žádná případná živočišná složka z
poražených zvířat, např. éčka, dále jsem nejedl žádné doplňky stravy ani vitamíny, které by mohli být
vyrobeny z poražených zvířat. Výsledkem této mé dlouhodobé ovo-lakto vegetariánské stravy byly
následující zdravotní problémy: bolest břicha, nadýmání, průjmy, zvracení, vředy na sliznici, loupání
kůže, alergický šok (svědění a vyrážka po celém těle), bolest kloubů a kloubní chrupavky, vyčerpanost
či únava při jakékoliv větší námaze, tyto problémy mě zmizí vždy, když sním maso z mých mršin zvířat.
Kvůli Vašim morálním zábranám jíst mršiny nehodlám umřít na výživovou nedostatečnost, ani proto
nemusím, ani proto nehodlám zase ze svých morálních zábran úmyslně zabít ani nechat zabít nějaké
zvíře za účelem své potravy a budu i nadále jíst při svých výše uvedených zdravotních příznacích
minimální potřebné množství mršin zvířat. PŘÍRUČKA STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ s.
32-33
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k) Proti hadům (v České republice zřejmě: zmije obecná - Vipera
berus https://cs.wikipedia.org/wiki/Zmije_obecná , užovka obojková - Natrix
natrix https://cs.wikipedia.org/wiki/Užovka_obojková , užovka hladká - Coronella
austriaca https://cs.wikipedia.org/wiki/Užovka_hladká , užovka podplamatá - Natrix
tessellata https://cs.wikipedia.org/wiki/Užovka_podplamatá , užovka stromová či jinak řečeno užovka
Aeskulapova - Zamenis longissimus https://cs.wikipedia.org/wiki/Užovka_stromová , v bývalé
Československé socialistické republice byly užovky chráněné, Literatura: Ilustrovaný encyklopedický
slovník, III. díl Pro-Ž, zpracoval kolektiv autorů Encyklopedického institutu Československé akademie
věd pod vedením hlavní redakce Československé encyklopedie, Redakční uzávěrka 31.12.1981, vydala
ACADEMIA, nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1982, vydání 1., hesla: "zmijovití" s.
925, a "užovkovití" s. 702) a kudlankám ( https://cs.wikipedia.org/wiki/Kudlanka_nábožná ) je třeba činit
přiměřená protiopatření, která je přinutí přeprogramovat jejich stravovací (zřejmě geneticky dané)
návyky z hlediska milosrdnosti jejich potravy minimálně, aby se stali mrchožrouty, žádného hada ani
kudlanku není možno zásadně úmyslně zabít, to vše výjma případů, že tím způsobíme co možná
nejméně smrti a bolesti. Výše uvedené je třeba aplikovat v rámci jediného dogmatu mé Filosofie
rovnováhy: FILOSOFIE ROVNOVÁHY, FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY: "Všichni
živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále
povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace).
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 6. 5. 2016 16:18
6. 5. 2016 16:18
My relationship to carnivores and herbivores according to the Philosophy of Balance.
A) PHILOSOPHY OF BALANCE, PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY: „All
living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore
everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views
(speculations).
B) Bible, Genesis 1
29 And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the
earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat. 30 And
to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth,
wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so. 31 And God saw every thing
that he had made, and, behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day.
(see https://www.biblegateway.com/passage/?version=KJV&search=Genesis+1 )
So even in the Biblical paradise there were apparently also for example lions, i.e. predators and they
had a meaning, but their diet apparently just as a diet of herbivores in the Biblical paradise was primarily
plant seeds and plant fruits and in the worst case other parts of plants, which is also the goal of my
Philosophy of Balance in relation to both predators and herbivores. According to the Jewish Kabbalah
those Biblical paradise is not somewhere in the heaven, but it exists on our Earth or in the Universe,
only we ourselves deformed it, virtually made horrible beasts from it up to the contemporary form, where
living creatures each other hate and fight a life-death survival according to Darwinism.
C) Therefore the ideal animal currently eats only plant seeds and plant fruits from all living creatures,
which I presume the compliance with the above-mentioned three conditions. That we cause the least
pain and fear of eaten plant seeds and plant fruits. At the same time it arises between us, between methe man and the plant seed or fruit, no hatred, not love, but we tolerate each other, because it has to be
(I am helping it to reproduce as I pick the plant fruit with plant seed, I eat it and I spread it on an area
and seeds have a greater opportunity to grow than they felt down under any one plant, they would kill
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each other. At the same time all the seeds cannot grow because there is not sufficient land, which is
created by the dead living organisms, when one seed grows into an ear of hundred plant seeds, the
passage through the digestive tract in some plant seeds is condition in order to grow), it is the least
possible evil in the above cycle of life. In digestion, virtually earlier in the cooking plant fruit and plant
seeds it leads to the killing, because the plant fruits and seeds are also formed by the living cells, which
appear to feel some kind of pain in their premature death, but because it is evolutionarily the simplest
kind of organisms (or the germs of new plants), which can serve man as a natural food, there is the least
possible pain caused by man. With decreasing evolutionary maturity of a living organism the perceived
pain of injury or of death of the organism decreases. Philosophy of Balance p. 120
D) From the above the assumption follows, that man is as an omnivore (here also as carnivore)
permanently unable to survive on a purely vegetable diet, dairy products with microbial rennets and
eggs, I myself was purely on this diet since January 16, 2011 (i.e. three months), when I left out
Worcester sauce from my diet. I believe, that from the exact scientific perspectives (I leave aside my
Rational Mystique of my Philosophy of Balance) … those religions that dictate and corroborate the
possibility of permanent pure vegetarianism as Hinduism, they do not speak the truth and people, who
say they are pure vegetarians, so either they unknowingly eat food from dead animals (such as me
above mentioned Worcester sauce, which, inter alia, is probably from India, seat of Hinduism or the
above case of Dalai Lama) or they do not tell the truth intentionally. As to me it is necessary to eat in
case of each human as omnivore in the long term the minimum possible level of dead animals to
prevent the serious health problems. Here according to the Philosophy of Balance a person apparently
must only eat naturally dead animals (carrions) (as advocated by the ancient Roma). Philosophy of
Balance p. 399-400 … Eating naturally dead animals, on principle of old age by human is not a new
idea, but the idea is thousands of years old and it comes from India. Survived in old Roma (sometimes
also Gypsies), who originate and in the middle ages they came to Europe from India. "Under the old
Roma are carrions (cadavers) cleaner meat, because the animal didn't die in a violent death", and Roma
also invented an ingenious recipe, how to eat the carrions (cadavers), "the carrions are boiled in more
waters" (see http://www.mills.cz/assets/Absol_prace/AP2010-SP_denni/Rosecka-SP2010.pdf ), and it
was at least thousands of years ago, when they came to Europe, and when no one has ever heard of
the sterilization of surgical instruments. BOOKLET OF THE PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING
CREATURES p. 35
E) Article I. Eternal duty of all living creatures (1) Fundamental duty of all living creatures is to cause the
least possible death and pain. The perfect living creature eats then only plant fruits and plant seeds from
all living creatures. (Further also eternal duty of members). (4) Member has right also to eat only
gradually in extreme emergency (especially from serious health reasons) eggs, in extreme emergency
carrions of living creatures died of natural causes, on principle of old age, or in extreme emergency
collected blood of non-slaughtered animals and humans and milk, or in extreme emergency plants, all
always the most mercifully as possible bred and killed, and products purely from them. Philosophy of
Balance p. 22
F) Conclusions of my experiment: … one is a carnivore and this one cannot live on a vegetarian diet. …
this one should get due to humanity superior vegetarian food (also the best are home eggs, where they
do not let the roosters to slaughter, and semi-hard or curd cheese from microbial rennet best from the
milk from organic farming, where they do not let the males to slaughter) and food from naturally dead,
not slaughtered, eventually frozen animals. … this one should receive the least possible amount of food
from naturally dead, eventually frozen animals not to harm seriously its health. … Body of naturally
dead, eventually frozen animal … should be boiled in several waters, to avoid serious diseases affecting
also a human life. … this one breeds also other animals such as chickens for home eggs and further
those he or she gives to carnivores after their natural death, when he or she has complete confidence,
that they are not slaughtered, and after medical autopsy. … Similar rules should be determined
experimentally because of humanity (the biblical paradise on Earth) for the other carnivores. Carnivores,
such as some snakes that cannot eat carrions, the human before death cannot breed at home, other
people can breed them at home apparently, or the God can breed them outside in nature. Philosophy of
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Balance p. 312
G) In the Roman Catholic Church the most believers including the priest eat, in memory of Jesus of
Nazareth, apparently Christ, the Holy Communion, said body of Christ, i.e. unleavened bread made from
grain and water, thus fruitarian (plant seeds and water as in paradise, where they ate also the plant
fruits). Thus who eats as in paradise only plant fruits and plant seeds with water (or minerals) he/she
reportedly eats the body of Christ Philosophy of Balance p. 349 … This bread is also evidently in the
form of waffles used in the Roman Catholic Church for the Eucharist as the body of Jesus of Nazareth,
apparently Christ, besides his as blood, i.e. sacramental wine, with plenty of free glucose necessary for
carnivores. Philosophy of Balance p. 354 However grape wine and wine grapes can be eg. for dogs
deadly.
H) "The Divided Plate Diet" (also sometimes referred to as the Hay Diet) according to Philosophy of
Balance... this method is based on the fact that certain foods need for their digestion acidic pH
environment, while others need alkaline pH and therefore these foods should not be combined. Typical
acidic foods include meat and plant seeds, the typical alkaline-foods include plant fruits. The remaining
foods like milk, eggs and vegetables are controversial and classified by species in both groups.
SOLVED EXAMPLES AND COMMENTARIES BASED ON PHILOSOPHY OF BALANCE p. 117 … the
best purely vegetarian organic feed is yarrah for dog or purely vegetarian feed ami cat for cats (in my
experience a dog or cat will not survive only on a purely vegetarian feed ami cat or yarrah for dogs,
although the manufacturer states that it is a complete feed, during the exclusive long-term use of the
purely vegetarian feed ami dog my dog vomited permanently the yellow water), that according to my
experience animals like to eat and we watch occurrence of the symptoms of allergic reactions of the
animals to this feed. Symptoms of an allergic reaction to this feed are vomiting, excessive trembling,
diarrhea, or scratching of a dog or a cat, after occurrence of allergic reaction of this dog or cat we feed
immediately 200 grams of frozen carrion of an animal Symbiotic agriculture and experiments of natural
science proving Philosophy of Balance p. 6-7 …AMI CAT is a complete and balanced food for cats,
fortified with taurine. Taurine is a protein with a chain of amino acids, which can be produced without
killing animals (which is present in muscle tissue). The absence of taurine in cat nutrition is the cause of
serious disorders and diseases. The presence of taurine in AMI CAT along with natural and health
beneficial ingredients, which are characteristic of AMI products, is ensuring your cat is always in good
health and fitness. Philosophy of Balance p. 328 ... 100% BIO ORGANIC YARRAH Adult Dog food,
vegan, 100% Certified organic, no added sugar, Composition: wheat, soya beans, corn, sunflower seed
husks, semolina, minerals, brewer yeast (see http://www.amipetfood.com/ , http://www.yarrahbio.cz/content/1-psi )
I) Integrated crop agriculture or ecological organic crop agriculture in the Czech Republic according to
the Philosophy of Balance.
Apparently relatively new apparently Czech attitude of integrated crop agriculture perhaps inspired also
by my Philosophy of Balance, which seeks to combine the benefits of both "organic" (i.e. of "bio") and
"conventional" (i.e. normal, virtually in my Philosophy of Balance under the term "standard") agriculture
enacting its rules with regard to local especially climatic conditions of certain State, its rules include the
minimization or complete exclusion of fertilizers and pesticides (i.e. an integrated production strives to
achieve optimal returns while ensuring higher quality of products in a manner that does not pollute the
environment, integrated production favors environmentally friendly farming methods, in particular it
minimizes the use of agrochemicals, integrated production seeks to maximize the use of biological and
other non-chemical methods of plant protection and the least possible consumption of pesticides, in the
framework of integrated production used pesticides must not be dangerous poisons and must be applied
selectively, i.e only to the targeted pest, integrated production must be economically efficient, i.e.
profitable, gentle, must provide healthy, quality products without substances hazardous to human
health, products of integrated production can be identified by the logo that is printed on them - for
examples, see pictures and for details
see http://vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=integrovana_zemedelska_produkce&site=puda ), is
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apparently in many cases more in compliance with by me proposed Symbiotic agriculture than organic
agriculture at present time in the Czech Republic, because in my experience the organic crop agriculture
products are imported into the Czech Republic on principle mostly from a long distance at least from
Spain or Italy, especially due to the warm climate suitable for organic (i.e. bio) agriculture in these
distant States, by which these organic crop agriculture products cease to be organic.
(See http://www.spvzt.cz/symbiotickezemedelstvi.htm )
Literature: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vinohradnictví (I quote: "This ungentle attitude is already
replaced by the so-called Integrated Production of Wine that internationally sets clear rules, which
include for example minimization or complete exclusion of fertilizers and pesticides in the production of
the wine.") http://www.vinotekabudamont.cz/show-free.htm?fid=32 (I quote: “What is sacramental wine,
and what is the manufacturing process?” ... Vineyards must be at least integrated production ... "Filtering
may only be used for the cleanup of (sacramental) wine. Bentonite can be used to remove proteins
(note of author: i.e. no substances of animal origin, such as e.g.
gelatine).”) http://www.katyd.cz/clanky/jake-je-tajemstvi-mesniho-vina.html (I quote: "Rules, which
production of sacramental wine must comply, Czech Bishops' conference sets for our territory. It
requires above all, that the grapes, from which the wine is produced, came from Bohemia and Moravia.
Another condition says then that during the production of sacramental wine any additives such as
colorings, flavorings or sugars must not be used.")
J) Dear Hinduist, ... I was doing an experiment … with my longstanding ovo-lacto vegetarian diet (for the
uninitiated, I have eaten plant diet, from animal food only milk and eggs), while I was watching the
composition of my food, there was no animal ingredient from slaughtered animals, for example food
additives, I have not eaten any food supplements or vitamins that could be made from slaughtered
animals. The result of this my long-term ovo-lacto vegetarian diet has been the following health
problems: abdominal pain, flatulence, diarrhea, vomiting, sores on the mucous membranes, skin
peeling, allergic shock (itching and rash throughout the body), sore on joints and articular cartilage,
fatigue or tiredness at any greater effort, these problems will disappear whenever I eat the meat of my
carrions (cadavers) of animals. Because of your moral resistance to eat carrions (cadavers) I will not die
of nutritional inadequacy, for this reason because of my moral scruples I don't have to kill, or I don't have
to get killed intentionally any animal for the purpose of my food and I will continue to eat the minimum
required amount of carrions (cadavers) of the animals when my above health symptoms occur.
BOOKLET OF THE PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES p. 34
k) Against snakes (in the Czech Republic, apparently: Vipera
berus https://en.wikipedia.org/wiki/Vipera_berus , Grass Snake - Natrix
Natrix https://en.wikipedia.org/wiki/Grass_snake , smooth snake - Coronella
austriaca https://en.wikipedia.org/wiki/Coronella_austriaca , dice snake - Natrix
tessellata https://en.wikipedia.org/wiki/Dice_snake , Aesculapius snake - Zamenis
longissimus https://en.wikipedia.org/wiki/Aesculapian_snake in the former Czechoslovak Socialist
Republic there were Colubridae protected. Literature: Illustrated Encyclopedic Dictionary, Ill. Part Pro-Ž,
prepared by a team of authors of the Encyclopedic Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences
under the leadership of the main editors of the Czechoslovak Encyclopedia, Editorial deadline
31/12/1981, published by ACADEMIA, publishing house of the Czechoslovak Academy of Sciences,
Prague 1982, first issue, passwords, "zmijovití" (i.e. Viperidae) p. 925, and "užovkovití" (i.e. Colubridae)
p. 702) and against mantises ( https://en.wikipedia.org/wiki/Mantis ) it is necessary to apply appropriate
countermeasures, which forces them to reprogram their eating (perhaps genetically determined) habits
in terms of mercy of their food at least to become scavengers, on principle no snake or no mantis is
possible to kill intentionally, all except the cases, that in this way we will cause the least possible death
and pain. The above mentioned is necessary to apply within a single dogma of my Philosophy of
Balance: PHILOSOPHY OF BALANCE, PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS
ARMY: „All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other,
therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more
in views (speculations).
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For details see: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 6. 5. 2016 16:23
6. 5. 2016 16:23
About historicity of Jesus of Nazareth, apparently Christ and about lifelong virginity of his mother Mary,
possibly about lifelong virginity of his father Joseph.
From by me watched content of the film (see Literature below) I mention: The name Jesus in Hebrew
( יְהֹושֻׁ עYehoshua – i.e. God saves), see https://cs.wikipedia.org/wiki/Ježíš . Jesus as God should
voluntarily deliver himself to death. Jesus had no brothers, because he gave on the Cross his mother
Mary to the care of the Apostle John, not to the care of some his brother. In Israel in the Bible the
brother (However in Matthew's Gospel there are specifically mentioned Jesus' brothers James, Joseph,
Judas and Simon, and unnamed sisters, Bible, Matthew 13, 55 and 56, Christians believe that Mary
conceived Jesus as a virgin, some churches eg. Roman Catholic and Orthodox declare, that Mary
remained the Virgin throughout all her life, it declared the Lateran synod of 649 AD, but because it was
not a general council, this dogma is not of the type that was solemnly proclaimed. However virginity of
Mary has not liturgically its own feast.
see https://cs.wikipedia.org/wiki/Maria_(matka_Ježíšova)#Mariino_panenstv.C3.AD ) had a broader
meaning also of other wider family members. Why Hosanna, son of David changed for: Crucify in the
majority of Jews at that time, because Jesus irritated the Pharisees leaders by his statement, that he is
son of only one God, they saw in him a power rival, and because with the fact that they delivered him to
the Roman occupiers for the crucifixion, they wanted him to manifest as the messiah with the fact that
he would start the war against the Roman occupiers of Israel and Palestine while with it with the fact of
the first killing an enemy he would be completely discredited as God. Why mentions of Jesus by Jewish
historians did not exist at that time, either, because Jesus and his trial were from their point of view
insignificant matters, or because these Jewish historians intentionally suppressed mentions of him. The
first mention of Jesus by the Jewish historian is found in Josephus Flavius (he lived 37 anno Domini 100 anno Domini), with Jewish name Joseph ben Mattityahu (in Hebrew יוסף בן מתתיהו, apparently from
the Hebrew “מֵ ת, met”, in English “dead”), (i.e. the Jew who fought in the revolution against the Romans
in the group of Zealots, during hopeless blockade in Jewish fortress by the Romans these Zealots killed
each other according to the mathematical formula, Flavius Josephus remained as one of the last two
survivors, who should commit suicide according to the mutual agreement or oaths, but Flavius Josephus
joined himself with the Romans, he was admitted to the supreme Roman commander Flavius Vespasian
in Palestine and Israel, he predicted him that he becomes Roman emperor, after which Flavius
Vespasian had become Roman emperor, Flavius Josephus lived as a free man at the imperial court in
Rome and he obtained life pension from the Flavian emperors,
see https://cs.wikipedia.org/wiki/Flavius_Iosephus and https://en.wikipedia.org/wiki/Josephus ), it is so
called Testimonium Flavianum in his book “Antiquities of the Jews”: „About this time there lived Jesus, a
wise man, if indeed one ought to call him a man. For he was one who performed surprising deeds and
was a teacher of such people as accept the truth gladly. He won over many Jews and many of the
Greeks. He was the Christ. And when, upon the accusation of the principal men among us, Pilate had
condemned him to a cross, those who had first come to love him did not cease. He appeared to them
spending a third day restored to life, for the prophets of God had foretold these things and a thousand
other marvels about him. And the tribe of the Christians, so called after him, has still to this day not
disappeared.(Flavius Josephus: Antiquities of the Jews, Book 18, Chapter 3, 3.) This passage should be
greatly falsified in later transcripts apparently by unknown Christian copyist, its existence should
apparently testify also apparently fairly early translations into Arabic. The Arabic translation of this
Flavius book from the 10th century: „ At this time there lived a wise man of name Jesus. His way of life
was good and he was known as honest. And many people from Jews and from other nations became
his disciples. “Pilate condemned him to be crucified" and to death. They said, that he appeared to them
the third day after crucifixion and he was alive; according to it “he was believed to be Christ”, about
whom the prophets predicted miracles.“

327

(see https://cs.wikipedia.org/wiki/Testimonium_flavianum and https://en.wikipedia.org/wiki/Josephus_on
_Jesus )
Literature: film: My God and Walter/ Můj Bůh a Walter, Christ/ Kristus, Religion course for youth
according to the Catechism of the Catholic Church. In the eleventh part we will look for answers to many
questions stemming from Creed, TV Noe (i.e. Noah) television program on Sunday, May 8, 2016,
broadcasted at 17:35 p.m., see www.tvnoe.cz/porad/muj-buh-walter-kristus
For details see: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 9. 5. 2016 10:10
9. 5. 2016 10:10
O historicitě Ježíše z Nazaretu, zřejmě Krista a o celoživotním panenství jeho matky Marie, případně o
celoživotním panictví jeho otce Josefa.
Z mnou shlédnutého obsahu filmu (viz Literatura níže) uvádím: Jméno Ježíš v hebrejštině יְהֹושֻׁ ע
(Jehošua – tzn. Bůh zachraňuje), viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Ježíš . Ježíš se měl vydat jako Bůh na
smrt dobrovolně. Ježíš neměl bratry, protože odevzdal na kříži svou matku Marii do péče apoštola Jana,
nikoliv do péče nějakého svého bratra. Bratr (V Matoušově evangeliu jsou však výslovně uvedeni
Ježíšovi bratři Jakub, Josef, Juda a Šimon a nejmenované sestry, Bible, Mt 13, 55 a 56, křesťané věří,
že Maria počala Ježíše jako panna, některé církve např. římskokatolická či pravoslavná vyznávají, že
Maria pannou zůstala po celý život, toto vyznala Lateránská synoda roku 649, ale protože nešlo o
všeobecný sněm, nepatří toto dogma mezi ta, která byla slavnostně vyhlášena. Liturgicky však
panenství Mariino nemá vlastní svátek.
viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Maria_(matka_Ježíšova)#Mariino_panenstv.C3.AD ) v Izraeli měl v Bibli
širší význam i ostatních členů širší rodiny. Proč se hosana synu Davidův změnilo na Ukřižovat u většiny
tehdejších židů, protože Ježíš pobuřoval farizejské vůdce svým tvrzením, že je syn jediného Boha, viděli
v něm mocenského konkurenta, a protože tím, že ho vydali římským okupantům k ukřižování, chtěli, aby
se projevil jako mesiáš tím, že začne válčit proti římským okupantům Izraele a Palestiny a tím se
zároveň prvním zabitím nepřítele jako Bůh zcela zdiskredituje. Proč neexistují u tehdejších židovských
dějepisců zmínky o Ježíšovi, buď, protože byli Ježíš a jeho proces z jejich hlediska nevýznamné
záležitosti, nebo protože tito židovští dějepisci zmínky o něm úmyslně potlačovali. První zmínka o
Ježíšovi u židovského dějepisce se vyskytuje u Josefa Flavia (žil 37 našeho letopočtu-100 našeho
letopočtu), židovským jménem Josef ben Matitjahu (hebrejsky יוסף בן מתתיהו, zřejmě z hebrejského „מֵ ת,
met“, česky mrtvý), (tj. žid, který válčil v povstání proti Římanům ve skupině zélótů, při beznadějném
obléhání Římany v židovské pevnosti, se tito zélóti dle matematického vzorce vzájemně zabili, Josef
Flavius zbyl jako jeden ze dvou posledních přeživších, kteří měli dle vzájemné dohody či přísahy
spáchat sebevraždu, avšak Josef Flavius přešel k Římanů, byl přijat nejvyšším římským velitelem
Flaviem Vespasianem v Palestině a Izraeli, předpověděl mu, že se stane římským císařem, poté, co se
Flavius Vespasianus stal římským císařem, žil Josef Flavius jako svobodný muž na císařském dvoře v
Římě a získal od flaviovských císařů doživotní důchod,
viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Flavius_Iosephus a https://en.wikipedia.org/wiki/Josephus ), jde tzv.
Testimonium Flavianum v jeho knize „Židovské starožitnosti“: „Za onoho času žil Ježíš, člověk moudrý,
pakliže jej lze vůbec nazvat člověkem. Konal totiž věci nevídané a byl učitelem lidí, kteří s radostí
přijímali pravdu. Přidalo se k němu mnoho Židů stejně jako pohanů. Byl to Kristus..A když na udání
našich nejvýznamnějších mužů jej Pilát odsoudil k smrti ukřižováním, jeho staří stoupenci jej nepřestali
milovat. Třetího dne se jim totiž ukázal znovu jako živý, jak to o něm i s mnoha dalšími ohromujícími
věcmi předpověděli boží proroci. A od té doby až do dnešního dne existuje společenství křesťanů, kteří
dostali název podle něho.“ (Josef Flavius, Židovské starožitnosti, kniha 18, kapitola III, 3) Tento úryvek
měl být při pozdějších přepisech zřejmě neznámým křesťanským opisovačem značně zfalšován, o jeho
existenci však mají svědčit i zřejmě poměrně rané jeho překlady do arabštiny. V arabském překladu této
Flaviovi knihy z 10. století:„V té době žil moudrý muž jménem Ježíš. Jeho způsob života byl dobrý a byl
znám jako ctnostný. A mnoho lidí z Židů i z jiných národů se stalo jeho učedníky. Pilát ho odsoudil k
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ukřižování a ke smrti. Říkali, že se jim zjevil třetí den po ukřižování a že byl živ; podle toho byl pokládán
za Mesiáše, o němž proroci předpovídali zázraky.“
(viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Testimonium_flavianum a https://en.wikipedia.org/wiki/Josephus_on_Je
sus )
Literatura: film: Můj Bůh a Walter, Kristus, Kurz náboženství pro mládež podle Katechismu katolické
církve. V jedenácté části budeme hledat odpovědi na řadu otázek pramenící z Vyznání víry, Program
televize Noe na neděli 8.5.2016, vysíláno v 17:35 hod. viz.www.tvnoe.cz/porad/muj-buh-walter-kristus
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 9. 5. 2016 10:47
9. 5. 2016 10:47
https://secure.avaaz.org/fr/avec_les_masai_b_fr/
Aktualizováno 9. 5. 2016 14:04
9. 5. 2016 14:04
http://www.novinky.cz/domaci/402776-abychom-usetrili-kupujeme-casto-zbozi-plne-jedu.html
Aktualizováno 9. 5. 2016 23:44
9. 5. 2016 23:44
https://forcechange.com/156893/stop-the-slaughter-of-thousands-of-wild-horses/
Aktualizováno 12. 5. 2016 8:25
12. 5. 2016 8:25
Milosrdné množení masa, jmenovitě mrtvých ryb k nakrmení zástupů Ježíšem z Nazaretu, zřejmě
Kristem dle moderní exaktní vědy.
Lukáš 9, 12Schylovalo se k večeru. Tu k němu přistoupilo dvanáct učedníků a řekli: „Propusť zástup, ať
jdou do okolních vesnic a dvorů opatřit si nocleh a něco k jídlu, protože jsme zde na pustém místě.“
13On jim řekl: „Dejte jim jíst vy!“ Řekli mu: „Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby; nebo snad máme jít
a nakoupit pokrm pro všechen tento lid?“ 14Bylo tam asi pět tisíc mužů. Řekl svým učedníkům: „Usaďte
je ve skupinách asi po padesáti.“ 15Učinili to a rozsadili je všechny. 16Potom vzal těch pět chlebů a dvě
ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal a dával učedníkům, aby je předložili zástupu. 17A jedli a nasytili
se všichni. A sebralo se zbylých nalámaných chlebů dvanáct košů.
Vegetarian.cz: Proč jste upravil název (tj. má předchozí změna názvu masné daně na porážkovou daň)
a jaké vás k tomu vedly důvody? JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: Základní důvody jsou tři. Za první - zřejmě
není možné vázat porážkovou (masnou) daň na každý prodej masa od jatek, velkoobchodníka,
maloobchodníka až po konečného zákazníka jako v případě DPH, ale je třeba použít koncept spotřební
daně. Povinnost odvést daň tak bude existovat pouze v případě prvého prodeje po porážce zvířete,
proto porážková daň. Za druhé předmětem porážkové (masné) daně nebude pouze maso, ale veškeré
zboží ze zabitých zvířat, s vyjímkou registrovaných léčiv při prodeji v lékárnách, proto také porážková
daň. Zároveň jsem reagoval na možný vývoj současného vědeckého poznání, kdy se možná podaří
vypěstovat maso uměle bez porážky a utrpení zvířat, kdy předmětem porážkové daně bude jen maso a
ostatní zboží z poražených zvířat, nikoliv takovéto umělé maso (v současnosti se pro výrobu
syntetického masa používá nejčastěji tzv. fetální telecí sérum, pro jehož výrobu je nutno zabít krávu,
existují i neživočišná krmiva tkáňových kultur, která jsou však velmi drahá, viz http://3pol.cz/1101/print ).
Filosofie rovnováhy s. 287
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Ještě lepší řešení zřejmě je neživočišné sérum, protože dle sdělení MVDr. Jana Doležala
jan.dolezal@merck.com z Intervet s.r.o. a subsidiary of Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA
jako „vyživovaci medium“ při výrobě vakcíny Nobivac Rabies, která je jedna z nejúčinnějších na trhu revakcinace každé 3 roky, není použito nic živočišného původu, protože dle sdělení technického
manažera z mateřské firmy z USA: The previous medium we used for producing the rabies antigen
contained various substances of animal origin; tryptose and lactalbumin hydrolysate (both contain milk
derivatives) and bovine serum albumin. The veggie medium we now use contains none of these animalderived components. We can’t of course supply specific formulation details of the veggie medium as this
is commercially confidential information. /čili předchozí médium, které jsme používali pro výrobu
antigenů vztekliny, obsahovalo různé látky živočišného původu, tryptózu a hydrolyzát mléčného
albuminu (oba obsahují mléčné deriváty) a albumin z bovinního séra. Vegetariánské médium, které nyní
používáme, neobsahuje žádné z těchto součástí živočišného původu. Nemůžeme ovšem poskytnout
podrobnosti o konkrétním složení vegetariánského média, protože v tomto případě jde o informaci
chráněnou obchodním tajemstvím./. Jisté pochybnosti může vzbudit pouze to, že dle možná zastaralých
odborných informací (viz literatura a níže) na druhou stranu většina kultur roste v bezsérových médiích
hůře než v médiích se sérem. Často je také nutné buněčnou kulturu na pěstování v médiu bez séra
„zvykat“ – buňky se nejprve kultivují v některém z klasických médií se sérem a pak se toto médium
postupně nahrazuje médii s nízkým obsahem séra a bezsérovým médiem. Mimo jiné obchodní
společnost Merck & Co., vyrábí rovněž vakcíny proti virům v lidské medicíně. Očkování psa u veterináře
v České republice proti vzteklině stojí cca 200,- Kč, 1 dávka vakcíny Nobivac Rabies cca 35,- Kč, 1
dávka jiné milosrdné vakcíny CANVAC R –každoroční revakcinace od společnosti DYNTEC s.r.o.,
zřejmě vyráběná z bovinního (krevního) nikoliv fetálního (plodového) bovinního séra, stojí cca 9,- Kč.
PŘÍRUČKA STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ s. 48
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 12. 5. 2016 9:14
12. 5. 2016 9:14
Merciful multiplication of meat, namely of dead fishes for feeding hosts by Jesus of Nazareth, apparently
Christ according to modern exact science.
Luke 9King James Version (KJV), 12 And when the day began to wear away, then came the twelve, and
said unto him, Send the multitude away, that they may go into the towns and country round about, and
lodge, and get victuals: for we are here in a desert place. 13 But he said unto them, Give ye them to eat.
And they said, We have no more but five loaves and two fishes; except we should go and buy meat for
all this people. 14 For they were about five thousand men. And he said to his disciples, Make them sit
down by fifties in a company. 15 And they did so, and made them all sit down. 16 Then he took the five
loaves and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed them, and brake, and gave to the
disciples to set before the multitude. 17 And they did eat, and were all filled: and there was taken up of
fragments that remained to them twelve baskets.
Vegetarian.cz: Why did you modify the name (i.e. my previous change of name from meat tax to the
slaughter tax) and what are your reasons for doing so? JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: Here are three
reasons. The first one - it is probably not possible to pay the slaughter (meat) tax for each sale of meat
from the slaughterhouse, wholesaler, retailer to the final customer as in the case of VAT, but one must
use the concept of consumer tax. The obligation to pay the tax will exist only if the first sale after the
slaughter of the animal, so slaughter tax. Second, the subject of the slaughter (meat) tax will not be only
meat but all the goods from the killed animals, with the exception of registered medicines for sale in
pharmacies, so the slaughter tax. I also responded to the possible evolution of current scientific
knowledge, which may be able to grow any artificial meat without the slaughter and suffering of animals,
the subject of the slaughter tax will be only meat and other goods from slaughtered animals, not such
artificial flesh (currently so-called fetal calf serum is most often used for the production of synthetic meat,
for whose production it is necessary to kill a cow, there are non-animal feed of tissue cultures, which is
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very expensive, see http://3pol.cz/1101/print ). Philosophy of Balance p. 299
An even better solution is probably non-animal serum, because according to the notice of DVM. Jan
Dolezal jan.dolezal@merck.com from Intervet s.r.o. a subsidiary of Merck & Co., Inc., Whitehouse
Station, NJ, USA as "maintenance medium" in the production of Nobivac Rabies vaccine , which is one
of the most effective on the market - revaccination every three years, anything of animal origin is not
used, because according to the notice of technical manager of the parent company from USA: The
previous medium we used for producing the rabies antigen contained various substances of animal
origin; tryptose and lactalbumin hydrolysate (both contain milk derivatives) and bovine serum albumin.
The veggie medium we now use contains none of these animal-derived components. We cannot of
course supply specific formulation details of the veggie medium as this is commercially confidential
information. Certain doubts may occur only that, according to perhaps outdated technical information
(see Literature listed below), on the other hand, most tissue cultures grow in serum-free media worse
than in the media with serum. Often it is also necessary to "accustom" to grow cell culture in serum-free
medium" - the cells are first cultured in a conventional media with serum and then the medium is
gradually replaced by the media with low serum and serum-free medium. Among other the company
Merck & Co. produces also vaccines against viruses in human medicine. Vaccination of dog at a vet in
the Czech Republic against rabies is about 200, - CZK, 1 dose of vaccine Nobivac Rabies about 35, CZK, 1 dose of other merciful vaccine CANVAC R-annual revaccination from DYNTEC s.r.o., apparently
not produced from bovine fetal serum but from bovine (blood) serum, is about 9, - CZK. BOOKLET OF
THE PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES p. 50-51
For details see: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 12. 5. 2016 9:16
12. 5. 2016 9:16
Pravděpodobnosti konce či záchrany Západní racionální civilizace a vítězství či naopak racionalizace
primitivních pudů na Zemi.
Dle mé Filosofie rovnováhy, jestliže je ve světě z dlouhodobého hlediska nesilnější zákon lásky, tj.
charity (definovaný samozřejmým způsobem mou Filosofií rovnováhy, že "Všichni živí tvorové ve
skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit
co možná nejméně smrti a bolesti. Vše ostatní jsou více názory(spekulace).) a jestliže nebude dosaženo
velkého pokroku v odstranění kolosální zbytečné smrti a bolesti, zejména pak zvířat na Zemi, pak by
měla být pravděpodobnost 95-100% konce Západní racionální civilizace a opětovného vítězství
primitivních pudů na Zemi, a to by mělo být v krátké době vzhledem k účinnosti existujících hromadně
ničivých jaderných zbraní. Nelze však jednoznačně určit, zda to bude opětovným nástupem nacismu či
válkou s muslimy či jiným způsobem.
Jestliže však je ve světě z dlouhodobého hlediska nesilnější zákon lásky, tj. charity (což odpovídá mé
křesťanské víře, viz Bible, Genesis 8, 20Noe pak vybudoval Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých
dobytčat i ze všeho čistého ptactva a zapálil na tom oltáři oběti zápalné. 21I ucítil Hospodin libou vůni a
řekl si v srdci: „Už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od
mládí zlý, už nikdy nezhubím všechno živé, jako jsem učinil. 22Setba i žeň a chlad i žár, léto i zima a
den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země.“), tak s pravděpodobností nejméně 51% se lidé
napraví a bude dosaženo v krátké době velkého pokroku v odstranění kolosální zbytečné smrti a bolesti,
zejména pak zvířat na Zemi a nenastane konec Západní racionální civilizace a opětovné vítězství
primitivních pudů na Zemi.
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 13. 5. 2016 18:49
13. 5. 2016 18:49
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Probabilities of end or salvation of Western rational civilization and of victory or contrarily of the
rationalization of primitive instincts on Earth.
According to my Philosophy of Balance, if in long term in the world there is law of love, i.e. of caritas
(defined in an obvious way in my Philosophy of Balance, that "All living creatures in fact mostly want to
live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least
possible death and pain. All the rest consists more in views (speculations).) the most powerful and if
great progress in removing colossal unnecessary death and pain, especially of animals on Earth is not
achieved, then it should be the probability 95-100% of the end of Western rational civilization and the re
victory of primitive instincts on Earth, it should be in a short time due to the efficiency of existing massdestructive nuclear weapons. However, it is not possible to determine unambiguously, if it is through rise
of Nazism again or through the war with Muslims or otherwise.
If however in long term in the world there is law of love, i.e. of caritas the most powerful (which
corresponds to my Christian faith, see Bible King James Version (KJV), Genesis 8, 20 And Noah
builded an altar unto the Lord; and took of every clean beast, and of every clean fowl, and offered burnt
offerings on the altar. 21 And the Lord smelled a sweet savour; and the Lord said in his heart, I will not
again curse the ground any more for man's sake; for the imagination of man's heart is evil from his
youth; neither will I again smite any more every thing living, as I have done. 22 While the earth
remaineth, seedtime and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall
not cease.), so with the probability of at least 51% people will correct their ways and great progress in
removing colossal unnecessary death and pain, especially of animals on Earth will be achieved in a
short time, and there will not be the end of Western rational civilization and the re victory of primitive
instincts on Earth.
For details see: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 13. 5. 2016 18:50
13. 5. 2016 18:50
Zabíjení zvířat v hinduismu a buddhismu dle ověřených pramenů (tj. novinky.cz , Hnutí Hare Krišna,
vyzivaspol.cz , Alexej Pludek: Rádce velkých rádžů atd.).
Hinduisté v Nepálu v rámci svátku rozpoutají největší jatka světa. Hinduističtí věřící v Nepálu začnou od
pátku s největšími dvoudenními jatky na světě. I přes silnou nevoli a protesty obětují v rámci
hinduistického rituálu Gadhimai statisíce zvířat. Informovala agentura AFP. Během svátku Gadhimai
hinduisté obětují statisíce zvířat. Pátek 28. listopadu 2014, 10:06. Ochránci zvířat tvrdí, že porážka
zvířat – od buvolů až po krysy – ve vesnici Barijápur není ničím jiným než hromadně páchanou krutostí
na zvířatech. A nespokojení jsou i někteří místní obyvatelé, podle nichž kvůli zápachu smrti nepůjde ve
vesnici vůbec dýchat. Navzdory zásahu indického nejvyššího soudu, který nařídil zákaz vývozu buvolů,
se na dvoudenní slavnosti Gadhimai pořádané v blízkosti indické hranice očekávají početné davy. Při
poslední slavnosti Gadhimai v roce 2009 v Nepálu zmasakrovali 200 tisíc zvířat. Zdroj: Reuters.
Statisíce lidí se každých pět let shromáždí v místním chrámu a doufají, že obětováním zvířat potěší
hinduistickou bohyni moci Gadhimai. Při posledním festivalu v roce 2009 tu bylo sťato či podřezáno
odhadem 300 000 zvířat včetně kuřat, kachen, holubů či prasat. Tím se svátek zapsal do dějin jako
největší zvířecí oběť na kterémkoli místě světa. Tradiční svátek. Podle legendy se první zvířecí oběť v
Barijápuru odehrála před několika stoletími, kdy se hinduistická bohyně Gadhimai zjevila ve snu vězni a
vyzvala ho, aby na její počest postavil chrám. Když se probudil, jeho pouta byla otevřená a on mohl z
vězení odejít. Postavil chrám a jako poděkování v něm obětoval zvířata. Praktika rituálních obětí má v
konzervativním, převážně hinduistickém Nepálu dlouhou tradici. Věřící během velkých svátků obětují
bohům kozy a buvoly v naději, že si tím zajistí zdraví a štěstí. "Někteří lidé nám říkají, že bychom neměli
obětovat zvířata," řekl 36letý nepálský úředník, který se chystá obětovat kozu. "Ale my máme svou víru.
Při minulém svátku jsem poprosil Gadhimai, aby pomohla vyřešit problémy mé rodiny kolem
nemovitosti, a ona mi přání vyplnila," dodal. Místní kněz Mangal Čaudhárí, který je ve své rodině už
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desátou generací služebníků chrámu, říká, že počet věřících neustále stoupá. "Nikoho nenutíme, aby
přišel obětovat. Lidé přicházejí z vlastní vůle," uvedl. Od místních přichází i kritika. Aktivisté ale tvrdí, že
hlavní motivací organizátorů je vydělat peníze. Proto zvyšují počet obětí, aby pak mohli prodat maso.
"Není na tom nic náboženského ani duchovního. Všechno je to jen o penězích," řekli představitelé
indické skupiny na ochranu zvířat. Zatímco někteří z místních obyvatel vnímají svátek jako nedílnou
součást své historie, pro jiné představuje značné nepohodlí. Podle Pavána Kumára Bjajuta, který žije v
sousední vesnici, je to "nepříjemný zážitek". "Po obětech je země nasáklá krví. Vzduchem se nese
podivný puch, který je cítit až k nám. Těžko se dýchá," řekl. Kampaň za zákaz festivalu získala podporu
řady celebrit včetně britské herečky Joanny Lumleyové a francouzské filmové legendy Brigitte
Bardotové, které poslaly nepálskému prezidentovi petici, aby skoncoval s touto "krutou tradicí".
Zahraniční i domácí aktivisté proti svátku se ale naopak stávají terčem kritiky, že se snaží "pošlapat
místní tradice". "Nejsem příznivcem hromadného podřezávání zvířat, ale musíme být citliví vůči
historickým a kulturním aspektům festivalu," řekl šéfredaktor listu Republica Subháš Ghimir. "Nevšiml
jsem si, že by byl podobný poprask kvůli Díkůvzdání (Pozn.: v USA v tomto dni jsou zabity a snědeny
miliony krocanů) – proč tady je reakce tak odlišná?" dodal. Novinky,
ČTK http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/354823-hinduiste-v-nepalu-v-ramci-svatku-rozpoutajinejvetsi-jatka-sveta.html
Autor: Antonín Valer, Trilokátma dása, mluvčí Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, Hnutí Hare
Krišna. Time: 11/12/2012. ... Znovu se ptám, která písma anebo autority myšlenku jedení zdechlin
podporují? Kde anebo kým je vaše tvrzení doloženo? Védská kultura fungující pod vládou zbožných
králů na území Indie a dalších místech před tisíci lety jedení masa velmi přísně omezuje. Navíc král se
staral o to, aby tato omezení byla dodržována. Pokud se však někdo nedokázal jedení masa vzdát,
mohl za určitých omezujících podmínek jíst maso kozy, drůbeže a jiných nižších zvířat. Tyto skupiny
obyvatel však nikdy nebyly hlavním proudem a fungovaly víceméně v ústraní, aby nenarušovaly
obyvatele spokojené s laktovegetariánskou stravou. Tyto informace jsou velmi podrobně uvedeny v
Puránách zejména v Bhágavata Puráně, nazývané též Šrímad Bhágavatam, ale i na mnoha dalších
místech védské literatury jako je Manuův zákoník - Manu samhita. ... budete podobně jako tehdejší
jedlíci masa vykázáni do ústraní a přinejlepším považováni za nekulturní barbary. ... Podepsán Antonín
Valer, Trilokátma dása, mluvčí Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna.
viz http://www.spvzt.cz/SPVZTprirucka.htm#7 , PŘÍRUČKA STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH
TVORŮ s. 35-36
Ksat znamená ublížení a ksatriya je ten, kdo chrání před ublížením (trayate znamená chránit).
Ksatriyové se učí zabíjet v lese. Dříve bývalo zvykem, že ksatriya šel do lesa a s mečem se postavil
tygrovi. Když ho zabil, zvíře čekala královská kremace. Tento zvyk dodnes zachovávají kšatrijští králové
v Jaipuru. Ksatriyové se učí vyzývat na souboj a zabíjet, protože násilí motivované náboženskými
zásadami je někdy nezbytné. Náhle přijmout sannyas, stav odříkání, se jim proto nikdy nedoporučuje.
Nenásilí může být v politice diplomatickým krokem, ale nikdy není zásadou. V náboženských zákonicích
je uvedeno: … „Král či ksatriya, který se na bitevním poli utkává s jiným, zlovolným králem, je způsobilý
dosáhnout po smrti nebeských planet, stejně jako jich dosahují brahmanové obětováním zvířat v
obětním ohni.“ Zabití na bojišti, které je motivované náboženskými zásadami, a zabití zvířat v obětním
ohni tedy rozhodně nejsou považovány za násilné činy, protože jejich náboženská stránka přinese
prospěch všem. Obětované zvíře dostane okamžitě lidské tělo, aniž by muselo procházet postupnou
evolucí z jedné životní formy do druhé, a ksatriyové zabití na bojišti dosáhnou nebeských planet stejně
jako brahmanové, kteří jich dosahují konáním obětí. (výše zmíněné viz kapitola.sloka: 2.31, s. 102-103)
Ve védské literatuře je popsáno mnoho činností, které jsou předmětem sporu. Například je řečeno, že
zvíře se smí zabít při oběti, ale zároveň jsou někteří myslitelé zastánci toho, že zabíjení zvířat je velmi
špatné. Přestože védská literatura zabití zvířete při oběti doporučuje, není považováno za zabité – oběť
mu má přinést nový život. Někdy duše zvířete zabitého při oběti dostane nové zvířecí tělo a někdy je
okamžitě pozvednuta do lidské podoby. Mezi mudrci však panují různé názory. Někteří tvrdí, že zabíjení
zvířat se je třeba se vždy vyvarovat, a jiní říkají, že zabíjet za účelem určité oběti je v pořádku. … (výše
zmíněné viz kapitola.sloka: 18.3, s. 714) … Ksatriya, vládce má mnoho velmi nepříjemných povinností –
musí používat násilí k zabíjení nepřátel a někdy musí z diplomatických důvodů lhát. Tyto věci provázejí
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politiku, ale to neznamená, že by se ksatriya měl zříci své povinnosti a snažit se konat povinnosti
brahmany. … Dokonce i brahmanové, kteří konají různé oběti, musí někdy zabíjet zvířata, protože ty je
třeba v některých obřadech obětovat. A když ksatriya při konání svých povinností zabíjí nepřátele, také
nejedná chybně či hříšně. (výše zmíněné viz kapitola.sloka: 18.47, s. 744) … Literatura: Bhagavad-gitataková jaká je, šri Šrimad A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada – zakladatel celosvětové
Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna, The Bhaktivedanta Book Trust
International, Inc., 1998
Hinduismus. Pro stravování hinduistů je charakteristické vegetariánství a zákaz požívání hovězího
masa. Ve starých hinduistických textech se však dočteme, že konzumace hovězího masa byla běžnou
záležitostí. Je možné, že pozdější zákaz konzumace hovězího masa (1000 n. l.) byl snahou odlišit se od
muslimů. Tyto stravovací praktiky jsou dodržovány hlavně lidmi z vyšších kast, u kast nižších je
konzumace hovězího tolerována, zřejmě i z toho důvodu, že hovězí maso je významným zdrojem
bílkovin pro fyzicky pracující. Kastovní systém ve velké míře zasahuje i do stravovacích praktik, určuje
totiž, kdo s kým může stolovat, kdo může stravu od koho přijmout apod. Přijetí jídla od příslušníka kasty
nižší „znečistí" duchovní čistotu zástupce kasty vyšší. Jen některé produkty (pocházející z krávy) jsou
považovány za čisté a nemohou být znečištěny dotykem. Mezi tyto čisté produkty patří: pročištěné
máslo (ghee) a mléko. U hinduistů se nejčastěji setkáváme s vegetariánstvím, nekonzumují maso, ryby,
někteří i vejce. Vyskytují se však i výjimky. Kasta bojovníků Ksatriya ryby konzumuje, ryby jsou v tomto
případě důležitým zdrojem bílkovin, jejich nedostatek by totiž mohl mít negativní vliv na jejich
bojeschopnost. Půst hinduisté obvykle dodržují dva až tři dny v týdnu. Tyto dny je povoleno pouze
„čisté" jídlo (mléko, ovoce, ořechy nebo kořínky obsahující škrob). Postní období je ovlivněno
náboženskými oslavami a příslušností k dané kastě. Ve hnutí Hare Krišna má postoj k jídlu zásadní
význam. Jídlo zde neslouží pouze k posílení těla, ale hlavně k posílení ducha. Jídlo je přijímáno ve
formě „prasádam" (jídlo obětované nejvyšší osobnosti božstva). Přípravu jídla a jeho konzumaci bychom
mohli přirovnat k bohoslužbě. Velký důraz je kladen na výběr surovin, udržování čistoty, volbu oděvu při
vaření, kulturu stolování a hlavně neustálého upření mysli na Krišnu. Mezi zakázané potraviny se řadí:
maso, vejce, alkohol, kakao, cibule, česnek, houby, pór, káva a čaj. Důležité je také to, aby člověk
konzumoval pouze to, co si sám připraví. Jídlo totiž přebírá negativní materialistické energie kuchaře.
Při vaření je též zakázáno jídlo ochutnávat, Krišna musí být první, který si na jídle pochutná. Rty,
kterými se Krišna dotkne nabízeného pokrmu, obohatí hmotnou potravu o duchovno. Toto je podstatou
„prasádam". Prasádam má údajně moc duchovně pozdvihnout nejen člověka oddaného Krišnovi, ale i
člověka světského. viz http://www.vyzivaspol.cz/clanky-casopis/jak-ovlivnuji-jednotliva-nabozenstvistravovaci-navyky.html
„Nedostal se ani k nikomu ze známých mužů, přátel krále Pauravy, marně mu vzkázal po sluhovi, aby s
dívkou nespal, zoufale bloudil dlouho do noci po zahradě, kolem Pauravova příbytku, obětoval
Pradžápatimu kůzle a Indrovi páva, aby svou božskou mocí zabránil zločinu. Byla to neobvykle velká
oběť, zvláště večer, musel si vymýšlet, musel lhát, aby se nestal nápadným; budu se přece brzy ženit,
vysvětloval otci, který ho při této oběti přistihl. Chci, aby rozhodnutí o mé svatbě bylo šťastné, aby mé
manželství bylo z vůle bohů požehnané!” (výše zmíněné viz s. 36) … „Bíle odění mladíci,
brahmačarinové, přijímali dary od poutníků, kteří se přicházeli poklonit novému králi Árjavarty před
královský palác a zúčastnit se obřadů, aby si vysloužili milost u Brahmy Stvořitele nebo Višnua
Udržovatele či Šivy Životadárce.“ (pozn.: obdoba Božské Trojice, Bůh Otec, Syn a Duch Svatý či Satan)
… „Ulice byly nasyceny dýmem doutnajících tyčinek, vůní květů a voňavek, pečeného cukroví a
smažených proužků masa, rybího, pavího, jehněčího a gazelího.“ (výše zmíněné viz s. 58) … „Tam
bývají odedávna pořádány slavnosti samádže, hry, veselice, pouti, odtud vyjíždívá král na hon do lesa,
jenž je pokračováním parku a v němž je ukryto několik skrovných obydlí šramanů a malá vihára
buddhistických bhikšuů poblíž stinné pramenité tůně. (nový odstavec) Rádhagupta byl ohlušen tímto
rykem, zpěvem, jásotem, barvami, skvělostí, bohatstvím, vůněmi a třpytem; ale přesto nemohl
zapomenout na otřes, který ráno prožil při pohledu na hrnoucí se potoky krve z proříznutých šíjí tří set
býků, pěti set gazel a tisíce pávů, vlečených za úsvitu k obětišti na prostranství mezi palácem a
Gangou.“ … „Proč dovolí, aby mu bylo obětováno to, co stvořil, aby žilo? Byla to guruova slova. (nový
odstavec) Tak odsuzoval Pápúra před svými žáky védské obřady, tak zpochybňoval nesrozumitelné
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sútry a mantry, tak pohrdal poníženým vztahem k bohům, jaký si vynucovali na prosebnících bráhmanští
obřadníci. (nový odstavec) Tentýž pocit ho ještě silněji ovládl na zápasišti, po velkolepém nástupu
gardy, palácové stráže, jízdy, pěchoty, vozby a slonů, po zapálení ohňů na všech čtyřech světových
stranách, chválících krále, oblíbence Indrova, Jamova, Varunova a Pradžápatiho, hlavních bohů
védských hymnů, po alegorickém průvodu Brahmy, Višnua a Šivy s manželkami, nejvyšších bohů éry
upanišad; na zápasišti byl uspořádán zápas divokých slonů, zápas na život a na smrt, obrovských,
rozvášněných, zuřivých, troubících a supících, drážděných proti sobě, pečlivě vybraných z nedávno
ulovených stád v královských lesích na sever od Gangy. (nový odstavec) Mohl by se na toto
krveprolévání nevinných zvířat dívat sám Pradžápati, Pán tvorů? Je to spíš rouhání než chvála, spíš
urážka než vzývání. Poražené zvíře, ubíjené vzteklým bodáním dlouhých klů vítěze, jeho funění, dunivý,
tlumený nářek a proud krve, valící se z tlamy, to není vůle boha, ani oslava života, ani podívaná hodná
moudrých lidí.“ (výše zmíněné viz s. 63-64) Literatura: Alexej Pludek, Rádce velkých rádžů, Vydal
Československý spisovatel v Praze roku 1975.
S rozvojem a rozšířením buddhismu po dalších zemích Asie - China, Tibet, Japonsko nebo Korea - se
rozšiřovalo také vegetariánství, které je, stejně jako u hinduismu, jedním z pravidel zásadně
ovlivňujících stravovací návyky. Základním elementem tohoto prastarého náboženství je tzv. Ahimsa –
koncepce prvního přikázání spočívajícího v nezabíjení nebo neubližování živým bytostem (jap. tu sesšó, sanskrt. ahimsa). V tomto aspektu buddhismus intenzivně ovlivnil právě hinduismus - Buddha
zavrhuje také oběti, při nichž jsou zabíjena zvířata. V praxi se však konzumace masa zdržují vesměs
pouze mniši a ortodoxní věřící. Jako paradoxní fakt se tak může jevit, že chov zvířectva pro maso
buddhismus nezakazuje ani svým nejoddanějším ovečkám. Maso z uhynulého zvířete však může být
konzumováno obecně, stejně jako ryba, není-li však zabita (tzn. pouze ryba náhodně vyvržená na břeh).
Je tedy zřejmé, že maso jako takové může být pojídáno, pokud nebylo získáno za účelem potravy. V
kontrastu k jiným náboženstvím buddhismus neuznává nikoli samu konzumaci, ale především samotný
akt zabití. Způsob, jakým silně věřící mniši získávají stravu, je také poměrně zajímavý - žebráním.
(viz http://is.muni.cz/th/101234/lf_b/bakalarska_prace.txt , http://www.petrginz.cz/obuddhismu.html , http://www.animalrights.webz.cz/chranit_zive.htm )
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 17. 5. 2016 19:23
17. 5. 2016 19:23

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Killing of animals in Hinduism and Buddhism according to verified sources (i.e. novinky.cz , Hare
Krishna Movement, vyzivaspol.cz , Alexej Pludek: Advisor of Great Rajas/ Rádce velkých rádžů etc.).
In Nepal Hindus will carry out the world's largest slaughter of animals in the context of the Festival. From
Friday Hindu believers in Nepal will begin with the largest two-day slaughter of animals in the world.
Despite the strong displeasure and protests they will sacrifice hundreds of thousands of animals within
ritual Gadhimai. The Agency AFP informed. During the Gadhimai Festival the Hindus will sacrifice
hundreds of thousands of animals. Friday, 28. November 2014, 10:06 a.m. Protectors of animals claims,
that the slaughter of animals - from Buffalo to the rats - in the village Bariyarpur is nothing more than the
massively perpetrated cruelty against animals. And some local inhabitants are also unhappy, according
to whom because of the smell of death even respiration will not be possible in the village. Despite the
intervention of the Indian Supreme Court, which ordered the ban on export of buffaloes, large crowds
are expected on the two-day Gadhimai Festival held near the Indian border. During the last Gadhimai
Festival in 2009 AD in Nepal two hundred thousand animals were slaughtered. Source: Reuters.
Hundreds of thousands of people will gather in a local temple every five years and they hope to please
the Hindu goddess of power, Gadhimai by sacrificing animals. At the last Festival in 2009 AD there were
beheaded or cut throat of estimated 300.000 animals, including chickens, ducks, pigeons and pigs. This
Festival was enrolled in the history as the largest animal sacrifice at any place of the world. The
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traditional Festival. According to legend in Bariyarpur the first animal sacrifice took place several
centuries ago, when the Hindu goddess Gadhimai appeared in the dream of the prisoner and she called
on him to build a temple in her honor. When he woke up, his handcuffs were open and he could leave
prison. He built the temple and as a thank he sacrificed animals in it. The practice of ritual sacrifices has
a long tradition in the conservative, predominantly Hindu Nepal. During major holidays the believers
sacrifice goats and buffaloes to the gods in the hope that it will ensure them the health and happiness.
"Some people tell us that we should not sacrifice animals," 36-year-old Nepali official said, who is
prepared to sacrifice a goat. "But we have our faith. During the last Festival I asked Gadhimai, to help to
solve the problems of my family regarding the immovable property, and she filled my wish," he added.
The local priest Mangal Chaudhary, who is ten generations of the servants of the temple in his family,
says, that the number of believers is constantly rising. "We are not forcing anyone to come to sacrifice.
People come out of their own will," he said. From local inhabitants criticism comes also. But activists
claim, that the main motivation of the organizers is to make money. Therefore, they increase the number
of sacrifices, in order to be able to sell the meat then. "There is nothing religious or spiritual. It is all
about the money," the representatives of Indian group on the protection of animals said. While some of
the local inhabitants feel the Festival as an integral part of their history, for the other inhabitants it
represents considerable discomfort. According to Pavan Kumar Biayut, who lives in the neighbouring
village, it is "unpleasant experience". "After sacrifices the land is soaked in blood. The air carries the
strange smell, which is felt as far as to us. It is hard to respire, "he said. The campaign for the ban of the
Festival has gained support of a series of celebrities including English Joanna Lumley, and the French
film legend Brigitte Bardot, who have sent a petition to the Nepali President for ending with this "cruel
tradition". On the contrary foreign and domestic activists against the Festival are criticized for trying to
"violate local traditions". "I'm not a fan of massive cutting throat of animals, but we must be sensitive in
relation to historical and cultural aspects of the Festival," said the Chief Editor of newspaper Republica
Subhash Ghimire."I did not notice, that there were similar protests because of Thanksgiving Day (Note:
in the USA on this day there are killed and eaten millions of turkeys) – why is the reaction so different
here?" he added. Novinky, ČTK http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/354823-hinduiste-v-nepalu-vramci-svatku-rozpoutaji-nejvetsi-jatka-sveta.html
Author: Antonín Valer Trilokátma, dása, a spokesman for the international society for Krishna
Consciousness, the Hare Krishna Movement. Time: 11/12/2012 ... Again, I ask about the texts or the
authority of the idea of eating the carrions (cadavers)? Where or whom is your claim substantiated?
Vedic culture functioning under the rule of Kings in the territory of India and in other places thousands
years ago very strictly limited eating the meat. In addition, the King took care of it, that this limit was
respected. However, if someone could not give up meat eating, they could, under certain restrictive
conditions, eat meat of goats, poultry and other lower animals. These population groups, however, have
never been mainstream and worked more or less on the sidelines, that they do not disrupt the residents
happy with a lacto-vegetarian diet. This information is very detailed in the Puranas and in particular in
the Bhágavata Purana, also known as Srimad Bhagavatam, but also in many other places of the Vedic
literature such as the Manu’s code-Manu samhita. ... you will be like the meat eaters banished to the
sidelines and at best considered as uncivilized barbarians. ... Signed Antonín Valer Trilokátma, dása, a
spokesman for the international society for Krishna Consciousness, the Hare Krishna
Movement. http://www.spvzt.cz/SPVZTprirucka.htm#7 , BOOKLET OF THE PARTY FOR THE RIGHTS
OF ALL LIVING CREATURES p. 37
Kshat means harm and ksatriya is the one who protects from harm (trayate means protect). Kshatriyas
learns to kill in the forest. Previously it used to be customary, that the kshatriya went into the forest and
fought against the tiger with a sword. If he killed it, royal cremation was expected for the animal. The
kshatriya kings in Jaipur still retain this custom. Kshatriyas learns to call to a fighting duel and to kill,
because violence motivated by religious principles is sometimes necessary. Therefore sudden adopting
sannyas, the status of the renunciation is never recommended to them. Nonviolence can be a diplomatic
step in politics, but it is never the principle. In religious codes of law is stated: ... "The king or kshatriya,
who fights on the battlefield against another malevolent king, is able to achieve the heavenly planets
after the death, as well as Brahmins achieve them through sacrificing animals in the sacrificial fire" The
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killing on the battlefield, which is motivated by religious principles, and the killing of animals in the
sacrificial fire are not certainly considered as violent acts, because their religious nature will bring benefit
to all. The sacrificed animal immediately gets the human body, without that it must pass through a
gradual evolution from one living form to another, and kshatriyas killed on the battlefield will reach the
heavenly planets as well as the Brahmins, who were reaching them through performing sacrifices. (see
above chapter.strophe: 2.31, p. 102-103) In the Vedic literature there are described many activities that
are the subject of the dispute. For example it is said, that the animal may be killed during sacrifice, but at
the same time some thinkers advocates, that killing animals is very bad. Although the Vedic literature
during sacrifice the animal killing recommends, it is not considered as killed - the sacrifice shall bring a
new life to it. Sometimes the soul of the killed animal during sacrifice gets new animal body, and
sometimes it is immediately uplifted to human form. However there are different opinions among the
sages. Some claim, that the killing of animals should always be avoided, and others say that killing for
the purpose of sacrifice is right. … (above mentioned see chapter.strophe: 11.4, p. 714). Kshatriya, the
ruler has a lot of very unpleasant duties – he must use violence to kill enemies, and he sometimes must
tell lies for diplomatic reasons. These things go with politics, but this does not mean, that kshatriy should
renounce his obligations and try to perform duties of Brahmin. … Even also the Brahmins, who perform
different sacrifices, sometimes must kill animals, because it is necessary to sacrifice them in some
ceremonies. And, if the kshatriya, doing his duties, kills enemies, he does not act also erroneously or
sinfully. (above mentioned see chapter.strophe: 18.47, p. 744) . Literature: Bhagavad-gita-taková jaká
je/ Bhagavad-Gītā as It Is, Šri Šrimad A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada - the founder of the
international society for Krishna Consciousness, the Hare Krishna Movement, The Bhaktivedanta Book
Trust International, Inc., 1998.
Hinduism. Vegetarianism and the ban on the consumption of beef meat are characteristic for diet of the
Hindus. However in ancient Hindu texts we can read that consumption of beef meat was usual thing. It
is possible that a later ban on the consumption of beef meat (1000 AD) was an effort to distinguish from
the Muslims. These diet practices are followed mainly by people of higher castes, the beef meat
consumption is tolerated for lower castes, apparently because of the fact, that the beef meat is an
important source of proteins for the physically working. The caste system extends to a large extent even
to eating practices, it determines, who with whom can eat, who from whom can accept food, etc.
Acceptance of food from a lower caste member "pollutes" the spiritual purity of the member of the higher
castes. Just some products (derived from cow) are considered as pure and they cannot be polluted by
touch. These products include: purified butter (ghee) and milk. Among Hindus vegetarianism is the most
common, they do not consume meat, fish, some of them eggs. However there are also exceptions. The
caste of fighters, kshatriya consumes fishes, in this case the fishes are an important source of proteins,
because their lack might have a negative impact on their fighting capacity. Fasting (i.e. abstinence) the
Hindus usually follow from two to three days a week. During these days "clean" food (milk, fruits, nuts or
roots that contains starch) is only allowed. The fasting period is influenced by the religious celebrations
and by membership in the certain caste. In the Hare Krishna Movement the attitude to food has principal
meaning. Here the food is not only to strengthen the body but mainly to strengthen the spirit. The food is
accepted in the form of "prasadam" (the food sacrificed to the supreme personality of the deity). Food
preparation and its consumption we can compare to the church service. Great emphasis is placed on
the selection of the raw materials, the maintenance of cleanness, choice of clothing when cooking,
dining culture and especially the constant focus of mind on Krishna. Prohibited foods include: meat,
eggs, alcohol, cocoa, onion, garlic, mushrooms, leek, coffee and tea. It is also important, that the human
has consumed only what he himself prepared. Because food receives negative materialistic cook's
energy. When cooking the food tasting is also prohibited, Krishna must be the first who enjoyed the
food. Lips, with which he touches the offered food, enrich the material food by spirituality. This is the
essence of "prasadam". Prasadam has allegedly the power to uplift spiritually not only the human
devoted to Krishna, but even the secular human. see http://www.vyzivaspol.cz/clanky-casopis/jakovlivnuji-jednotliva-nabozenstvi-stravovaci-navyky.html
"Didn't got even to any known men, friends of the King Pauravas, in vain he sent message through the
servant, that he does not sleep with a girl, he wandered desperately late into the night in the garden,

337

around the Pauravas' home, he sacrificed young goat for Prajapati and peacock for Indra that he
prevents crime through his divine power. It was an unusually big sacrifice, especially in the evening, he
had to make fictions, he had to lie, that he does not become noticeable; I would soon be getting married,
he said to his father, who caught him during this sacrifice. I wanted that a decision about my wedding
was happy, that my marriage was blessed by the will of the gods!" (above mentioned see p. 36) …
"White-clothed young men, Brahmacharyas accepted donations from pilgrims who came to express their
respect for the new king of Āryāvarta in front of the Royal Palace and to attend the ceremonies that they
have earned the grace of the Brahma the Creator or of Vishnu the Maintainer or of Shiva the Life-giver."
(note: the equivalent of the Divine Trinity, God the Father, the Son and the Holy Spirit or Satan) … "The
streets were saturated with smoke of smoking sticks, fragrance of flowers and perfumes, baked cookies
and fried strips of meat, of fishes, of peacocks, of lambs and of gazelles." (above mentioned see p. 58)
… " Long time there were held Samaj festivals, games, party, pilgrimage, from here King used to go
hunting in the forest, which was a continuation of the park and in which is hidden a few modest
dwellings of sramans and a small Vihara of Buddhist bhikkhus near shady spring pools. (new
paragraph) Radhagupta was deafened by these clamour, singing, exultation, colors, excellence, wealth,
fragrances and brilliance; but despite it he could not forget the shock, which in the morning he
experienced looking at the rushing streams of blood from the cut necks of three hundred bulls, of five
hundred gazelles and of thousand peacocks all pulled to the place of sacrifice on the area between the
palace and the Ganga at dawn." … "Why he has allowed, that they have been sacrificed, what he
created that they lived? It was guru's words. (new paragraph) In this way Papura condemned before
pupils the Vedic ceremonies, so he contested incomprehensible sutras and mantras, in this way he
despised humbled relationship to the gods, which was enforced from supplicants by Brahmin masters of
ceremonies. (new paragraph) The same feeling even more strongly dominated him in arena, after the
arrival of the guard, the palace guard, cavalry, infantry, wagon trains and elephants, after lighting the
fires on all four sides of the world, praising the king, the favourite of Indra, Yama, Varuna and Prajapati,
the major gods of the Vedic hymns, after the allegorical procession of Brahma, Vishnu and Shiva with
the wives, the highest gods of the era of Upanishads; the fight of wild elephants was organized in arena,
struggle for life and death, of gigantic, excited, savage, trumpeting and heavy breathing, provoked
against each other, carefully selected from the recently caught herds in the Royal forests in the North
from the Ganga. (new paragraph) Could Prajapati, lord of creatures himself watch this bloodshed of
innocent animals? It is more blasphemy than praise, more insult than worship. The slaughtered animal,
killed by the long tusks of winner, its heavy breathing, the thundered, absorbed lamentation and blood
stream rolling from the mouth, it is not the will of god, nor the celebration of life, not a spectacle worthy
of wise people." (above mentioned p. 63-64) Literature: Alexej Pludek, Rádce velkých rádžů/Advisor of
Great Rajas, published by Český spisovatel, in Prague in 1975 AD.
With the development and expansion of Buddhism over other countries in Asia - China, Tibet, Japan
and Korea – vegetarianism has expanded also, which is, as in Hinduism, one of the rules fundamentally
affecting eating habits. An essential element of this ancient religion is so called Ahimsa - conception of
the first commandment consisting in not killing or not harming living beings (jap. tu - sesšó, sanskrt.
ahimsa). In this aspect Buddhism was heavily influenced by Hinduism - Buddha also rejects sacrifices,
in which animals are killed. In practice however only monks and Orthodox believers refrain from eating
meat altogether. As paradoxical fact it might seem, that the breeding of animals for meat Buddhism
does not prohibit even for its most devoted believers. The meat of the animal carrions may be
consumed in general, as well as fish, but if not killed (i.e. only fish accidentally beached). It is therefore
evident, that the meat may be eaten such, as it has not been obtained for the purpose of food. In
contrast to other religions Buddhism does not recognize itself consumption, but above all the very act of
killing. The way, how the strongly religious monks gain diet, is also very interesting – through begging.
(see http://is.muni.cz/th/101234/lf_b/bakalarska_prace.txt , http://www.petrginz.cz/obuddhismu.html , http://www.animalrights.webz.cz/chranit_zive.htm )
For details see: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
17. 5. 2016 19:27
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Počátek spásy nebo konce světa při prezidentských volbách v dnešním Rakousku dle Filosofie
rovnováhy. Nacismus jako důsledek křesťanské a židovské hereze?
V prvním kole v prezidentských volbách v Rakousku zvítězil dědic myšlenek německého nacismu
„kandidát pravicově populistické Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Norbert Hofer, podpořilo ho 36,4
procenta voličů, a expředseda strany Zelených Alexander Van der Bellen, který získal 20,4 procenta
hlasů, reprezentanti vládních stran utrpěli debakl: kandidát sociálnědemokratické strany (SPÖ) kancléře
Wernera Faymanna Rudolf Hundstorfer a uchazeč (její křesťanské) koaliční lidové strany (ÖVP)
Andreas Khol získali shodně jen 11,2 procenta hlasů. Oba (tj. Norbert Hofer a Alexander Van der
Bellen) se utkají ve druhém kole 22. Května“ 2016.
(viz http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/401427-hofer-necekane-zvitezil-v-prvnim-koleprezidetskych-voleb-v-rakousku.html ) Podle mne zde probíhá v současné době zásadní ideový střet v
současné nejčistší ideové podobě, čili střet mezi charitou a predací. Německý nacismus, který mimo jiné
rovněž pocházel z Rakouska a jehož vůdcem byl rakouský občan Adolf Hitler, byl totiž v minulosti
politickou stranou, která zavedla nejdokonalejší ochranu zvířat a přírody, které kdy byly v Evropě
uzákoněny. Jinak řečeno i samotný Adolf Hitler ztělesňující zřejmě v současnosti Rakousko by se dnes
musel v prezidentských volbách v Rakousku rozhodnout, jestli bude volit to, co v jeho duši bylo charitní
(tj. Caritas), nebo naopak to, co v jeho duši bylo predátorské, tedy, zda bude volit Stranu zelených nebo
naopak Svobodnou stranu Rakouska (FPÖ), která je zřejmě alespoň z části nacistická, a dalo by se tak
říci, že i sám Adolf Hitler by se nyní musel rozhodnout, zda v něm zvítězí strana charity či dobra nebo
naopak predace či zla, jinak řečeno, jestli má Adolf Hitler jako predátor sloužit charitě nebo naopak
charita v něm má sloužit predaci či jinak řečeno, jestli Satan slouží Bohu nebo Bůh slouží Satanovi.
Jinými slovy lidé ztělesňující zvířata, která kolosálně po druhé světové válce trpěla v židovských a
křesťanských porážkových průmyslových zemědělských velkochovech-současných křesťanských a
židovských nacistických koncentračních táborech či lágrech zvířat, se budou v těchto volbách muset
rozhodnout, zda se rozhodnou pro pomstu se zřejmě nacistickou Svobodnou stranou Rakouska (FPÖ) a
znovu budou chtít zavést nacistické koncentrační porážkové tábory lidí, především židů nebo naopak
pro odpuštění a nápravu se Stranou zelených, jestliže rakouská Strana zelených slíbí zavést
křesťanskou milosrdnost i vůči zvířatům (v duchu Biblických veršů: Deuteronomium 32 35Má je pomsta i
odplata, přijde včas a jejich noha zakolísá, den jejich běd se blíží, řítí se na ně, co je jim uchystáno.“
36Hospodin svůj lid obhájí, bude mít se svými služebníky soucit, až uzří, že ubývá sil, že je konec se
zajatým i se zanechaným. viz http://www.biblenet.cz/b/Deut/32#v35 ), nebo jiného obdobného
Biblického verše: Římanům 12: 19Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud,
neboť je psáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.‘ (viz http://www.biblenet.cz/b/Rom/12#v19 ).
Jsem již řadu let členem Strany zelených a od svého narození jsem pokřtěným členem řimskokatolické
církve a jsem také objevitelem Filosofie rovnováhy, jejímž jediným dogmatem je: FILOSOFIE
ROVNOVÁHY, FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY: "Všichni živí tvorové ve
skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit
co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace). Zároveň je to zkouška
především křesťanů ale i židů, aby konečně prohlásili za blud následující část učení Tomáše
Akvinského-Sancti Thomae Aquinatis (1225 – 1274), katolického filosofa a teologa, který je církví
považován za největšího křesťanského myslitele všech dob, SUMMA THEOLOGIAE, Pars Prima, 20.
De amore Dei. 2. Utrum Deus amet omnia. I q. 20 a. 2 ad 3, Summa teologická I. část, 20. O BOŽÍ
LÁSCE, 2. Zda (Bůh) miluje všechno, I ot. 20 čl. 2 k 3,: K třetímu se musí říci, že přátelství nelze míti,
leč k rozumovým tvorům, v nichž nastává opětování lásky a společenství v dílech života a jimž bývá
dobře nebo zle podle osudu a štěstí; jakož i k nim vlastně je blahovůle. Ale tvorstvo bez rozumu nemůže
dospět k milování Boha, ani ke společenství v rozumovém a blaženém životě, jímž Bůh žije. Tak tedy
Bůh tvory bez rozumu nemiluje ve vlastním smyslu láskou přátelskou, nýbrž jaksi láskou dychtivosti,
pokud je zařizuje k rozumovým tvorům a také k sobě; ne jako by jich potřeboval, nýbrž pro svou dobrotu
a náš prospěch. Neboť dychtíme po něčem pro sebe i pro jiné. V latině: Ad tertium dicendum quod
amicitia non potest haberi nisi ad rationales creaturas, in quibus contingit esse redamationem, et
communicationem in operibus vitae, et quibus contingit bene evenire vel male, secundum fortunam et
felicitatem, sicut et ad eas proprie benevolentia est. Creaturae autem irrationales non possunt
pertingere ad amandum Deum, neque ad communicationem intellectualis et beatae vitae, qua Deus
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vivit. Sic igitur Deus, proprie loquendo, non amat creaturas irrationales amore amicitiae, sed amore
quasi concupiscentiae; inquantum ordinat eas ad rationales creaturas, et etiam ad seipsum; non quasi
eis indigeat, sed propter suam bonitatem et nostram utilitatem. Concupiscimus enim aliquid et nobis et
aliis. (viz http://www.cormierop.cz/Summa-teologickaIcast.html a http://www.corpusthomisticum.org/sth1015.html ) Důsledkem výše uvedeného bludu
Tomáše Akvinského je, že většina křesťanských církví, zejména katolická církev tvrdí na jedné straně,
že jediný Bůh je láska (tj. charita), na druhé straně jim však nevadí a nijak neprotestují proti
zemědělským porážkovým průmyslovým velkochovům – dnešním koncentračním táborům zvířat v
současnosti ve velkém rozsahu mučícím a zabíjejícím hospodářská zvířata. Tato herese je zřejmě v
rozporu s elementárním citem živých tvorů, zejména s elementárním lidským citem, a také v rozporu s
evoluční teorií exaktní přírodovědy, podle které i zvířata a ostatní živí tvorové mohou postupně
zdokonalit svůj rozum, a to zřejmě rychleji než lide, protože se mohou od lidí učit, a je to také v rozporu
s nejméně s jednou Biblickou částí, např. Starý zákon, Genesis 3, 1Nejzchytralejší ze vší polní zvěře,
kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v
zahradě?“ (viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Gen&no=3 ), kde had, tedy zvíře mluvilo a mělo
zřejmě tudíž i rozum, a je to také v rozporu s Biblickými verši Nového zákona, v evangeliu: Lukáš 10,
29Zákoník se však chtěl ospravedlnit, a proto Ježíšovi řekl: „A kdo je můj bližní?“ 30Ježíš mu
odpověděl: „Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali
tam ležet polomrtvého. 31Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. 32A
stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. 33Ale když jeden Samařan na své
cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem; 34přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem
a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral.
35Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl: ‚Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to
zaplatím, až se budu vracet.‘ 36Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?“
37Zákoník odpověděl: „Ten, který mu prokázal milosrdenství.“ Ježíš mu řekl: „Jdi a jednej také tak.“
(viz http://www.biblenet.cz/b/Luke/10#v29 ) Dále zkouška židů, jestli se pak z výše uvedených důvodů
vzdají své touhy obnovit židovský chrám v původní podobě, která představovala největší a možná tudíž i
nejkrutější jatka starověku, a jestli židé začnou chovat zvířata až do jejich přirozené smrti, zásadně na
stáří a jíst i přes zákaz Biblického Starého zákona mršiny, tj. hebrejsky „nevelot“ (Bible, Deuteronomium
14, 21Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Buď ji dáš bezdomovci, který žije v tvých branách, aby ji jedl, nebo
ji prodáš cizinci. Vždyť jsi svatý lid Hospodina, svého Boha. Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky. ,
viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Deut&no=14 ), Jinak můžeme čekat, že volby v Rakousku se v
krátkém čase promítnou do voleb v Německu, zejména v Bavorsku, jako tomu bylo před druhou
světovou válkou, a protože Německo je evropským vůdcem, tak nacismus opět může ovládnout Evropu
a zřejmě tak může rozpoutat i novou světovou válku, zejména proti židům v Izraeli, jestliže by takováto
nacistická Evropa poskytla islámským státům v okolí židovského Státu Izrael jaderné zbraně.
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 20. 5. 2016 13:41
20. 5. 2016 13:41
Beginning of salvation or the end of the world in the presidential elections in present-day Austria
according to the Philosophy of Balance. Nazism as a result of Christian and Jewish heresy?
In the first round of the presidential election in Austria became (the first two) winners the heir of the
ideas of German Nazism „the candidate of the right-wing populist Freedom Party of Austria (FPÖ)
Norbert Hofer, he was supported by 36.4 percent of voters, and ex – chairman of the Green Party
Alexander Van der Bellen, who won 20.4 percent of votes, representatives of the government parties
suffered a debacle: candidate of the Chancellor Werner Faymann 's Social Democratic Party (SPÖ)
Rudolf Hundstorfer and the candidate of the (its Christian) coalition People's Party (ÖVP) Andreas Khol
gain both each just 11.2 percent of the votes. Both (i.e. Norbert Hofer and Alexander Van der Bellen) will
compete in the second round on 22nd May“. 2016
(see http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/401427-hofer-necekane-zvitezil-v-prvnim-kole-
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prezidetskych-voleb-v-rakousku.html ) According to me in the present days here there is fundamental
ideological conflict in contemporary purest ideological form, so battle between charity and predation.
German Nazism, which originated also among others from Austria and whose leader was an Austrian
citizen Adolf Hitler, was in fact in the past a political party, that established the most advanced protection
of animals and of nature that have ever been enacted in Europe. In other words now even Adolf Hitler
himself embodying apparently in the present days Austria should decide in presidential elections in
Austria, if he chooses, what in his soul there was Caritas (i.e. charity), or contrarily, what in his soul
there was predation, thus, if he votes for the Green Party or contrarily for the Freedom Party of Austria
(FPÖ), which is apparently at least partly Nazi, and one could say, that now even Adolf Hitler himself
should decide, if party of charity, i.e. of goodness will prevail in him or contrarily predation and evil, in
other words, if Adolf Hitler as predator should serve the charity or contrarily the charity in him should
serve predation, or in other words, if Satan serves God or the God serves Satan. In other words people
embodying animals, which suffered colossally after World War II in Jewish and Christian slaughter
agricultural factory farms-contemporary Christian and Jewish Nazi concentration camps of animals, shall
decide in these elections, if they opt for revenge of apparently Nazi Freedom Party of Austria (FPÖ) and
they will want to establish the Nazi slaughter concentration camps of people, especially of Jews again,
or contrarily for forgiveness and remedy of the Green Party, if the Austrian Green Party promissed to
establish Christian mercy also in relation to animals (in the spirit of Biblical verses: Deuteronomy 32King
James Version (KJV): 35 To me belongeth vengeance and recompence; their foot shall slide in due
time: for the day of their calamity is at hand, and the things that shall come upon them make haste. 36
For the Lord shall judge his people, and repent himself for his servants, when he seeth that their power
is gone, and there is none shut up, or left.
See https://www.biblegateway.com/passage/?version=KJV&search=Deuteronomy+32 and http://www.bi
blenet.cz/b/Deut/32#v35 ), or of other Biblical verse: Romans 12King James Version (KJV): 19 Dearly
beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath: for it is written, Vengeance is mine; I
will repay, saith the Lord.
(see https://www.biblegateway.com/passage/?version=KJV&search=Romans+12 and http://www.biblen
et.cz/b/Rom/12#v19 ). I am for many years a member of the Green Party and from my birth I am the
baptized member of the Roman Catholic Church and I am also the discoverer of the Philosophy of
Balance, of which only one dogma is: PHILOSOPHY OF BALANCE, PHILOSOPHY OF LOVE OR
ORDER OF VICTORIOUS ARMY: „All living creatures in fact mostly want to live in a world, where
everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain."
All the rest consists more in views (speculations). At the same time it is a test especially of Christians
but also of Jews , that they ultimately declare as the heresy the following part of the teaching of Thomas
Aquinas-Sancti Thomae Aquinatis, (1225 - 1274), Catholic philosopher and theologian who is
considered as the greatest Christian thinker of all time by the church, SUMMA THEOLOGIAE, Pars
Prima, 20. De amore Dei. 2. Utrum Deus amet omnia. I q. 20 a. 2 ad 3: Reply to Objection 3: Friendship
cannot exist except towards rational creatures, who are capable of returning love, and communicating
one with another in the various works of life, and who may fare well or ill, according to the changes of
fortune and happiness; even as to them is benevolence properly speaking exercised. But irrational
creatures cannot attain to loving God, nor to any share in the intellectual and beatific life that He lives.
Strictly speaking, therefore, God does not love irrational creatures with the love of friendship; but as it
were with the love of desire, in so far as He orders them to rational creatures, and even to Himself. Yet
this is not because He stands in need of them; but only on account of His goodness, and of the services
they render to us. For we can desire a thing for others as well as for ourselves. In Latin: Ad tertium
dicendum quod amicitia non potest haberi nisi ad rationales creaturas, in quibus contingit esse
redamationem, et communicationem in operibus vitae, et quibus contingit bene evenire vel male,
secundum fortunam et felicitatem, sicut et ad eas proprie benevolentia est. Creaturae autem irrationales
non possunt pertingere ad amandum Deum, neque ad communicationem intellectualis et beatae vitae,
qua Deus vivit. Sic igitur Deus, proprie loquendo, non amat creaturas irrationales amore amicitiae, sed
amore quasi concupiscentiae; inquantum ordinat eas ad rationales creaturas, et etiam ad seipsum; non
quasi eis indigeat, sed propter suam bonitatem et nostram utilitatem. Concupiscimus enim aliquid et
nobis et aliis. (see http://www.sacredtexts.com/chr/aquinas/summa/sum023.htm and http://www.corpusthomisticum.org/sth1015.html and htt
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p://www.cormierop.cz/Summa-teologicka-Icast.html ) Result of the above mentioned heresy of Thomas
Aquinas is, that most Christian churches, especially the Catholic Church claim on the one side, that only
one God is love (i.e. caritas), however on the other side they do not bother about and they do not protest
against agricultural slaughter factory farms - today's concentration camps of animals at present time in a
large amount killing and torturing livestock. This heresy is apparently in conflict against elementary
emotions of living creatures, especially against elementary human emotions, and also against the theory
of evolution of exact natural science, according to which also animals and other living creatures can
gradually improve their rational mind, i.e. reason, and it seems faster than humans, because they can
learn from people, and it is also against at least one Biblical part, for example Old Testament, Genesis
3King James Version (KJV) Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the Lord
God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the
garden?
(see https://www.biblegateway.com/passage/?version=KJV&search=Genesis+3 and http://www.biblenet
.cz/app/b?book=Gen&no=3 ), where the serpent, thus animal spoke and so it had apparently also
rational mind, i.e. reason, and it is also against Biblical verses of the New Testament, the Gospel: Luke
10King James Version (KJV) 29 But he, willing to justify himself, said unto Jesus, And who is my
neighbour? 30 And Jesus answering said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell
among thieves, which stripped him of his raiment, and wounded him, and departed, leaving him half
dead. 31 And by chance there came down a certain priest that way: and when he saw him, he passed
by on the other side. 32 And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him, and
passed by on the other side. 33 But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was: and
when he saw him, he had compassion on him, 34 And went to him, and bound up his wounds, pouring
in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. 35 And
on the morrow when he departed, he took out two pence, and gave them to the host, and said unto him,
Take care of him; and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. 36 Which
now of these three, thinkest thou, was neighbour unto him that fell among the thieves? 37 And he said,
He that shewed mercy on him. Then said Jesus unto him, Go, and do thou likewise.
(see https://www.biblegateway.com/passage/?version=KJV&search=Luke+10 and http://www.biblenet.c
z/b/Luke/10#v29 ) It is also the test of the Jews, if then from the above mentioned reasons they abandon
their desire to restore a Jewish temple in the original form, which represented the largest and possibly
therefore the most cruel slaughterhouse of antiquity, i.e. of ancient times, and if the Jews start to breed
animals until their natural death, on principle of their old age and to eat carrions, i.e. in Hebrew language
“nevelot” also inspite of the ban of Biblical Old Testament (Bible, Deuteronomy 14King James Version
(KJV), 21 Ye shall not eat of anything that dieth of itself: thou shalt give it unto the stranger that is in thy
gates, that he may eat it; or thou mayest sell it unto an alien: for thou art an holy people unto the Lord
thy God. Thou shalt not seethe a kid in his mother's milk.,
see https://www.biblegateway.com/passage/?version=KJV&search=Deuteronomy+14 and http://www.bi
blenet.cz/app/b?book=Deut&no=14 ), otherwise we can expect, that in short time the elections in Austria
will be reflected in the elections in Germany, especially in Bavaria, as it was before the World War II,
and because Germany is the European leader, so Nazism can subjugate Europe again and apparently it
can start also a new world war, especially against the Jews in Israel, if such Nazi Europe provides the
Islamic States around the Jewish State of Israel with nuclear weapons.
For details see: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 20. 5. 2016 14:40
20. 5. 2016 14:40
Dějiny židovství, křesťanství a islámu ve světle základní dějinné otázky z hlediska Filosofie rovnováhy a
charitologie, která zní: Vládne světu a přírodě křesťanská láska (tj. charita) či dravost (tj. predace)?
Tento základní vzorec dle charitologie jako vědy o lásce, tj. charitě dle Filosofie rovnováhy použitý mnou
pro pochopení a výklad dějin tří velkých příbuzných světových náboženství židovství, křesťanství a
islámu lze jednoduše zobrazit následovně: Např. jestliže matka příslušnice křesťanské církve či ateistka
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a pokud obě věří v milosrdnost či křesťanskou lásku (tj charitu) a řeknou svému dítěti, že ve světě
vládne milosrdnost či křesťanská láska (tj. charita) a že její syn či dcera mají být proto také milosrdní,
tak tyto matky musí očekávat od nezanedbatelné části svých potomků např. takovouto odpověď, včera
jsem mami viděl kočku, jak chytila živou myš, nejdříve ji kočka mučila (tj. hrála si sní), pak ji kočka zabila
a snědla, a ty mami jíš a dáváš nám jíst také maso zvířat, která jsou mučená a zabitá v průmyslových
porážkových zemědělských velkochovech (např. po narození je v těchto velkochovech zvířatům
znemožněn volný pohyb, aby nehubla, tato zvířata jsou nakrmena léky, aby rychle tloustla, a krátce po
narození často ještě jako mláďata či krátce po dosažení dospělosti jsou tato zvířata zabita), to ti mami
máme věřit, že v přírodě či ve světě vládne milosrdnost či křesťanská láska, tj. charita a nikoliv dravost,
tj. predace, ty nám mami lžeš a velká část těchto dětí si na základě této úvahy za své náboženství zvolí
dravost či predaci, ať již v podobě islámu, židovství či se stanou pokryteckými dravými křesťany či
dravými hinduisty či dravými ateisty či věří darwinismu, a neuvěří tomu, že světu či přírodě vládne
milosrdnost či křesťanská láska (tj. charita), případně Bůh, který by měl být milosrdnost či křesťanská
láska (tj. charita). Židovská či muslimská matka by své výše uvedené dceři či synovi zase zřejmě dle
židovství či islámu odpověděla, že být dravý či predátor je naprosto v pořádku, že její syn či dcera mají
být milosrdní či laskaví či charitní pouze vůči svým přátelům a s ostatními živými tvory, zejména
ostatními lidmi, ostatními živočichy a ostatními rostlinami budou muset po celý svůj život ve světě
bojovat na život a na smrt jako dravec či predátor, dokud je nepřipojí ke své smečce, nezabije či
nezotročí, jako to dělají např. draví vlci, kteří jsou milosrdní či laskaví či charitní pouze ke členům své
vlastní smečky vlků a s ostatními živými tvory, zejména se svou kořistí či s jinými vlčími smečkami musí
bojovat na život a na smrt. Toto stanovisko nadvlády dravosti ve světě ke shora uvedené otázce charity
či dravosti světa vycházející z židovství či islámu je zase sporné dle Filosofie rovnováhy, přestože toto
stanovisko židovství či islámu sice zní rozumně, protože se do značné míry shoduje se zkušeností
všech živých tvorů, avšak dle Filosofie rovnováhy všechny dětí, všechny matky a rovněž tak i všichni
otcové či ostatní všichni muži či všichni ostatní živí tvorové nadvládu dravosti ve světě nikdy zcela
nepřijmou, i kdyby to odporovalo nevyvratitelnému rozumovému důkazu, který však dosud nikdo
nepředložil, protože dle Filosofie rovnováhy všichni živí tvorové ve skutečnosti cítí, že se jim nadvláda
dravosti ve světě velmi nelíbí (tj. velmi odporuje jejich citu) a ve skutečnosti ji velmi nechtějí (tj. velmi
odporuje jejich vůli).
Dějiny Izraelců jako velkého národa začínají dle Bible v egyptském otroctví Izraelců, jehož příčinou bylo
dle Bible zotročení pomocí lichvy egyptských obyvatel Izraelským rádcem faraona Josefem, Josefův
faraon byl dle moderní historické vědy příslušníkem semitských kmenů Hyksósů příbuzných s Izraelci,
tyto kmeny dobyly severní Egypt v první polovině 17. století před naším letopočtem (počítaného v
křesťanském světě od narození Ježíše z Nazaretu, podle Filosofie rovnováhy zřejmě Boha, dále jen
„náš letopočet“) Tito zotročení Egypťané po vyhnání Hyksósů zotročili naopak Izraelce, kteří se dle Bible
za vlády Hyksósů a rádce Josefa jako pravnuka Biblického Abrahama a jako vnuka Biblického Izáka
syna Abrahama a jako syna Biblického Jakoba zvaného Izrael přesunuli v krajní nouzi ze smrti hladem
jako hosté do Egypta. Izraelci dle Bible jako potomci Abraháma a Izáka ovládli území dnešní Palestiny a
Izraele ve vražedné dobyvačné válce vedené dle Bible jediným Starozákonním a Novozákonním Bohem
dle historické vědy zřejmě kolem roku 1000 před naším letopočtem, kde dle Bible Izraelci vyvraždili
veškeré místní obyvatelstvo včetně žen a dětí poté, co byli v osvobozenecké válce vedené dle Bible
rovněž výše uvedeným jediným Bohem osvobozeni jako národ z výše uvedeného egyptského otroctví.
Otázka vyvraždění všeho místního obyvatelstva Izraelci při jejich dobývání území dnešního Izraele a
Palestiny je sporná (moderní archeologie ve vykopávkách v Izraeli zřejmě neprokázala náhlé vypálení,
resp. zánik většího počtu měst uvedených v Bibli v Knize Jozue ve spojení s Jozuovou válkou v tak
krátkém intervalu v rozhodném časovém období,
viz https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Joshua#Historical_and_archaeological_evidence , moderní
archeologie tak spíše předpokládá postupnou asimilaci Izraelců a dřívějšího místního obyvatelstva v
Izraeli a Palestině), skutečností však zůstává, že je dnes a zřejmě i v minulosti bylo velmi těžké
konvertovat, tj. připojit se k náboženství Izraelců, resp. dnešních židů, dále, že Izraelské náboženství je
zásadně národní náboženství pokrevně příbuzných osob, dnešní židé, resp. Izraelci si neberou zásadně
za ženy, resp. nemají děti s příslušnicemi jiných národů a dnešní židovky s příslušníky jiných národů, to
však s častými výjimkami porušujícími tuto zásadu, děti z těchto smíšených vztahů se mohou velmi
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snadno v dnešní době připojit k židovskému národu a konvertovat k židovskému náboženství. Dle Bible
židé po dobytí Izraele a Palestiny provozovali největší jatka dobytka ve starověku ve svém chrámu v
Jeruzalémě. Toto velké vraždění možná lidí, ale zcela jistě zvířat bylo ve starověku dle Filosofie
rovnováhy největším důvodem Izraelských porážek ve válkách s ostatními sousedními národy, rozpadu
Izraelského království na severní Izrael a jižní Judeu, dále po dobytí severního Izraele okolními národy
důvodem zániku všech izraelských kmenů s výjimkou dnešních židů z tehdejší Judeje, tj. potomků
Josefova Biblického bratra Judy a také levitů, tj. potomků jiného Josefova Biblického bratra Léviho,
pouze levitům byla v severním Izraeli a jižní Judeji vyhrazena jejich výlučná úloha kněžské služby
jedinému Bohu v izraelském chrámu.
Kolem roku 33 našeho letopočtu židé dali dle Nového zákona Bible popravit Ježíše z Nazaretu, dle
Filosofie rovnováhy zřejmě Krista, který hlásal reformu židovství, avšak při jejím odmítnutí židy a
ohrožení Ježíšova života židy Ježíš odmítl zahájit vražednou válku proti římským okupantům a rovněž
odmítl vést proti židům se svými učedníky vražednou občanskou válku, viz dále, a Ježíš se raději nechal
mučit a popravit dle Biblického Nového zákona římskými okupanty Judeje, jejichž vůdce v Judeji Pilát
Pontský k tomu dal dle Bible příkaz, až po tvrdém nátlaku židů, kteří v opačném případě hrozili vzpourou
proti Římanům v Judeji, z těchto důvodů židé Ježíše neuznali jako spasitele, mesiáše, Krista. Po jeho
smrti se část židů přidala ke křesťanství a ke křesťanům se přidala i řada příslušníků dalších národů,
židé tehdy podněcovali Římany, aby prvotní křesťany pronásledovali, mučili a zabíjeli, pověstné je
pronásledování prvotních křesťanů za římského císaře Nera, který prvotní křesťany obvinil z velkého
požáru hlavního města Říma starověké Římské říše, Nero dával prvotní křesťany pro pobavení místního
obyvatelstva ve velkém množství mučit a zabíjet i ve velkých římských cirkusech v hlavním městě
dnešní Itálie Římě. Jižní židovskou Judeu dobyli a židy z ní na téměř dva tisíce budoucích let vyhnali do
vyhnanství (tj. světové židovské diaspory) Římané po druhém celožidovském povstání proti římské
nadvládě, které se odehrálo v letech 132–135 našeho letopočtu pod vedením Šimona bar Kochby,
kterého část židů a židovských náboženských vůdců prohlásilo za spasitele, hebrejsky mesiáše, řecky
Krista. Výsledky války byly pro židy hrozivé. Římané pod vedení jejich císaře Hadriána zakázali židům
jejich náboženství, popravovali jejich učence a zakázali jim vlastnit a užívat Tóru, tj. nejdůležitější část
Biblického Starého zákona. Většina židů z dnešního Izraele a dnešní Palestiny byla tehdy odvedena do
otroctví nebo byla zavražděna. Na místě Jeruzaléma nechali Římané postavit římské město Aelia
Capitolina, do kterého byl židům vstup zakázán. Poté osídlili celý dnešní Izrael a celou dnešní Palestinu
nežidovští obyvatelé, z nichž vznikl dnešní palestinský národ.
Během následných zmatků a vražedných občanských válek v rámci starověké Římské říše byl v roce
306 našeho letopočtu prohlášen za císaře Konstantin Veliký. V roce 312 našeho letopočtu zvítězili
Konstantinovi vojáci s Kristovým monogramem na štítech v bitvě u Milvijského mostu v rámci římské
vražedné občanské války a v následujícím roce vydal Konstantin v Mediolanu (dnešní Milán) tzv. Edikt
milánský, jímž uznal křesťanství za rovnocenné náboženství, které se formálně stalo pouze
tolerovaným, ve skutečnosti však preferovaným náboženstvím Římské říše, křesťanská církev se již za
Konstantina stala pilířem říšské moci. V roce 312 dosáhl Konstantin vlády nad západem Římské říše a v
roce 324 se po vítězství v římské vražedné občanské válce ustavil jediným vládcem celého impéria.
Kromě uznání křesťanství bylo jeho vládnutí významné ještě jednou událostí: založením Nového Říma –
Konstantinopole. Těžiště římské říše v 6. století našeho letopočtu v době stěhování národů (resp.
ovládnutí západořímské říše, tj. dnešní Západní Evropy Germány a Východní Evropy, tj. především
dnešního Ruska Slovany, v obou případech se jedná o tzv. indoevropské národy původně pocházející
zřejmě z Indie, oba tyto národy přijali za své náboženství křesťanství) s definitivní platností přesunulo do
její bohatší a stabilnější východní poloviny s centrem v Konstantinopoli, která vznikla v Asii po zániku
Západořímské říše cca v roce 476 našeho letopočtu.
Islám založil Muhammad koncem 6. století našeho letopočtu, Muhammad se narodil a žil v Mekce jako
obchodník. Islám navazuje na židovství a křesťanství, podle některých vědců měl Muhammad k
dispozici při formulování základů islámu v Mekce některé nepřesné překlady židovského Starého
zákona a křesťanského Nového zákona od židovských a křesťanských kmenů, zřejmě židovských a
křesťanských sekt, jejichž členové byli v té době přítomni v Mekce buď jako trvale usazení obyvatelé
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nebo jako obchodníci, protože bohatá Mekka byla v té době nejvýznamnějším obchodním střediskem
Arabského poloostrova, úryvky z těchto překladů se vyskytují rovněž v Koránu a podle těchto úryvků se
Západní vědci rovněž pokoušeli identifikovat tyto překlady. Podle Muhammada mu islám nadiktoval při
jeho náboženském vytržení Bůh prostřednictvím archanděla Gabriela. Podle Muhammada na základě
tohoto zázraku byl prorokem jediného Boha, jehož cílem bylo zjevit Muhammadovi a jeho
prostřednictvím celému světu skutečně pravdivou podobu židovského Starého zákona a křesťanského
Nového zákona tak, jak jej ve skutečnosti světu zjevili předchozí židovští a křesťanští proroci, např.
Mojžíš (hebrejsky Moše, arabsky Musa) či Ježíš, kterého Muhammad a jeho islám nepokládali za
vtěleného jediného Boha ale za jednoho z proroků. Později před Muhammadem mělo dojít ke zkreslení
Bible židy a křesťany. Muhammad zprvu předpokládal, že se k jemu zjevené skutečné podobě
židovských a křesťanských Svatých knih přidají dobrovolně všechny národy, zejména jeho soukmenovci
v Mekce, všichni Arabové z Arabského poloostrova, všichni židé a všichni křesťané. Muhammad se
zprvu pokoušel přesvědčit obyvatele Mekky, aby dobrovolně přijali islám. V tomto období jej obyvatelé
Mekky zprvu ignorovali, avšak, když se mu podařilo získat mezi obyvateli Mekky některé stoupence, tak
proti němu použila vládnoucí vrstva Mekky prostředky represe. Označili ho za šílence a, když ani s tím
neuspěli, tak se ho pokoušeli zabít. Podle Filosofie rovnováhy bylo možná hlavní příčinou tohoto odporu
obyvatel Mekky k islámu to, že Muhammad jedl v této pouštní krajině Arabského poloostrova především
produkty pastýřů, tedy poražená živá zvířata, ztělesněná rovněž živými buňkami v tělech obyvatel
Mekky, které by tak nebyli obrazně řečeno ochotny připustit, že někdo, kdo jí jejich příbuzné živé tvory a
za tím účelem je velmi bolestivě zabíjí nebo nechává zabít, by měl být prorokem jediného Boha, který by
měl spojit ve svém náboženství všechny dravce a všechnu jejich kořist. Jinými slovy, že takto za velkou
smrt a bolest odpovědný člověk, např. Muhammad by byl schopen opravit správně dle skutečnosti
Svatá písma Bible. Možná proto se Muhammad a jeho stoupenci ocitli pod velkým tlakem svého okolí v
Mekce a rovněž v bezprostředním ohrožení svého života. Tuto svou situaci v Mekce vyřešil Muhammad
a jeho stoupenci útěkem do jiného arabského města, konkurenční Medíny, tento útěk se nazývá v
islámu hidžra a odehrál se roku 622 našeho letopočtu a od něj se v arabském světě počítá nový
islámský letopočet. Od této doby v Medíně Muhammad a jeho stoupenci přestali věřit v dobrovolné
připojení lidí k islámu a dali přednost jeho šíření násilím vražednou válkou a zabíjením lidí. Podle
Filosofie rovnováhy může spravedlivý člověk vést válku proti svým nepřátelům, v této válce může zranit
nějakého člověka, aby ho vyřadil z boje, jestliže ho však musí zabít, tak se jedná možná o podstatnou
morální chybu tohoto člověka zabíjejícího v boji jiného člověka, tj. možná nejenom člověka zabitého v
tomto boji. Dále podle Filosofie rovnováhy se možná slabý člověk rozhodne pro tento boj, kde je
ochoten zabít jiného člověka, možná ze strachu způsobeného Ďáblem, dle Filosofie rovnováhy
ztělesňujícího vakuum či smrt. Vakuum však nikoho nezabíjí, způsobí jenom podtlak čili u obyčejných
lidí možná nepřekonatelný strach, v jehož důsledku se přitáhne a srazí hmota a roztříští se na malé
kousky, čili člověk zemře. Srážka s čistým vakuem, tedy s ničím či s téměř ničím totiž není schopna
rozbít žádnou hmotnou věc. Muhammad jako člověk, nikoliv jako Bůh se rozhodl pro vražednou válku ze
strachu ze smrti, tedy ze strachu o svůj život a život svých blízkých.
Muhammad se zřejmě z výše uvedeného důvodů rozhodl pokládat za předka všech Arabů z Biblických
postav Izmaela. Izmael byl dle Bible prvorozeným synem historicky nedoloženého židovského a
arabského Biblického praotce Abrahama (arabsky Ibrahim), Abraham si ze všeho nejvíce ve svém
životě podle Bible přál, aby z jeho potomků vznikl národ, zjevil se mu Bůh a přislíbil mu to. Abraham měl
v té době jedinou manželku Biblickou Sáru, s tou však neměl až do jejího věku, kdy jsou téměř všechny
ženy již neplodné žádné děti. Abrahám a zejména Sára, proto přestali těmto zjevením Boha Abrahamovi
a těmto údajným příslibům Boha o svých potomcích věřit, Sára pořídila Abrahamovi egyptskou otrokyni
Hagar, se kterou měl Abraham svého prvorozeného syna Izmaela. Poté navštívili Abrahama a Sáru
andělé a sdělili Sáře, že bude mít vlastního syna. Sára se těmto poslům vysmála a nevěřila jim, protože
si myslela, že je již neplodná. Poté však Sára porodila Abrahamovi druhorozeného a Sářina vlastního
syna Izáka (hebrejsky Jicchak). Po jeho narození postupně začaly bratrovražedné boje mezi oběma
Abrahamovými syny a jejich matkami o dědictví vůdcovství kmene poté, co by Abraham zemřel. Sára
poté donutila Abrahama, aby Hagar a jejího syna vyhnal do pouště s malou zásobou vody, kde jim
hrozila bez vody pravděpodobná smrt. Bůh, který se dle Bible zjevil Abrahamovi mu údajně sdělil, že má
Sáru v tomto poslechnout. Poté Abraham vyhnal Hagar a jejich prvorozeného syna Izmaela do pouště s
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nedostatečnou zásobou vody. Když Izmaelovi a jeho matce Hagar hrozila v poušti bezprostřední smrt
žízní, našla a podle Bible ji Bůh ukázal studnu a oni přežili. Podle Bible vznikl z potomků Izmaela a jeho
egyptské ženy, kterou mu našla jeho matka Hagar, velký národ, který bojoval a bojuje proti všem svým
bratřím, zejména proti potomkům Izáka, tj. dnešním židům. Poté Sára zemřela. Poté si Izák našel svou
ženu Rebeku a z jejich potomků vzešli dle Bible Izraelci, resp. židé. Poté se Abraham znovu oženil a
měl se svou novou ženou několik dalších synů. Abraham však všechno, co měl, odkázal Izákovi.
Ohledně vedení vražedné války za záchranu života svého a svých blízkých je Muhammada možno dát
do protikladu k Ježíšovi Nazaretskému v getsemanské zahradě před jeho zatčením židy před jeho
mučením a popravou, kdy Ježíš, resp. Bůh měli dle Bible připustit, aby apoštol Petr uťal židovskému
vojákovi ucho, tedy ho zranil, ale když to nepomohlo, tak nepřipustil, aby jeho učedníci za něj vedli
vražednou občanskou válku proti židům či proti Římanům, dalo by se říci, že měl sílu nepodlehnout
Ďábelskému strachu ze své smrti (Bible, Jan 18,1-10). Podle Filosofie rovnováhy mají všichni strašně
trpící živí tvorové právo požadovat po možném Bohu, který by měl být dle křesťanství láska, tj. charita
(Bible, 1. Janův 4,16), aby, je-li to potřeba, nejen dopustil strašné utrpení živých tvorů, ale byl sám toto
strašné utrpení ochoten i prožít, tudíž z hlediska Filosofie rovnováhy mají živí tvorové právo požadovat
po možném Bohu, který by měl být dle křesťanství láska, tj. charita, aby z důvodu soucitu byl mučen a
zemřel, což sice nedokazuje dokonale, že Ježíš z Nazaretu skutečně existoval (Ježíše z Nazaretu a
Biblická evangelia jako nedokazatelnou báji či manipulaci tvrdila především komunistická historická
věda) či, že Ježíš z Nazaretu byl Bůh, ale z hlediska Filosofie rovnováhy se to jeví z výše uvedených
důvodů více pravděpodobné než nepravděpodobné, minimálně se jedná v případě Biblických evangelií
o geniálně promyšlený základ charitologie jako vědy dle Filosofie rovnováhy vzniklý před 2000 lety za
velmi primitivních podmínek, když ještě nebyly položeny základy moderní vědy a v té době židé obvykle
psali na pergamen, tedy kůži často mučených a zavražděných zvířat (Ježíš sám údajně nic nesepsal,
Biblický Nový zákon sepsali na pergamen až jeho následovníci), Filosofie rovnováhy a charitologie
vychází minimálně z 51% z Bible, zejména 1-4 kapitoly knihy Genesis, evangelií Nového zákona a 1.
Janová listu 4. kapitoly.
Muhammad tedy pomocí vražedné dobyvačné války nejdříve ovládl Medínu, zde vyvraždil v této
vražedné válce celý jeden židovský kmen, který usiloval o jeho život, poté vedl vražednou válku proti
své rodné Mekce, kterou se mu posléze podařilo ovládnout s pomocí svých stoupenců, kteří s ním
odešli z Mekky do Medíny a s pomocí obyvatel Medíny, po dobytí Mekky Muhammadova stále se
rozšiřující armáda ještě za jeho života ovládla celý Arabský poloostrov. Arabové považovali za důkaz,
že Muhammad je Boží prorok a že vražednou válkou plní Boží vůli, Muhammadovi úspěchy v boji,
zejména to, že s malou armádou svých relativně mála stoupenců z Mekky, kteří s ním uprchli z Mekky
do Medíny a s relativně málo svými stoupenci získanými v Medíně několikrát i ze začátku porazil či
odrazil mnohem silnější armádu, kterou proti Muhammadovi a Medíně vyslali obyvatelé Mekky po
Muhammadově útěku do Medíny. Na základě tohoto vývoje islámu a života Muhammada jsou v
Muhammadově Koránu, tj. Svaté knize islámu mírumilovné Súry Mekkánského období, které jsou
radikálními, resp. ortodoxními muslimy vykládány jako Súry platné v období, kdy je islám slabý, a
násilné Súry shora uvedeného Meddinského období, které mají být podle radikálních, resp. ortodoxních
muslimů uplatňovány v době, kdy muslimové jsou silní a mohou vést válku proti nevěřícím. Darul Harb,
tj. země války je zemí bezvěrců, muslimové jsou radikálními, resp. ortodoxními muslimy žádáni, aby do
těchto zemí pronikali, obraceli je na svou víru a sami se množili, dokud se jejich počet nezvýší, a poté
začali s válkou a bojovali a zabíjeli lidi, ustanovili islám jako náboženství a připojili tuto zemi k Darul
Islam (země islámu). Po Muhammadově smrti podle arabské tradice z důvodu otravy jídlem zajatou
židovkou Zajnab z Muhammadovou armádou poražených nepřátel pokračovali islámem sjednocení
Arabové ve vražedné dobyvačné válce a dobyli řadu dnešních islámských zemí na Blízkém východě, v
Africe a Asii. Muslimové toto období svých válečných úspěchů považují za ideální věk islámu provázený
a dokazující přízeň jediného Boha vůči muslimům a chtějí jej stále napodobit.
Po Muhammadově smrti se však v důsledku vzájemného mocenského boje mezi muslimy, v nichž byl
zabit i Alí Muhammadův nástupce a zároveň Muhammadův bratranec a zároveň Muhammadův zeť,
který si vzal za manželku jeho dceru Fátimu, muslimské obce trvale rozštěpily na sunnity, kteří byli věrní
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vítězi nad Alím, novému chalífovi, a šíity, kteří za pravoplatného chalífu považovali a dodnes považují
Alího. O krizi islámu a jeho rozpad na jednotlivé malé chalífáty se hovoří od 14. století našeho letopočtu.
V té době se však již objevují v Asii noví dobyvatelé, kterými jsou Mongolové. Spojení a podrobení
mongolských kmenů dosáhl vražednými dobyvačnými válkami Temudžin chán Mongolů, mongolsky
Čingischán, což by mělo v překladu znamenat velký či světový vladař. Temudžin byl synem náčelníka
jednoho z mongolských kmenů, jeho otce však otrávil nepřátelský kmen a asi 10 letý Temudžin se octil
v přímém ohrožení smrti. Po revoluci v rámci Temudžinova kmene nástupce jeho otce vyhnal
Temudžina z kmene do mongolské stepi a řekl mu, že se pro něj vrátí, až dospěje, aby Temudžina poté
v boji zabil. Mladý Temudžin se spřátelil se synem náčelníka jiného kmene Jamuchou, který se posléze
ujal vedení svého kmene. Jamucha chránil mladého Temudžina proti jeho nepřátelům zejména z jeho
kmene, kteří ho po jeho dospělosti chtěli zabít.Temudžin si poté získal svých chováním a svou odvahou
přátelství jednotlivců z různých mongolských kmenů s pomocí, kterých vedl vražednou dobyvačnou
válku proti svým nepřátelům a podařilo se mu posléze s pomocí stále se rozšiřující jeho armády dobýt a
sjednotit všechny Mongoly (i jejich příbuzné Tatary, dále též pouze jako Mongolové), nakonec byl
Temudžin nucen zřejmě zabít i svého přítele a zachránce jeho života z mládí Jamuchu, který se mu
odmítl podřídit.
Temudžin stanovil v Tajné kronice Mongolů tři základní zákony mongolských bojovníků: Nezradit svého
chána, resp. vůdce (trestalo se smrtí mnohdy i rodinných příslušníků zrádce), bojovat s nepřítelem až do
konce a zákaz zabíjení žen a dětí. Zákaz zabíjení žen a dětí měl následující účel. Mongolové bojovali
proti všem cizím národům, které se jim nepodřídily s tím, že po svém vítězství zásadně zabili všechny
dospělé muže i dospělé chlapce, avšak nezabíjeli zásadně ženy a velmi mladé chlapce. Z těchto žen
učinili své otrokyně a často je znásilnili proti jejich vůli tak, aby jim porodili děti. Tím výše uvedení velmi
mladí chlapci, synové těchto žen a Mongoly zabitých dospělých Mongolům nepřátelských otců získali
polorodé sourozence ze stejné matky a odlišného otce a v dospělosti se tak často smířili se smrtí svých
otců a byli věrní Mongolům jako členové jejich armády, přestože jim zabili otce, v opačném případě by
museli bojovat na život a na smrt se svými polorodými sourozenci narozenými ze stejné matky, jako
měli oni, a odlišného mongolského otce. Případně by museli bojovat na život a na smrt i se svou
matkou, která by se musela rozhodnout, jestli má chránit svého dříve narozeného syna svého Mongoly
zabitého dřívějšího manžela nebo jestli má chránit svého nového syna, kterého porodila svému novému
Mongolskému manželovi.
Obdobnou taktiku ohledně menšího zabíjení nepřátelských žen a dětí, a to jak dívek jakéhokoliv věku
tak zřejmě i velmi mladých chlapců, uplatňuje rovněž islám. Islám dává lidem z podmaněných území na
výběr, buď se stanou muslimy a pak mohou přežít, nebo jsou křesťany či židy, dle Muhammada národy
knihy, kteří se musí podřídit muslimům, resp. je muslimové musí zotročit, dospělí mužští příslušníci
ostatních náboženství či ateisté jsou po své porážce muslimy zabiti, ženy a děti, a to jak dívky
jakéhokoliv věku tak zřejmě i velmi mladí chlapci, jsou muslimy spíše zotročeni a ženy znásilňovány. V
tomto smyslu, i když byli Mongolové i islám náboženstvím predátorů, kde se musí dospělí mužové i
nepřátelé absolutně podřídit svému vůdci, jinak by byli zpravidla krutě mučeni a zabiti, tak ženy požívají
o něco větší ochrany a bezpečí než dospělí muži, protože ženy nejsou zásadně zabíjeny.
Ve vražedné dobyvačné válce Mongolové dobyli území Asie, zejména Číny (viz středověký evropský,
resp. italský cestovatel Marco Polo, který měl údajně navštívit Čínu za vlády Temudžinova nástupce v
Číně Kublajchána), v tažení dále na západ do Evropy Mongolové dobyli celé Rusko, dosáhli Polsko a
Uhry, Mongolům se nepodařilo dobýt Japonsko. S centrem na ruském Kavkaze, zřejmě poblíž dnešního
ruského Volgogradu, dříve též nazvaného Stalingrad založili Mongolové spolu s Tatary posléze vlastní
stát později nazvaném Rusy tzv. Zlatá horda, která ovládala původně ohromný Mongoly dobytý prostor
východní Evropy a Sibiře, mimo jiné celé území dnešního Ruska a dřívějšího Sovětského svazu. Ruská
knížectví formálně nebyla součástí území Zlaté hordy, ale byla Mongolům podřízena. Pokud chtěla
rurikovská, tedy všechna ruská knížata vládnout ve svých zemích, musel je v jejich postech potvrdit
chán poté, co uznala jeho svrchovanou moc, tedy příslušnost k mongolské říši. Do poloviny 14. století
byla Zlatá horda nejrozsáhlejším a vojensky nejsilnějším státem východní Evropy. Do jejího centra v
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Saráji plynuly nevýslovné příjmy, které pocházely z daní vybíraných v podmaněných zemích, z kontroly
tranzitu probíhajícího po Volze, jež spojovala severomořsko-baltskou oblast s Orientem, z obchodních
transakcí Benátčanů a Janovanů, jejichž faktorie byly rozesety po pobřeží Černého a Azovského moře.
Mongolové a Tataři ze Zlaté hordy přijali za své náboženství islám, avšak náboženstvím převládajícím v
Mongolsku se stal buddhismus, který Mongolové poznali v jimi dobyté Číně.
Ve Zlaté hordě se projevily decentralizační tendence, osamostatnila se některá její území. V důsledku
toho začala ruská knížata, jejichž postavení se naopak upevňovalo, pomýšlet na ozbrojený odpor.
Mongolové a Tataři byli poraženi roku 1350 našeho letopočtu v první velké otevřené bitvě na
Kulikovském poli s Rusy vedenými Dmitrijem Donským, který po smrti svého otce zdědil moskevský trůn
a který byl kanonizován pravoslavnou církví. Poté Rusové postupně ovládli celé území dnešního Ruska
a podmanili si zdejší rozdrobené mongolské a tatarské státy.
Obdobně byli Mongolové pro svou nejednotnost posléze vyhnáni zpět do Mongolska kolem roku 1380 z
Číny místními obyvateli Číny vedenými místní čínskou dynastií vládců Ming.
Z mongolské a tatarské Zlaté hordy vzhledem k výše uvedené vojenské taktice zotročování žen z
poražených národů v oblasti Kavkazu zřejmě vzešli míšením Mongolů a místního obyvatelstva rovněž
seldžučtí a osmanští Turci jako dva zástupci z více tzv. turkotatarských národů, kteří založili tzv.
Osmanskou říši (též Otomanská říše) s centrem na území dnešního Turecka v Istanbulu, která byla
jedna z největších a nejmocnějších říší v prostoru při Středozemním moři. Osmanská říše existovala v
letech 1299 až 1922 a během této doby zahrnovala oblasti Malé Asie, Balkánu, Černomoří, Blízkého a
Středního východu a severní Afriky. Osmanská říše měla od 16. století zcela islámský charakter Božího
státu, ve kterém již od počátku vládli sultáni dynastie Osmanů.
Osmanská říše hraničila a vedla řadu válek s pravoslavným křesťanským Ruskem, které převzalo
dědictví východní křesťanské Byzantské říše s centrem v Konstantinopoli. Konstantinopole (neboli
Konstantinopolis), v roce 1930 oficiálně přejmenována na Istanbul, která byla hlavním městem Římské
říše, po rozdělení Římské říše hlavním městem Východořímského impéria či později nazývaného
Byzantská říše, a po dobytí Turky hlavním městem Osmanské říše. Byzantská říše se bránila shora
uvedeným dobyvačným vražedným válkám Arabů po smrti Muhammada v období 7–12. století našeho
letopočtu, v důsledku čehož utrpěla Byzantská říše značné územní ztráty. Obzvláště ztráta bohatého
Egypta, který se vzdal Arabům téměř bez boje zradou monofyzitského alexandrijského patriarchy Kýra
(tj. křesťanského náboženského a politického vůdce, jehož náboženské pojetí Ježíše z Nazaretu tzv.
monofyzitismus vycházelo z toho, že Ježíš z Nazaretu, zřejmě Kristus měl pouze jedinou, a to zcela
božskou a nikoli lidskou přirozenost a že tedy nelze rozlišovat "mezi Otcem a Synem a mezi božstvím a
lidstvím v Kristu, tento monofyzitismus byl prohlášen křesťanstvím za jeden z tehdejších četných
kacířských bludů), východořímskou říši rozhodným způsobem oslabila.
V rámci boje proti jinému náboženskému pojetí Ježíše z Nazaretu se na Západě začalo tvrdit, že Duch
Svatý vychází nejen z Otce, ale i ze Syna, což se stalo teologickou záminkou Velkého schizmatu
západořímského křesťanství (katolické církve) a východořímského pravoslavného, tj. ortodoxního
křesťanství kolem roku 1054 našeho letopočtu. K tomuto velkému schizmatu však vedlo již předchozí
dlouhé období vzájemného odcizení obyvatelstva bývalých dvou polovin římské říše. Prvotní příčinou
tohoto schizmatu byly spory o autoritu římského papeže, který si nárokoval moc nad ostatními čtyřmi
starověkými patriarcháty na Východě, ačkoli mu východní patriarchové přiznávali jurisdikci pouze nad
západním patriarchátem římským. Postupný rozklad Byzantské říše vyvrcholil pádem Konstantinopole v
roce 1453 a dobytím zbývajících byzantských území osmanskými Turky. V průběhu své tisícileté
existence sloužila Byzantská říše jako záštita křesťanství, čímž výrazně přispěla k ochraně Evropy před
šířením islámu. Dědicem politiky a náboženství Byzantské říše se stalo zejména pravoslavné Rusko.
Na počátku středověku v době stěhování národů kolem 6. století našeho letopočtu východní Evropu
ovládli křesťanští Slované a západní Evropu křesťanští Germáni, kteří se smísili s místním
obyvatelstvem. Ve středověké Evropě tak vládlo křesťanství, které odolalo postupně vražedným
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dobyvačným válkám Arabů (V Evropě zastavil v té době arabskou invazi, která začala přeplavením
Arabů z Afriky do Španělska a ovládnutím území Španělska, svým vítězstvím na řece Ebro na
severovýchodě Španělska kolem roku 800 našeho letopočtu germánský, resp. francký král Karel I.
Veliký, který tak uchránil křesťanství před jeho zánikem a Evropu před islamizací), vražedným
dobyvačným válkám Mongolů, a vražedným dobyvačným válkám Osmanské říše. Jediným povoleným
náboženstvím bylo ve středověké Evropě zpočátku křesťanství vynucované státní mocí a méněcenné
zotročené židovství, židé však byli často mučeni a zabíjeni křesťany.
Ke změně došlo s nástupem novověku od 14. století našeho letopočtu, kdy evropští křesťané vedli po
objevení Ameriky a Austrálie vražedné dobyvačné války v těchto světadílech, kde z velké části vyvraždili
místní obyvatele, zejména Indiány v Americe, a dále vražedné dobyvačné války v Africe, křesťanství se
v této době rozpadlo na řadu vzájemně se nenávidějících církví, které lze rozdělit základním způsobem
na katolíky v čele s římským papežem a protestanty, v této době rovněž nastal úpadek křesťanství v
Evropě, rozvoj světských přírodních i společenských věd a s tím i osvobození židů z křesťanského
otroctví v Evropě. Příčinou tohoto úpadku křesťanství dle Filosofie rovnováhy bylo, že křesťanství jako
Ježíšovo náboženství lásky, tj. charity přestalo a možná nikdy nebylo pro lidi věrohodné, v novověku je
obyvatelé Západu začali nahrazovat čím dál více filosofii dravosti, tj. predace, jako např. darwinismem,
čímž se začali blížit pojetí světa zastávaným islámem a židovstvím, i když mnozí židé byli Ježíšovým
náboženstvím lásky, tj. charity velmi přitahováni. Důvodem této nevěrohodnosti bylo zejména to, že lidé
viděli, že mezi lidmi a živočichy a rostlinami v přírodě či ve světě vládne vzájemná predace čili dravost a
nikoliv vzájemná láska ( tj charita), a lidé nechápali, proč by měli za této situace věřit církvi, jejíž kněží
tvrdili, že přírodě či světu vládne láska, tj. charita, zejména když se sami křesťané ve svém skutečném
jednání převážně chovali a nadále převážně chovají tak, jakoby světu vládla predace čili dravost (avšak
jako křesťan spíše doufám dle Bible, Matouš 16, 15Řekne jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ 16Šimon
Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“ 17Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone
Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. 18A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na
této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.).
Velký příspěvek k odhalení tohoto velkého křesťanského pokrytectví přinesla moderní věda a především
osvobozenecký boj židů z jejich středověkého křesťanského zotročení rozšiřováním ve vědě židovské
ideologie, že světu nevládne křesťanská láska, tj. charita, nýbrž predace, tj. dravost a že Ježíš z
Nazareta v tomto údajně lhal nebo se mýlil. Tyto židovské a novověké útoky proti Ježíšově náboženství
lásky, tj. charity a odhalení obrovského pokrytectví valné většiny křesťanů, kteří se chovají jako dravci v
souladu se židovstvím či islámem, nikoliv charitně, provázený nadprůměrným podílem židovských
manažerů na vedení Západního světa v novověku zavádějícího v souladu s tímto židovským
přesvědčením o vládě dravosti nad světem ve velkém rozsahu shora uvedené průmyslové porážkové
zemědělské velkochovy mučící a vraždící zvířata se však obrátily zejména proti samotným židům.
Dosavadním vrcholem této krize křesťanství na Západě se stal německý nacismus. Německý nacismus
kromě toho, že vycházel z předpokladech, že světu vládne predace čili dravost a že je třeba k vítězství
jeho ideologie vést vražednou dobyvačnou válku, čímž se podstatně nelišil od starších židovství či
islámu, tak v souladu s darwinismem, který vycházel z toho, že účelem této dravosti, resp. predace
evoluce v přírodě či ve světě je přirozený výběr živých jedinců či druhů živých jedinců, kteří se mají
rozmnožit, a těch, kteří mají vymřít v tomto přírodním boji o život, pod krutými tresty zakázal smíšená
manželství a sexuální vztahy Němců, zejména s židy ale i se Slovany, a dále se německý nacismus
snažil urychlit tento přirozený výběr v přírodě či ve světě totálním vyvražděním podle něj vzhledem k
Němcům, resp. Germánům méněcenným či k nim konkurenčním lidským rasám, jako měli být dle
německých nacistů židé a možná i Slované. Německý nacismus tak ve svých vražedných dobyvačných
válkách usmrcoval a počítal v konečném důsledku s usmrcením zejména všech židů a možná i Slovanů,
a to včetně jejich žen a dětí, a to na rozdíl od vražedných dobyvačných válek současného židovství a
většinou celých dějin islámu. Německý nacismus na základě svého přesvědčení o vládě dravosti či
predace nad světem, prvním ideovým předchůdcem tohoto přesvědčení bylo zejména staré židovství,
začal se židy zacházet stejně, jako židé zacházeli se zvířaty, německý nacismus začal pro židy budovat
průmyslové porážkové velkochovy, jejichž cílem bylo získat na základě údajné dravosti světa z
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židovských lidských těl maximální hospodářský užitek, začal židy soustřeďovat v koncentračních
táborech, obdobou průmyslových zemědělských porážkových velkochovů pro zvířata, vystavil židy
otrocké práci s co možná nejmenším množstvím a cenou jídla, německý nacismus začal na židech dělat
neomezené lékařské pokusy, následovalo masové usmrcování práceneschopných vyčerpaných
mučených židů v plynových komorách v koncentračních táborech, které bylo obdobně mechanizované
jako porážka hospodářských zvířat v průmyslových porážkových zemědělských velkochovech, obdobně
nacisté zpracovávali všechny části židovských lidských těl k hospodářskému užitku, tak jsme mohli vidět
na první pohled absurdní nacistické lampy potažené židovskou kůží, nacistické odnímaní a hospodářské
zpracování vlasů a zubů židům před jejich usmrcením za účelem jejich hospodářského využití. Německý
nacismus však naopak chránil zvířata a přírodu, německé nacistické zákony byli nejdokonalejšími
zákony na ochranu přírody a zvířat, které byly kdy v Evropě nějakým státém přijaty. Tyto německé
nacistické zákony na ochranu přírody a zvířat přečkali porážku německého nacismu a zůstaly platit v
Západním Německu a posléze v roce 1990 ve sjednoceném celém Německu z velké části do
současnosti.
Druhým výsledkem židovského osvobozeneckého boje ze středověkého křesťanského zotročení židů
byla komunistická ideologie o diktatuře proletariátu, kterou založil svou filosofií Karel Marx židovského
původu a k ovládnutí carského Ruska tuto komunistickou ideologii využil někdejší vůdce bolševické
revoluce z roku 1917, Vladimir Iljič Lenin, který byl zřejmě částečně židovského původu, dokazovat to
má dopis, který napsala Leninova starší sestra Anna Uljanovová a který bylo možno přečíst na nově
otevřené výstavě v moskevském Státním historickém muzeu, Uljanovová tvrdí, že jejich dědeček z
matčiny strany byl ukrajinský žid, který konvertoval ke křesťanství, aby se vyhnul povinnému přesídlení
do oblasti vyhrazené pro židy a aby mohl studovat, "Pocházel z chudé židovské rodiny a byl podle
křestního listu synem Mojžíše Blanka původem ze (západoukrajinského) Žytomyru“, napsala Uljanovová
sovětskému vůdci Josifu Stalinovi. (viz http://relax.lidovky.cz/vudce-revoluce-lenin-byl-zid-dokazujedopis-jeho-sestry-pjh-/zajimavosti.aspx?c=A110524_093101_ln-zajimavosti_pks ) Josif Stalin byl
původem Gruzínec, pocházel tedy z oblasti ruského Kavkazu, který byl v minulosti střediskem
mongolsko-tatarského státu Zlatá Horda. Stalin se ve své politice v Rusku doslova řídil výše uvedenými
třemi základními zákony mongolských bojovníků: Nezradit svého chána, resp. vůdce (trestalo se smrtí
mnohdy i rodinných příslušníků zrádce), bojovat s nepřítelem až do konce a zákaz zabíjení žen a dětí.
Stalin po smrti Lenina ovládl komunistické hnutí v Rusku, ačkoliv však Stalin nechal usmrtit velké
množství svých odpůrců, tak zásadně nezabíjel jejich ženy a děti, v ruských koncentračních táborech
Gulazích byli Stalinem umísťováni zásadně pouze nepřátelští dospělí mužové, ať již Rusové, Němci či z
jiných národností. Děti těchto ruských nepřátel v Rusku Stalin posílal zásadně do státních dětských
domovů na převýchovu. Stejný postup byl uplatňován Stalinem proti tamním německým nacistům, příp.
jejich služebníkům z jiných národů na Rusy dobytých nacistických územích, nepřátelští dospělí mužové
byli po dobytí jejich území Rusy ve velkém množství vyvražďováni, jejich ženy byli ve velkém množství
znásilňovány ruskými vojáky, což mělo zřejmě za následek řadu německých dětí z těchto smíšených
sexuálních vztahů, a posléze to, že v dnešní době už není velký problém nenávist mezi Němci a Rusy,
spíše se jedná o přátelství, viz výše, např. současná německá kancléřka Angela Merkelová často
působí jako prostředník při mocenských i vražedných válečných střetech Ruska a Západních spojenců,
příkladem bylo její dojednání zastavení bojů v současnosti ve vražedné občanské válce na Ukrajině.
Nacistické Německo ovládlo celou Západní Evropu, a neúspěšné bylo až při pokusu dobýt Stalinovo
komunistické Sovětské Rusko, se Sovětským Ruskem se spojili v rámci druhé světové války i jeho
dosavadní nepřátelé Velká Británie a Spojené státy americké, společně pak nacistické Německo
porazili.
Během druhé světové války v koncentračních táborech bylo vyvražděno nacistickým Německem cca 5,2
miliónů židů včetně jejich žen a dětí. židé po této jejich katastrofě v rámci druhé světové války dále trvají
na své ideologii založené židovským náboženstvím ve starověku, že světu vládne dravost či predace,
nikoliv láska, tj charita. Tuto svou ideologii uplatnili židé v opětovném jejich návratu do a ovládnutí
Izraele a Palestiny ve vražedné dobyvačné válce proti místním Palestincům, kteří se hlásí částečně ke
křesťanství a většinově k obdobné ideologii islámu o vládě dravosti, tj. predaci ve světě. Dále trvání na
této své ideologii založené židovským náboženstvím ve starověku, že světu vládne predace, tj. dravost
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nikoliv láska, tj charita uplatnili židé, kteří jsou v současné době nadprůměrně zastoupeni mezi
manažery na Západě, po druhé světové válce v mohutném obnovení rozvoje průmyslových
porážkových zemědělských velkochovů na Západě mučících a zabíjejících zvířata – současných
koncentračních táborů zvířat. Dále trvání na této své ideologii založené židovským náboženstvím ve
starověku, že světu vládne predace, tj. dravost nikoliv láska, tj charita uplatnili židé při svém trvání na
kacířství Ježíše z Nazaretu z pohledu židovského náboženství, což má za následek, že židé, kteří
konvertují ke křesťanství, nemohou získat občanství v novodobém židovském státu Izrael, a to na rozdíl
např. od židovských ateistů.
Výsledkem soupeření dravé ideologie židovství a dravé ideologie islámu a dravého křesťanského
Západu, který pod vlivem židovství a jeho ideologického osvobozeneckého boje židů z křesťanského
středověkého otroctví z velké většiny ztratil či nikdy neměl křesťanskou víru, že světu vládne láska, tj
charita, je, že svět stojí na pokraji vražedné jaderné války, která může z důvodu hromadné ničivosti
jaderných zbraní s podstatnou pravděpodobností vyhubit veškeré lidstvo, a to v současnosti zřejmě
především vzhledem ke konfliktu v Izraeli a Palestině mezi na jedné straně dravými ortodoxními
islámskými státy, které se snaží získat jaderné zbraně a získat zpět ve vražedné dobyvačné válce
území Izraele a Palestiny, a na druhé straně dravým novodobým židovským státem Izrael a dravým
židovským i křesťanským Západem, oběma vlastnícím jaderné zbraně, přičemž oba nejsou schopni se
vyrovnat muslimům v porodnosti, bojovnosti, ochotě umírat na bojišti a zároveň Západní a židovské
obyvatelstvo se v důsledku pokroku vědy a civilizace stává zženštilým a postupně přirozeně vymírá.
Summary: Tento základní vzorec dle charitologie jako vědy o lásce, tj. charitě dle Filosofie rovnováhy
použitý mnou pro pochopení a výklad dějin tří velkých příbuzných světových náboženství židovství,
křesťanství a islámu lze jednoduše zobrazit následovně: Např. jestliže matka příslušnice křesťanské
církve či ateistka a pokud obě věří v milosrdnost či křesťanskou lásku (tj charitu) a řeknou svému dítěti,
že ve světě vládne milosrdnost či křesťanská láska (tj. charita) a že její syn či dcera mají být proto také
milosrdní, tak tyto matky musí očekávat od nezanedbatelné části svých potomků např. takovouto
odpověď, včera jsem mami viděl kočku, jak chytila živou myš, nejdříve ji kočka mučila (tj. hrála si sní),
pak ji kočka zabila a snědla, a ty mami jíš a dáváš nám jíst také maso zvířat, která jsou mučená a zabitá
v průmyslových porážkových zemědělských velkochovech (např. po narození je v těchto velkochovech
zvířatům znemožněn volný pohyb, aby nehubla, tato zvířata jsou nakrmena léky, aby rychle tloustla, a
krátce po narození často ještě jako mláďata či krátce po dosažení dospělosti jsou tato zvířata zabita), to
ti mami máme věřit, že v přírodě či ve světě vládne milosrdnost či křesťanská láska, tj. charita a nikoliv
dravost, tj. predace, ty nám mami lžeš a velká část těchto dětí si na základě této úvahy za své
náboženství zvolí dravost či predaci, ať již v podobě islámu, židovství či se stanou pokryteckými dravými
křesťany či dravými hinduisty či dravými ateisty či věří darwinismu, a neuvěří tomu, že světu či přírodě
vládne milosrdnost či křesťanská láska (tj. charita), případně Bůh, který by měl být milosrdnost či
křesťanská láska (tj. charita). Židovská či muslimská matka by své výše uvedené dceři či synovi zase
zřejmě dle židovství či islámu odpověděla, že být dravý či predátor je naprosto v pořádku, že její syn či
dcera mají být milosrdní či laskaví či charitní pouze vůči svým přátelům a s ostatními živými tvory,
zejména ostatními lidmi, ostatními živočichy a ostatními rostlinami budou muset po celý svůj život ve
světě bojovat na život a na smrt jako dravec či predátor, dokud je nepřipojí ke své smečce, nezabije či
nezotročí, jako to dělají např. draví vlci, kteří jsou milosrdní či laskaví či charitní pouze ke členům své
vlastní smečky vlků a s ostatními živými tvory, zejména se svou kořistí či s jinými vlčími smečkami musí
bojovat na život a na smrt. Toto stanovisko nadvlády dravosti ve světě ke shora uvedené otázce charity
či dravosti světa vycházející z židovství či islámu je zase sporné dle Filosofie rovnováhy, přestože toto
stanovisko židovství či islámu sice zní rozumně, protože se do značné míry shoduje se zkušeností
všech živých tvorů, avšak dle Filosofie rovnováhy všechny dětí, všechny matky a rovněž tak i všichni
otcové či ostatní všichni muži či všichni ostatní živí tvorové nadvládu dravosti ve světě nikdy zcela
nepřijmou, i kdyby to odporovalo nevyvratitelnému rozumovému důkazu, který však dosud nikdo
nepředložil, protože dle Filosofie rovnováhy všichni živí tvorové ve skutečnosti cítí, že se jim nadvláda
dravosti ve světě velmi nelíbí (tj. velmi odporuje jejich citu) a ve skutečnosti ji velmi nechtějí (tj. velmi
odporuje jejich vůli). S nástupem novověku rovněž nastal úpadek křesťanství v Evropě, rozvoj světských
přírodních i společenských věd a s tím i osvobození židů z křesťanského otroctví v Evropě. Příčinou
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tohoto úpadku křesťanství dle Filosofie rovnováhy bylo, že křesťanství jako Ježíšovo náboženství lásky,
tj. charity přestalo a možná nikdy nebylo pro lidi věrohodné, v novověku je obyvatelé Západu začali
nahrazovat čím dál více filosofii dravosti, tj. predace, jako např. darwinismem, čímž se začali blížit pojetí
světa zastávaným islámem a židovstvím, i když mnozí židé byli Ježíšovým náboženstvím lásky, tj.
charity velmi přitahováni. Důvodem této nevěrohodnosti bylo zejména to, že lidé viděli, že mezi lidmi a
živočichy a rostlinami v přírodě či ve světě vládne vzájemná predace čili dravost a nikoliv vzájemná
láska (tj charita), a lidé nechápali, proč by měli za této situace věřit církvi, jejíž kněží tvrdili, že přírodě či
světu vládne láska, tj. charita, zejména když se sami křesťané ve svém skutečném jednání převážně
chovali a nadále převážně chovají tak, jakoby světu vládla predace čili dravost (avšak jako křesťan
spíše doufám dle Bible, Matouš 16, 15Řekne jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ 16Šimon Petr
odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“ 17Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův,
protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. 18A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále
zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.). Výsledkem soupeření dravé ideologie židovství a
dravé ideologie islámu a dravého křesťanského Západu, který pod vlivem židovství a jeho ideologického
osvobozeneckého boje židů z křesťanského středověkého otroctví z velké většiny ztratil či nikdy neměl
křesťanskou víru, že světu vládne láska, tj charita, je, že svět stojí na pokraji vražedné jaderné války,
která může z důvodu hromadné ničivosti jaderných zbraní s podstatnou pravděpodobností vyhubit
veškeré lidstvo, a to v současnosti zřejmě především vzhledem ke konfliktu v Izraeli a Palestině mezi na
jedné straně dravými ortodoxními islámskými státy, které se snaží získat jaderné zbraně a získat zpět
ve vražedné dobyvačné válce území Izraele a Palestiny, a na druhé straně dravým novodobým
židovským státem Izrael a dravým židovským i křesťanským Západem, oběma vlastnícím jaderné
zbraně, přičemž oba nejsou schopni se vyrovnat muslimům v porodnosti, bojovnosti, ochotě umírat na
bojišti a zároveň Západní a židovské obyvatelstvo se v důsledku pokroku vědy a civilizace stává
zženštilým a postupně přirozeně vymírá..
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 22. 5. 2016 10:47
22. 5. 2016 10:47
History of Judaism, Christianity and Islam in the light of the basic historical question in terms of
Philosophy of Balance and charitylogy, which is: Are the world and the nature governed by Christian
love (i.e. charity) or by predation?
This basic pattern according to charitylogy as the science about love, i.e. about charity according to the
Philosophy of Balance used by me for understanding and commentary of the history of the three great
related world religions Judaism, Christianity and Islam can easily be viewed as follows: Eg. if the mother
member of the Christian church or atheistic mother, if both believe in mercy and Christian love (i.e.
charity) and they speak to her child, that the world is governed by mercy or Christian love (i.e. charity),
and that her son or daughter should therefore also be merciful, so these mother must expect from a
significant part of her offspring eg. such a response, mother, yesterday I saw the cat as it caught live
mouse, at first the cat tortured it (i.e. playing with it), then the cat killed and ate it, and mother, you eat
and you give us to eat the meat of animals which are tortured and killed in slaughter agricultural factory
farms (eg. after birth in these factory farms there is denied freedom of movement of animals not to lose
weight, these animals are fed by drugs to quickly get fatter, and shortly after birth, often as pups or
shortly after reaching adulthood these animals are killed), mother, we have to believe you, that the
nature or world are governed by mercy or Christian love, i.e. charity and not by predation, mother, you
lie us and on the basis of this reasoning a large proportion of these children will choose the predation as
their religion, whether in the form of Islam, Judaism or they become hypocritical predatory Christians or
predatory Hindus or predatory atheists or they believe Darwinism, and they will not believe that the
world or nature are governed by mercy or Christian love (i.e. charity), or by God who should be mercy or
Christian love (i.e. charity). On the contrary Jewish or Muslim mother would answer to her
aforementioned daughter or son apparently according to Judaism or Islam, that being predatory or a
predator is absolutely right, that her son or daughter should be merciful or charitable only to their friends
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and against other living creatures, especially against other humans, other animals and other plants he or
she must throughout his or her life in the world to fight to the death as a predator until he or she joins
them to his or her pack, kills them or enslaves them, as do such predatory wolves, which are merciful or
charitable only to members of their own pack of wolves and against other living creatures, especially
against prey or against other wolf packs they must fight to the death. This opinion of domination of
predation in the world on the above question of charity or predation of the world based on Judaism or
Islam is controversial according to the Philosophy of Balance again, although this opinion of Judaism or
Islam can sound reasonable, because it largely coincides with the experience of all living creatures, but
according to the Philosophy of Balance all children, all mothers, as well as well as all fathers or all other
men and all other living creatures never fully accept domination of predation in the world, even if it
contradicted an irrefutable proof of reason, which has not been given yet, because according to the
Philosophy of Balance all living creatures in fact feel that they very dislike the domination of predation in
the world (i.e. it is very contrary to their emotions) and they are in fact very unwilling it (i.e. it is very
contrary to their will).
History of the Israelis as a great nation has begun according to the Bible in Egyptian slavery of Israelis,
of which cause was according to the Bible the enslavement of the Egyptian population by Joseph the
Israeli adviser of pharaoh using the usury, according to modern historical science the Joseph's pharaoh
was the national of the Semitic tribes of Hyksos relatives of the Israelis, these tribes conquered the
northern Egypt in the first half of the 17th century before our era, BC (before Christ) (calculated in the
Christian world from the birth of Jesus of Nazareth, according to the Philosophy of Balance apparently
the God, hereinafter referred to as "our era"). After the expulsion of Hyksos these enslaved Egyptians
enslaved on the contrary the Israelis, who had moved in extreme need of death from starvation as
guests to Egypt according to the Bible during the reign of Hyksos and adviser Joseph as great-grandson
of the biblical Abraham and as the grandson of the biblical Isaac, i.e. son of Abraham and as son of
Biblical Jacob called Israel. According to the Bible Israelis as the descendants of Abraham and Isaac
seized control over the territory of Palestine and Israel in a murderous conquest war led according to the
Bible by both Old Testament and New Testament only one God according to historical science probably
around the year 1000 BC, where according to the Bible Israelis killed all the local population, including
women and children, after that they had been liberated as a nation from the above Egyptian slavery in
liberation war according to the Bible led also by above mentioned only one God. The question of killing
of all local population by the Israelis during their conquest of the territory of today's Israel and Palestine
is controversial (modern archaeology in excavations in Israel has not apparently proved a sudden
burning or the disappearance of a large number of cities mentioned in the Bible in the Book of Joshua in
connection with Joshua's war in such a short interval in the relevant period of time, see
the https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Joshua#Historical_and_archaeological_evidence , modern
archaeology rather assumes a gradual assimilation of both Israelis and former local population in Israel
and Palestine), however the fact remains, that today and apparently also in the past it was very difficult
to convert, i.e. to connect to the religion of Israelis, or of today's Jews, in addition, that on principle the
Israel religion is the national religion of the blood related persons, on principle today's Jews, virtually
Israelis do not marry, virtually have not children with women from other nations and today's Jewish
women with men from other nations, however it is with frequent exceptions that violate this rule,
nowadays children of these mixed relationships can very easily connect to the Jewish nation and
convert to the Jewish religion. According to the Bible after the conquest of Israel and Palestine the Jews
have kept in their Temple in Jerusalem the largest slaughterhouse of cattle in antiquity (i.e. in ancient
times). According to the Philosophy of Balance this big slaughter possibly of people, but quite surely of
the animals in antiquity is the biggest reason of Israeli defeats in wars with other neighbouring nations,
the division of the Kingdom of Israel into northern Israel and southern Judea, after the conquest of
northern Israel by surrounding nations the reason for the demise of all the Israel tribes, with the
exception of today's Jews from former Judea, i.e. the descendants of the biblical Joseph's brother,
Judah and with the exception of Levites, i.e. the descendants of the biblical other Joseph's brother Levi,
in northern Israel and southern Judea only for Levites their exclusive role of the priestly service of only
one God in Israel temple was reserved.
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Around the year 33 AD according to the New Testament of the Bible the Jews gave to kill Jesus of
Nazareth, according to the Philosophy of Balance apparently Christ in execution, who preached reform
of Judaism, but after its rejection by the Jews and the threat to Jesus' life by the Jews Jesus refused to
start a murderous war against the Roman occupiers and also he refused to lead with his disciples
against Jews an murderous civil war, see below, and according to the biblical New Testament Jesus let
rather himself torture and kill in execution by Roman occupiers of Judea, whose leader in Judea Pontius
Pilate gave command for it according to the Bible only after the hard pressure of the Jews, who
otherwise threatened to revolt against the Romans in Judea, for these reasons the Jews have not
recognized Jesus as the Savior, the Messiah, the Christ. After his death the part of the Jews joined the
Christianity and members from many other nations joined the Christians, then the Jews encouraged the
Romans to persecute, to torture and to kill early Christians, the persecution of the early Christians under
the Roman Emperor Nero is proverbial, who blamed the early Christians from the great fire of Rome, the
capital of the antique Roman Empire, Nero gave to torture and to kill in a large amount the early
Christians for the amusement of the local population in large Roman circuses in the capital of today's
Italy, Rome. Jewish southern Judea was conquered by the Romans and they expelled from it for almost
two thousand years the Jews into exile (i.e. World Jewish diaspora) after the second Jewish-wide
rebellion against the Roman domination, which took place in the years 132-135 anno Domini under the
leadership of Simon bar Kokhba, who was declared by part of the Jews and Jewish religious leaders as
the Savior, in Hebrew language the Messiah, in Greek language the Christ. The results of the war were
terrible for the Jews. The Romans under the leadership of their Emperor Hadrian prohibited Jews from
their religion, killed their scholars and prohibited them from possession and use of the Torah, i.e. the
most important part of the biblical Old Testament. At that time the majority of the Jews from today's
Israel and today's Palestine was given into slavery or was killed. On the place of Jerusalem the Romans
gave to build Roman city, Aelia Capitolina, which was forbidden Jews to enter. Then all today's both
Israel and Palestine were populated by non-Jewish inhabitants, from which the present-day Palestinian
nation originated.
During the subsequent confusions and murderous civil wars within the ancient Roman Empire in 306 AD
Constantine The Great was declared as emperor. In the year 312 AD Constantine's soldiers won with
Christ on their shields the battle near Ponte Milvio in the Roman murderous civil war and in the following
year Constantine published in Mediolanum (Milan).the Edict of Milan, which has recognized Christianity
as equivalent religion, which became formally only tolerated but in fact the preferred religion of the
Roman Empire, Christian Church already under Constantine became a pillar for the imperial power. In
312 AD Constantine reached domination over the West Roman Empire and in 324 AD after the Roman
victory in the murderous civil war he was established as the sole ruler of the whole empire. In addition to
the recognition of Christianity other major event of his governance was also the establishment of a new
Rome, Constantinople. In 6th century AD, in the time of the migration of nations (virtually the conquest
of Western Roman Empire, i.e. mainly today's Western Europe by the Germanic tribes and of Eastern
Europe, i.e. mainly today's Russia by Slavs, in both cases they are the so-called Indo-European nations
originally come probably from India, these two nations have adopted Christianity as their religion) the
Centre of gravity of the Roman Empire definitively shifted to its richer and more stable eastern half with
centre in Constantinople in Asia, which was formed after the demise of Western Roman Empire
approximately in the year 476 of our era (i.e. anno Domini).
Islam was founded by Muhammad in the late 6th century AD, Muhammad was born and lived in Mecca
as a trader. Islam builds on Judaism and Christianity, according to some scientists Muhammad had
available when formulating the foundations of Islam in Mecca some inaccurate translations of the Jewish
Old Testament and of the Christian New Testament from Jewish and Christian tribes, apparently of
Jewish and Christian sects, of which members were present at that time in Mecca either as permanently
established residents or as traders, because at that time rich Mecca was the most important commercial
centre of the Arabian peninsula, excerpts from these translations are found also in the Koran and
according to these excerpts the Western scientists also tried to identify these translations. According to
Muhammad Islam was dictated to him in his religious exaltation by God through the Archangel Gabriel.
According to Muhammad on the basis of this miracle he considered himself as the Prophet of only one
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God, whose aim was to reveal to Muhammad and through his mediation to the whole world the really
true form of the Jewish Old Testament and of the Christian New Testament, as it was in fact revealed to
the world by the previous Jewish and Christian prophets, for example Moses (in Hebrew language
Moshe, in Arabic language Musa) or Jesus, who Muhammad and Islam did not consider as incarnated
only one God, but as one of the prophets. Later before Muhammad's time the Jews and the Christians
should falsify the Bible. At first Muhammad presumed, that to by him revealed true form of the Jewish
and Christian Holy books all nations would voluntarily connect, in particular his tribe members in Mecca,
all Arabs of the Arabian Peninsula, all Jews and all Christians. At first Muhammad tried to convince
Mecca residents to connect voluntarily to Islam. In this period at first the inhabitants of Mecca ignored
him, however when he succeeded in acquiring some supporters among the inhabitants of Mecca, the
ruling layer of Mecca used against him the means of repression. It declared him as a madman and,
when it failed, so they tried to kill him. According to the Philosophy of Balance the main cause of this
resistance the inhabitants of Mecca to Islam was possibly, that Muhammad ate in this desert area of the
Arabian peninsula, especially the products of the shepherds, thus slaughtered living animals, embodied
also by living cells in the bodies of the inhabitants of Mecca, which so, figuratively spoken, would be not
willing to admit, that someone, who eats their living relatives creatures, and for this purpose he kills very
painfully them or he lets kill them, should be the Prophet of the only one God, who should unify in his
religion all predators and all their prey. In other words that for this great death and pain responsible man,
for example. Muhammad would be able to correct rightly the Holy Scriptures of the Bible according to
reality. Possibly therefore Muhammad and his followers found themselves under a lot of pressure of
their surroundings in Mecca and also in imminent danger of their lives. This situation in Mecca
Muhammad and his followers solved through the escape into another Arabic city, competitive Medina,
this escape in Islam called as Hijrah was in 622 AD, and from it in the Arabic world one counts the new
Islamic era. From this time in Medina Muhammad and his followers have stopped believing in the
voluntary connection of people to Islam and they gave priority to its spreading by violence of murderous
war and of people killing. According to the Philosophy of Balance just human can lead war against his or
her enemies in this war he or she can hurt a human, to exclude him or her from the fight, if however he
or she must kill him or her, so this is possibly a substantial moral mistake of this human killing another
human in the fight, i.e. possibly not only of a killed human in this fight. Furthermore according to the
Philosophy of Balance a possibly weak human decides for this fight, in which he or she is willing to kill
another human possibly from the fear caused by the Devil, according to the Philosophy of Balance
embodying vacuum or death. However vacuum does not kill anyone, it just causes underpressure, i.e.
the possibly insurmountable fear of ordinary people, of which reason the mass is attracted and collided
and it is split up into small pieces, i.e. a human dies. Collision with a pure vacuum, so with nothing or
almost nothing is not able to break any material thing. Muhammad as a human, i.e. not as the God
decided for the murderous war out of fear of death, thus of the fear for his life and the lives of his loved
ones.
Apparently from the above reasons Muhammad decided to consider Ishmael among the Biblical persons
as the ancestor of all Arabs. According to the Bible Ishmael was the eldest son of historically
unconfirmed Jewish and Arabic Biblical forefather Abraham (in Arabic language Ibrahim), Abraham
wants most of all in his life according to the Bible, that the nation originated from his descendants, God
revealed to him and promised him it. At that time Abraham had the only one wife the Biblical Sarah,
however until her age, when almost all women are already infertile, he had no children with her.
Therefore Abraham and especially Sarah stopped to believe in this revelation of God to Abraham and
these alleged promises of the God about their offspring. Sarah gave the Egyptian slave Hagar to
Abraham, with whom Abraham had his firstborn son Ishmael. Then Angels visited Abraham and Sarah
and they told to Sarah that she will have her own son. Sarah laughed at these messengers and she did
not believe them because she thought that she was already infertile. However then Sarah gave birth to
Abraham secondborn and Sarah's own son Isaac (in Hebrew Yitzhak). After his birth fratricidal fights
gradually started among the two Abraham's sons and their mothers about the heritage of leadership of
the tribe after that Abraham would die. Then Sarah forced Abraham to expel Hagar and her son into the
desert with a small reserve of water, where they were threatened without the water by probable death.
God, who revealed himself to Abraham according to the Bible, allegedly told him to obey Sarah in it.
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Then Abraham expelled Hagar and their firstborn son Ishmael in the desert with insufficient reserve of
water. When in the desert there were Ishmael and his mother Hagar immediately threatened by death of
thirst, she found and according to the Bible the God showed her water well and they survived. According
to the Bible from the descendants of Ishmael and his Egyptian wife, who was found for him by his
mother Hagar, a great nation originated that fought and fights against all his brothers, especially against
the descendants of Isaac, i.e. today's Jews. Then Sarah died. Then Isaac found his wife Rebecca and
Israelis, virtually Jews originated from their descendants according to the Bible. Then Abraham
remarried and with his new wife he had several other sons. However Abraham bequeathed to Isaac
everything, what he had.
Regarding the management of the murderous war for saving his life and the life of his loved ones
Muhammad can be put in contrast to Jesus of Nazareth in the garden of Gethsemane before his arrest
by the Jews before his torture and killing in execution, when according to the Bible Jesus, virtually the
God should admit, that the Apostle Peter cut off the ear of the Jewish soldier, thus to hurt him, but, when
it did not help, so he did not let to lead his disciples for him the murderous civil war against the Jews or
against the Romans, one could say that he had the strength not to subordinate to Devil fear of his death
(the Bible, John 18,1-10). According to the Philosophy of Balance all terribly suffering living creatures
have the right to request from the God who should be according to Christianity the love, i.e. charity
(Bible, 1 John 4.16) that, if it is necessary, He does not only committed the terrible suffering of living
creatures, but he himself was willing this terrible suffering to experience, therefore from the standpoint of
the Philosophy of Balance the living creatures have the right to request from a possible God, who should
be according to Christianity the love, i.e. charity, that for reason of compassion He was tortured and
died, which however does not prove perfectly, that Jesus of Nazareth really existed (communist
historical science claimed that Jesus of Nazareth and the biblical Gospels are unprovable myth or
manipulation) or that Jesus of Nazareth was the God, but from the perspective of Philosophy of Balance
it appears from the above reasons more probable than improbable, in the case of the biblical Gospels it
is according to Philosophy of Balance at least the brilliantly thought base of charitology as a science
created under very primitive conditions 2000 years ago, when the foundations of modern science has
not been laid yet and when the Jews usually wrote on parchment, i.e. on the skin of often tortured and
murdered animals (Jesus himself supposedly had written nothing, the biblical New Testament was
written on parchment by his followers), the Philosophy of Balance and charitology is based at least 51%
on the Bible, especially on the 1-4 chapter of the book of Genesis, the Gospels of the New Testament
and 1 John 4 chapter.
Therefore using the murderous conquest war at first Muhammad conquered Medina, he killed here in
this murderous war a whole Jewish tribe that threatened his life, then he led a murderous war against
his native Mecca, which then he succeeded in conquest with the help of his followers, who went with
him from Mecca to Medina, and with the help of the inhabitants of Medina, after the conquest of Mecca
more and more expanding Muhammad's army still in his life conquered the entire Arabian Peninsula.
The Arabs considered as proof, that Muhammad is the Prophet of God, and that by the murderous war
he fulfilled the will of God, Muhammad's successes in fight, in particular, that with a small army of his
relatively few followers from Mecca, who fled with him from Mecca to Medina, and with relatively few his
followers obtained in Medina several times also from the beginning he defeated or repelled much
stronger army, which after Muhammad's flight to Medina residents of Mecca sent against Muhammad
and Medina. On the basis of the development of Islam and the life of Muhammad in the Muhammad's
Koran, i.e. The Holy Book of Islam there are peaceful Suras of the Mecca period, which are interpreted
by radical, virtually orthodox Muslims as Suras valid in the period when Islam is weak, and the violent
Suras of the Meddina period, which according to radical, virtually orthodox Muslims are applied in the
period when Muslims are strong and they could lead war against unbelievers. Darul Harb, i.e. land of
war is a land of unbelievers, Muslims are asked by radicals to get through to those countries, turning
them over to their faith and multiply themselves until their numbers increase, and then to begin the war
and to fight and to kill people, they make Islam the religion and they join this country to Darul Islam.
After Muhammad's death in accordance with Arab tradition because of food poisoned by captured
Jewish women Zaynab from by Muhammad's Army defeated enemies the Arabs united by Islam
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continued in a murderous conquest war, and they conquered many of today's Islamic countries in the
Middle East, Africa and Asia. Muslims consider this period of their war successes as the ideal age of
Islam guided and proving favour of only one God in relation to Muslims and they still want to copy it.
However after Muhammad's death as a result of the mutual power struggles among Muslims, in which
Ali Muhammad's successor and Muhammad's cousin and also Muhammad's son-in-law, who married
his daughter Fatimah, was killed, the Muslim community is permanently divided into the Sunnis, who
were loyal to the winner over Ali, the new caliph, and the Shiites, who as the rightful caliph considered
and still consider Ali. About the crisis of Islam and decay on individual small caliphates we speak from
14th century of our era.
However at that time in Asia the new conquerors already appeared, who are Mongols. Uniting and
subordination of the Mongolian tribes Temüjin, Khan of the Mongols, in Mongolian language Genghis
Khan, which should mean in the translation great or world emperor, reached through conquest
murderous wars. Temüjin was the son of a leader of one of the Mongol tribes, however his father was
poisoned by an enemy tribe and about 10-year-old Temüjin was in direct danger of death. After the
revolution in the Temüjin's tribe the successor of his father expelled Temüjin from the tribe to the
Mongolian steppes and he told him that he returns for him, when he reaches adulthood, that he kills
Temüjin after the fight. Young Temüjin made friendship with the son of a leader of another tribe
Jamukha, who then took over the leadership of this tribe. Jamukha protected young Temüjin against his
enemies, especially from his tribe, who after his adulthood wanted to kill him. Then Temüjin earned with
his behavior and his courage the friendship of individuals from various Mongolian tribes with the help, of
which he led to murderous conquest war against his enemies, and then with the help of his more and
more expanding army he conquered and united all Mongols (also Tatars their relatives, below
mentioned also only as Mongols), then Temüjin was forced apparently to kill his friend and savior of his
life from his youth, Jamukha , who refused to be subordinated to him.
Temüjin set in a secret Chronicle of the Mongols, the three basic laws of Mongolian warriors: not to
betray your Khan (punished with death regularly also of family members of traitor), to fight against the
enemy until the end and the prohibition of killing women and children. A ban on the killing of women and
children had the following purpose. The Mongols fought against all foreign nations that did not
subordinate to them with the fact, that after their victory they killed on principle all adult men and adult
boys, but on principle not women and very young boys. Of these women they made their slaves and
they often raped them against their will to conceive them children. In this way the above mentioned very
young boys, the sons of these women and of by the Mongols killed to Mongols hostile adult fathers
acquired the half-blood brothers and sisters from the same mother and other fathers, and in adulthood
they were often reconciled with the death of their fathers and they were loyal to the Mongols as
members of their army, although they killed their fathers, otherwise they should fight to the death against
their half-blood siblings born from the same mother, as they had, and the other Mongolian father. Or
they should fight to the death with their mother, who should decide, if she shall protect her previously
born son of her former by Mongols killed husband, or, if she shall protect her new son, to whom she
gave birth with her new Mongol husband.
Similar tactics concerning the smaller killing enemy women and children, it is both girls of any age and
apparently also very young boys, is applied also by Islam. Islam gives the people of the conquered
territory the choice, either they become Muslims and then may survive, or they are Christians or Jews,
according to Muhammad, the people of the Book, who must be subordinated to Muslims, or Muslims
must enslave them, the adult male members of the other religions or atheists are killed after their defeat
by the Muslims, women and children, it is both girls of any age and apparently also very young boys, are
rather enslaved by Muslims and women are raped. In this sense, even though the Mongols and Islam
were a religion of predators, within which adult men and enemies must be absolutely subordinate to his
leader, otherwise they would usually be cruelly tortured and killed, so women has more protection and
security than adult men, because on principle women are not killed.

357

in the murderous conquest wars the Mongols conquered the territory of Asia, especially of China (see
medieval European or Italian traveler Marco Polo, who visited reportedly China during the reign of
Temüjin's successor in China Kublai Khan), in the campaign further west into Europe the Mongols
conquered the whole Russia, they reached Poland and Hungary, the Mongols failed to conquer Japan.
Mongols together with Tatars founded their own State later by the Russians called the Golden Horde
with the center in the Russian Caucasus, probably near present-day Russian Volgograd, formerly also
called Stalingrad, which ruled over the by Mongols originally conquered huge area of Eastern Europe
and Siberia, among other things over the whole territory of Russia and the former Soviet Union. The
Russian principalities were not formally part of the territory of the Golden Horde, but they were
subordinate to the Mongols. If Rurik, i.e. all Russian Princes wanted to govern in their own countries,
then they had to be confirmed in their positions by Khan after they acknowledged his supreme power,
thus belonging to the Mongol Empire. In the mid-14th century the Golden Horde was the largest and
militarily strongest State in Eastern Europe. In its centre in Sarai there were untold revenues from taxes
levied in the conquered countries, from transit control of Volga river, which connected north-sea-Baltic
region with the Orient, from trade transactions with the Venetians and the Genoese, whose factories
were along the coast of the Black and Azov Sea. Both the Mongols and the Tatars from the Golden
Horde adopted for their religion Islam, however the predominant religion in Mongolia became Buddhism,
that the Mongols knew from by them conquered China.
In the Golden Horde were decentralization tendencies, some of its territories became independent. As a
result the Russian princes, whose position consolidated on the contrary, started thinking of armed
resistance. The Mongols and the Tatars were defeated in the year 1350 AD in the first major open battle
on the Kulikovo Field by the Russians led by Dmitry Donskoy, who after the death of his father inherited
the Moscow throne and who was canonised by Orthodox Church. Then the Russians gradually
conquered the whole territory of today's Russia, and they subjugated the fractured Mongolian and Tatar
States.
Then the Mongols were similarly expelled for their disunity back to Mongolia from China around the year
1380 AD by local inhabitants of China led by local Chinese Ming rulers dynasty.
From the Mongol and Tatar Golden Horde due to the aforementioned military tactics of the enslavement
of women of defeated nations in the region of the Caucasus the Seljuk and Ottoman Turks as the two
representatives of more so-called turkic-tatar Nations originated apparently also through the mix of the
Mongols and the local population, these Turks founded the so-called the Ottoman Empire with the
Centre on the territory of present-day Turkey in Istanbul, which was one of the largest and most
powerful empires in the area of the Mediterranean Sea. The Ottoman Empire existed in years from 1299
to 1922 AD and during this time it included the area of Asia Minor, the Balkans, the Black Sea, the
Middle East and North Africa. From the 16th century the Ottoman Empire had completely the Islamic
character of the God's State, in which from the beginning the sultans of the Ottoman dynasty ruled.
The Ottoman Empire bordered and led a series of wars with Orthodox Christian Russia, which took over
the heritage of the Eastern Christian Byzantine Empire with the center in Constantinople.
Constantinople, in 1930 AD officially renamed as Istanbul, which was the capital of the Roman Empire,
after the division of the Roman Empire the capital of the Eastern Roman Empire, later known as the
Byzantine Empire, and after the conquest by the Turks the capital of the Ottoman Empire. The
Byzantine Empire prevented the above conquest murderous wars of the Arabs after the death of
Muhammad in the period of 7-12th.centuries AD, as a result of which the Byzantine Empire suffered
significant territorial losses. Especially the loss of rich Egypt, which was surrendered almost without
fighting to the Arabs through the betrayal of the monophysitie Alexandrian Patriarch Cyrus (i.e. the
Christian religious and political leader, whose religious concept of Jesus of Nazareth. so-called
monophysitism was based on the presumption, that Jesus of Nazareth, apparently Christ had only one,
i.e. absolutely divine and not human nature and therefore it could not be distinguished between father
and son and between the divine and humanity in Christ, this monophysitism was declared by Christianity
as one of the numerous heresies at that time), the Eastern Roman Empire decisively weakened.
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Within the fight against another religious concept of Jesus of Nazareth in the West one began to claim
that the Holy Spirit comes not only from the Father, but also from the Son, which was the pretext of the
theological Great Schism between the Western Roman Empire Christianity (Catholic Church) and the
Eastern Roman Empire Orthodox Christianity around the year 1054 AD. However previous long term
mutual alienation of the population of the former two halves of the Roman Empire already led also to the
Great Schism. The primary cause of the Schism was disputes over the authority of the Roman Pope,
who claimed power over the other four ancient Patriarchates in the East, although the Eastern
Patriarchs acknowledged him jurisdiction only over the Western Patriarchate of Rome. The gradual
degradation of the Byzantine Empire culminated in the defeat of Constantinople in 1453 AD and the
conquest of the remaining Byzantine territories by the Ottoman Turks. During its millennial existence the
Byzantine Empire served as a shield of Christianity, thereby it significantly contributed to the protection
of Europe against the spread of Islam. The heir to the politics and religion of the Byzantine Empire
became especially Orthodox Russia.
At the beginning of the Middle Ages at the time of the migration of nations around the 6th century AD the
Christian Slavs conquered Eastern Europe and Western Europe was conquered by the Christian
Germans, who mixed with the local population. So in medieval Europe Christianity dominated, which
resisted the murderous conquest Arabs wars (in Europe at that time Germanic, virtually Franconian King
Charles I The Great stopped the Arab invasion that began with the across-floating of the Arabs from
Africa to Spain and with their control of the territory of Spain, by Charles' victory on the Ebro river in
Northeast Spain around the year 800 AD, who protected Christianity against its demise and Europe
against the Islamization), the murderous conquest wars of the Mongols and the murderous conquest
wars of the Ottoman Empire. Initially the only permitted religion in medieval Europe was by the State
authorities enforced Christianity and inferior enslaved Judaism, however Jews were often tortured and
killed by Christians.
The change occurred with the advent of modern era from 14th century AD, when after the discovery of
America and Australia European Christians led the murderous conquest wars in these continents, where
they killed the large part of local residents, especially the Indians in America, and murderous conquest
wars in Africa, At that time Christianity was divided into many mutually hating churches, which one can
divide in the basic way into the Roman Catholic Church headed by the Pope and Protestants, at that
time also came a decline of Christianity in Europe, the development of secular natural and social
sciences, and hereby also the liberation of the Jews from Christian slavery in Europe. According to the
Philosophy of Balance the cause of the decline of Christianity was, that Christianity as Jesus' religion of
love, i.e. of charity-caritas has ceased and perhaps never was credible for people, in the modern era the
inhabitants of the West have begun to substitute it increasingly by philosophy of predation, for example
by Darwinism, by which they began to approach the worldview advocated by Islam and Judaism,
although many Jews were very attracted by Jesus' religion of love, i.e. of charity. The reason for this
incredibility was mainly, that people saw, that mutual predation and not mutual love (i.e. charity) rules
among people and animals and plants in the wild or in a world, and people did not understand, why in
this situation they should believe church, whose priests claimed, that love, i.e. charity rules over nature
or the world, especially when Christians themselves behaved predominantly and continue to behave
predominantly in their factual conduct so, as if predation rules over the world (but as a Christian I rather
hope according to the Bible King James Version (KJV), Matthew 16, 15 He saith unto them, But whom
say ye that I am? 16 And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God.
17 And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona: for flesh and blood hath
not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. 18 And I say also unto thee, That thou art
Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it.).
A large contribution to the detection of this great Christian hypocrisy brought modern science and
especially the liberation struggle of the Jews from their medieval Christian enslavement by the
dissemination of Jewish ideology in science, that the world is not ruled by Christian love, i.e. charity, but
by predation and that Jesus of Nazareth supposedly lied or was mistaken in it. However these Jewish
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and modern attacks against Jesus' religion of love, i.e. charity, and the unveiling of a huge hypocrisy of
the vast majority of Christians, who act as predators in accordance with Judaism or Islam, i.e. not
charitably, guided by an above-average share of Jewish managers on the management of the Western
world in the modern times establishing in accordance with this Jewish belief about the predation
government over the world in a large amount the above mentioned slaughter agricultural factory farms
torturing and killing animals have turned especially against the Jews themselves.
Existing peak of this crisis of Christianity in the West the German Nazism became, German Nazism in
addition, that it was based on the presumptions, that the world is ruled by predation and that for the win
of its ideology it is necessary to lead the murderous conquest war, which is not substantially different
from the older Judaism or Islam, so in accordance with Darwinism, which was based on the
presumption, that purpose of this predation of evolution in nature or in the world is the natural selection
of living individuals or species of living individuals, which should reproduce and which should die in this
natural struggle for life, (the German Nazism) prohibited the Germans under the cruel punishments from
mixed marriages and sexual relations, especially with the Jews but also with Slavs, and the German
Nazism tried also to speed up this natural selection in the nature or in the world through total genocide
of the according to it in relation to Germans, virtually to Germanic tribes inferior or competitive human
races, which should be according to the German Nazis the Jews and perhaps also Slavs. So in their
murderous conquest wars the German Nazism killed and counted in the final result with killing especially
of all Jews and perhaps also of the Slavs, including women and children, and it is unlike the murderous
conquest wars of contemporary Judaism and mostly of the entire Islam history. On the basis of its belief
about government of predation over the world the German Nazism, the first philosophical predecessor of
this belief was especially old Judaism, started to handle the Jews in the same way as the Jews had
handled animals, the German Nazism started to build for the Jews the slaughter factory farms, of which
goal was to receive on the basis of the alleged predation of the world the maximum economic benefit
from Jewish human bodies, it started concentration of the Jews in the concentration camps, similar to
agricultural slaughter factory farms for the animals, it exposed the Jews to slave labor with the least both
amount and price of food, the German Nazism started to do unlimited medical experiments on the Jews,
followed by mass killing of work-unable depleted tortured Jews in gas chambers in concentration camps,
which was similarly mechanized as slaughter of livestock in slaughter agricultural factory farms, similarly
the Nazis manufactured all parts of the Jewish bodies for economic benefit, so we could see at first sight
absurd Nazi lamps coated with Jewish skin, the Nazi removing and economic manufacturing of hair and
teeth of Jews before their killing for the purpose of economic exploitation. However on the contrary
German Nazism protected animals and nature, the German Nazi laws were the most perfect laws on the
protection of nature and animals, which has ever been adopted by any State in Europe. These German
Nazi laws on the protection of nature and of animals survived the defeat of the German Nazism and
remained valid in large part in West Germany and later in 1990 in united Germany up to the present.
The second result of the Jewish liberation struggle from the medieval Christian enslavement of Jews
was the Communist ideology of the dictatorship of the proletariat, which was founded by philosophy of
Karl Marx of Jewish origin and this Communist ideology was used for the domination over the Tsarist
Russia by the former leader of the Bolshevik revolution of 1917 AD, Vladimir Ilyich Lenin, who was
apparently partially of Jewish origin, it should be proved by the letter which was written by Lenin's older
sister, Anna Ulyanov and which was possible to read on the newly opened exhibition in Moscow's State
Historical Museum, Ulyanov claims that their maternal grandfather was a Ukrainian Jew who converted
to Christianity to avoid the compulsory resettlement to the area reserved for the Jews and to study. "He
originated from a poor Jewish family and he was the son of Moses Blank, originating from (westernUkrainian) Zhytomyr”, Ulyanov wrote to Soviet leader Joseph Stalin. (see http://relax.lidovky.cz/vudcerevoluce-lenin-byl-zid-dokazuje-dopis-jeho-sestry-pjh-/zajimavosti.aspx?c=A110524_093101_lnzajimavosti_pks ), Joseph Stalin was of Georgian origin, thus he originated from the Russian Caucasus
region, which has been the centre of Mongolia-Tatar State Golden Horde in the past, Stalin was directed
in his politics in Russia literally by the above three basic laws of Mongolian warriors: not to betray your
Khan (punished with death regularly also of family members of traitor), to fight against the enemy until
the end and the prohibition of killing women and children. After the death of Lenin Stalin dominated the
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Communist movement in Russia, however, although Stalin killed a large number of his opponents, so he
did not kill on principle their women and children, to the Russian concentration camps the Gulags only
hostile adult men were sent by Stalin, whether Russians, Germans or other nationalities. The children of
these Russian enemies in Russia Stalin sent to State children's homes, on principle for re-education.
The same procedure was applied by Stalin to the German Nazis or to their servants from other nations
on the by Russians conquered Nazi territories, the hostile adult men were killed in a large amount after
the conquest of their territories by the Russians, their women were raped in a large amount by Russian
soldiers, which resulted apparently in a number of German children from these mixed sexual relations,
and then, that nowadays the hatred between the Germans and the Russians is no longer a big problem,
it is rather about friendship, see above, for example. German Chancellor Angela Merkel often acts as a
mediator in power and murderous war conflicts between the Russia and the Western allies, at the
present time the example was her negotiating of cessation of fighting in the murderous civil war in
Ukraine. Nazi Germany conquered the whole Western Europe, until it failed in the attempt to conquer
the Stalin's Communist Soviet Russia, also the former Russian enemies the United Kingdom and the
United States joined the Soviet Russia during the Second World War, then together they defeated Nazi
Germany.
During The Second World War in concentration camps about 5.2 million Jews, including women and
children were killed by Nazi Germany. after their disaster in the context of The Second World War the
Jews continue to insist on their ideology based on Jewish religion in ancient times, that the world is ruled
by the predation, i.e. not by love, the charity. The Jews have applied this their ideology to their repeated
return to and domination over Israel and Palestine in a murderous conquest war against the local
Palestinians, who are partly members of Christianity and in the majority the members of a similar Islam
ideology about the government of predation in the world. In addition insisting on their ideology based on
Jewish religion in ancient times, that the world is ruled by the predation, i.e. not by love, the charity, after
The Second World War the Jews, who are represented at present time in above average amount among
managers in the West, applied to massive restoration of the expansion of agricultural slaughter factory
farms in the West torturing and killing animals – contemporary concentration camps of animals. In
addition insisting on their ideology based on Jewish religion in ancient times, that the world is ruled by
the predation, i.e. not by love, the charity, the Jews applied to their insisting on heresy of Jesus of
Nazareth from the perspective of the Jewish religion, which has resulted in that the Jews, who converted
to Christianity, cannot obtain citizenship in the modern Jewish State of Israel, and it is unlike eg. Jewish
atheists.
The result of rivalry of predatory ideology of Judaism and of predatory ideology of Islam and of predatory
Christian West, which under the influence of Judaism and its ideological liberation struggle of Jews from
the Christian medieval slavery lost or never had in the vast majority the Christian belief, that the world is
ruled by love, i.e. charity, is, that the world stands on verge of a murderous nuclear war, which can
exterminate all humanity with a significant probability because of the mass destructiveness of nuclear
weapons, at present time it is apparently mainly due to the conflict in Israel and Palestine between on
the one hand predatory orthodox Islamic States, which are trying to acquire nuclear weapons and to
reconquer the territory of Israel and Palestine in the murderous war, and on the other hand predatory
contemporary Jewish State Israel and the predatory Jewish and Christian West, both owning nuclear
weapons, where both are not able to cope Muslims at the birth rate, combativeness, willingness to die
on the battlefield while as a result of progress of science and of civilization the Western and Jewish
population becomes effeminate and it is gradually dying out naturally.
Summary: This basic pattern according to charitylogy as the science about love, i.e. about charity
according to the Philosophy of Balance used by me for understanding and commentary of the history of
the three great related world religions Judaism, Christianity and Islam can easily be viewed as follows:
Eg. if the mother member of the Christian church or atheistic mother, if both believe in mercy and
Christian love (i.e. charity) and they speak to her child, that the world is governed by mercy or Christian
love (i.e. charity), and that her son or daughter should therefore also be merciful, so these mother must
expect from a significant part of her offspring eg. such a response, mother, yesterday I saw the cat as it
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caught live mouse, at first the cat tortured it (i.e. playing with it), then the cat killed and ate it, and
mother, you eat and you give us to eat the meat of animals which are tortured and killed in slaughter
agricultural factory farms (eg. after birth in these factory farms there is denied freedom of movement of
animals not to lose weight, these animals are fed by drugs to quickly get fatter, and shortly after birth,
often as pups or shortly after reaching adulthood these animals are killed), mother, we have to believe
you, that the nature or world are governed by mercy or Christian love, i.e. charity and not by predation,
mother, you lie us and on the basis of this reasoning a large proportion of these children will choose the
predation as their religion, whether in the form of Islam, Judaism or they become hypocritical predatory
Christians or predatory Hindus or predatory atheists or they believe Darwinism, and they will not believe
that the world or nature are governed by mercy or Christian love (i.e. charity), or by God who should be
mercy or Christian love (i.e. charity). On the contrary Jewish or Muslim mother would answer to her
aforementioned daughter or son apparently according to Judaism or Islam, that being predatory or a
predator is absolutely right, that her son or daughter should be merciful or charitable only to their friends
and against other living creatures, especially against other humans, other animals and other plants he or
she must throughout his or her life in the world to fight to the death as a predator until he or she joins
them to his or her pack, kills them or enslaves them, as do such predatory wolves, which are merciful or
charitable only to members of their own pack of wolves and against other living creatures, especially
against prey or against other wolf packs they must fight to the death. This opinion of domination of
predation in the world on the above question of charity or predation of the world based on Judaism or
Islam is controversial according to the Philosophy of Balance again, although this opinion of Judaism or
Islam can sound reasonable, because it largely coincides with the experience of all living creatures, but
according to the Philosophy of Balance all children, all mothers, as well as well as all fathers or all other
men and all other living creatures never fully accept domination of predation in the world, even if it
contradicted an irrefutable proof of reason, which has not been given yet, because according to the
Philosophy of Balance all living creatures in fact feel that they very dislike the domination of predation in
the world (i.e. it is very contrary to their emotions) and they are in fact very unwilling it (i.e. it is very
contrary to their will). With the advent of modern era there was also a decline of Christianity in Europe,
the development of secular natural and social sciences, and with it the liberation of the Jews from
Christian slavery in Europe. According to the Philosophy of Balance the cause of the decline of
Christianity was, that Christianity as Jesus' religion of love, i.e. of charity-caritas has ceased and
perhaps never was credible for people, in the modern era the inhabitants of the West have begun to
substitute it increasingly by philosophy of predation, for example by Darwinism, by which they began to
approach the worldview advocated by Islam and Judaism, although many Jews were very attracted by
Jesus' religion of love, i.e. of charity. The reason for this incredibility was mainly, that people saw, that
mutual predation and not mutual love (i.e. charity) rules among people and animals and plants in the
wild or in a world, and people did not understand, why in this situation they should believe church,
whose priests claimed, that love, i.e. charity rules over nature or the world, especially when Christians
themselves behaved predominantly and continue to behave predominantly in their factual conduct so,
as if predation rules over the world (but as a Christian I rather hope according to the Bible King James
Version (KJV), Matthew 16, 15 He saith unto them, But whom say ye that I am? 16 And Simon Peter
answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. 17 And Jesus answered and said
unto him, Blessed art thou, Simon Barjona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my
Father which is in heaven. 18 And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will
build my church; and the gates of hell shall not prevail against it.). The result of rivalry of predatory
ideology of Judaism and of predatory ideology of Islam and of predatory Christian West, which under the
influence of Judaism and its ideological liberation struggle of Jews from the Christian medieval slavery
lost in the vast majority the Christian belief, that the world is ruled by love, i.e. charity, is, that the world
stands on verge of a murderous nuclear war, which can exterminate all humanity with a significant
probability because of the mass destructiveness of nuclear weapons, at present time it is apparently
mainly due to the conflict in Israel and Palestine between on the one hand predatory orthodox Islamic
States, which are trying to acquire nuclear weapons and to reconquer the territory of Israel and
Palestine in the murderous war, and on the other hand predatory contemporary Jewish State Israel and
the predatory Jewish and Christian West, both owning nuclear weapons, where both are not able to
cope Muslims at the birth rate, combativeness, willingness to die on the battlefield while as a result of
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progress of science and of civilization the Western and Jewish population becomes effeminate and it is
gradually dying out naturally.
For details see: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
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Muslimové jako bič Boží dle Abú Bakra (asi 573 Mekka – 23. srpen 634 našeho letopočtu Medína)
prvního chalífa po Muhammadovi, dle Filosofie rovnováhy trestající křesťany a židy zejména za
současné křesťanské a židovské porážkové průmyslové zemědělské velkochovy – současné
koncentrační tábory zde mučených zvířat
Co je podstatou níže popsaných krutých pravidel islámu vyjádřil v jediném dobovém všemi muslimy
ctěném životopisu MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA (viz Literatura níže, kapitola Poslední
nemoc, s. 222) první nástupce po Muhammadovi emír Abú Bakr (asi 573 Mekka – 23. srpen 634
našeho letopočtu Medína) slovy: „Byl jsem vybrán, abych vám vládl, ačkoliv nejsem nejlepší z vás.
Pokud budu jednat dobře, musíte mi pomáhat, a pokud budu jednat nespravedlivě, musíte mě opravit.
Pravda je poctivost a nepravda je zradou! Národy, které nebojovaly za Alláha, byly potrestány
pokořením, a když se zkaženost rozšířila doširoka, Alláh seslal pohromu. Poslouchejte mě, dokud budu
poslouchat Alláha a Jeho proroka! Kdybych se ale vzbouřil proti Alláhovi a Jeho prorokovi, nejste mi
povinni žádnou poslušností! Povstaňte k modlitbě a ať s vámi má Alláh slitování.“ Z toho plyne, že
muslimy lze chápat stejně jako např. Vandaly, Huny či Mongoly, resp. Tatary a Turky (s Mongoly, resp.
Tatary a Turky byli muslimové nábožensky i pokrevně spřízněni) v minulosti za jakýsi bič Boží trestající
křesťany, popř. i židy za jejich velké chyby. Dle mé Filosofie rovnováhy touto velkou chybou obou
křesťanů a židů v současnosti zřejmě velmi urážející všudypřítomného jediného Boha či charitu jsou
zejména současné křesťanské a židovské porážkové průmyslové zemědělské velkochovy – současné
koncentrační tábory zde mučených zvířat, je-li jediný Bůh všudypřítomný, tak je přítomný i v těchto
zvířatech a, je-li nějaká vyšší spravedlnost, tak pachatele čeká za tuto kolosální nemilosrdnost
vzbuzující kolosální nenávist zasloužený trest, jestliže se nenapraví. Lze tedy očekávat i atomovou
válku ze strany muslimů jako jakéhosi biče Božího.
Literatura:
1) MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA, IBN ISHÁK, orginál v arabštině: Sírat rasúl Alláh, z
anglického vydání Michael Edwardes, The Life Of Muhammad, Apostle Of Allah, vydaného Royal
Asiatic Society of London v roce 1898, přeložil Viktor Svoboda, vydalo v roce 2009 nakladatelství LEDA
spol. s r.o. a nakladatelství Rozmluvy, vydání první.
2) Podle radikálních islamistů, je dovoleno použití násilí při šíření islámu. Islám rozděluje svět na dvě
části. Darul Harb (země války) a Darul Islam (země islámu). Darul Harb je zemí bezvěrců, muslimové
jsou radikály žádáni, aby do těchto zemí pronikali, obraceli je na svou víru a sami se množili, dokud se
jejich počet nezvýší, a poté začali s válkou a bojovali a zabíjeli lidi, ustanovili islám jako náboženství a
připojili tuto zemi k Darul Islam. V tomto smyslu jsou mirumilovné Súry Mekkánského období radikály
vykládány jako Súry platné v období, kdy je islám slabý, a shora uvedené násilné Súry Meddinského
období mají být podle radikálů uplatňovány v době, kdy muslimové jsou silní a mohou vést válku proti
nevěřícím. Podle radikálů je také možno zrušit jakoukoliv smlouvu s nevěřícími, nedodržet jim dané
slovo (Zproštění od Boha a posla Jeho pro ty z modloslužebníků, s nimiž jste uzavřeli úmluvu., Súra 9,
1).
Dvojí tvář Koránu: islámští vědci rozlišují súry, které pochází z dob pobytu Muhammada v Mekce (tzv.
Mekkánské období) a súry z období jeho pobytu v Medíně (tzv. Meddínské období). Súry z období
Mekky jsou považovány za koncilové a mírumilovné. Súry z období v Medíně, kdy Muhammad dosáhl
politické moci, jsou poznamenány džihádem mečem, podle mírumilovných muslimů však ani tyto súry
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neznamenají schvalování útočné války proti nevěřícím. 1. Zabíjení, tělesné tresty, válka: Súra 5, 38:
Zloději a zlodějce utněte ruce jejich…, Súra 24, 2: Cizoložnici a cizoložníka zbičujte, každého s nich sto
ranami!, Súra 24, 4: Ty, kdo vrhají podezření na počestné ženy a pak nepřivedou čtyři svědky, zbičujte
osmdesáti ranami…, Súra 2, 178: Vám, kteří věříte, jest předepsán zákon krevní msty za zabití:
svobodný muž za svobodného muže, otrok za otroka, žena za ženu. , Súra 2, 216: A je vám předepsán
také boj, i když je vám nepříjemný., Súra 2, 244: Bojujte na stezce Boží (za Alláha)., Súra 4, 74: A těm,
kdož bojují na stezce Boží a budou zabiti či zvítězí, těm dáme odměnu nesmírnou. , Súra 4, 104:
Neochabujte v pronásledování těchto lidí v boji!, Súra 5, 35: Vy, kteří věříte! Bojte se Boha a hledejte
usilovně na Jeho cestě…, Súra 8, 39 [text se shoduje s obsahem súry 2, 193]: Bojujte tedy proti nim,
aby už nebylo pokušení k odpadlictví a aby všechno náboženství bylo jen Boží (Alláha)., Súra 9, 36: …
nýbrž bojujte proti nevěřícím jako jeden muž, tak jako oni bojují proti vám jako jeden muž… , Súra 9,
111: A oni bojují na cestě Boží – zabíjejí a jsou zabíjeni., Súra 47, 35: Neochabujte a nevybízejte k míru,
když máte převahu… , Súra 61: Bůh velice nenávidí, že říkáte něco, co neděláte, avšak Bůh věru miluje
ty, kdož bojují na cestě Jeho v sevřeném šiku, jako by byli stavbou olovem spojenou. , 2. Potírání
některých ostatních náboženství: Súra 8, 55: Nejhoršími tvory před Bohem jsou ti, kdo byli zatvrzele
nevěřící a stále ještě nevěří…, Súra 2, 193: A bojujte proti nim, dokud nebude konec svádění od víry a
dokud nebude všechno náboženství patřit Bohu (Alláhovi)., Súra 2,191: Zabíjejte je všude (tzn. nevěřící
nepřátele), kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali…, Súra 8, 12: Já vrhnu do srdcí
těch, kdož nevěří, hrůzu a vy bijte je po šíjích a bijte je po všech, prstech!“, Súra 4, 76: Ti, kdož uvěřili,
bojují na stezce Boží, a ti, kdož neuvěřili, bojují na stezce modlářství. Bojujte proti přátelům Satanovým.,
Súra 9, 5: A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte
je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy!, Súra 9, 123: Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z
nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že Bůh je na straně bohabojných!,
3. Tělesné tresty: Súra 5, 38: Zloději a zlodějce utněte ruce jejich v odplatu za to, co provedli… , Súra
24, 2: Cizoložnici a cizoložníka zbičujte, každého z nich sto ranami!, Súra 24, 4: Ty, kdo vrhají
podezření na počestné ženy a pak nepřivedou čtyři svědky, zbičujte osmdesáti ranami…, Súra 4, 34:
Muži zaujímají postavení nad ženami… A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim
místa na spaní a bijte je!, 4. Porušování zásad rovnoprávnosti: Súra 2, 228: …nicméně muži jsou o
stupeň výše nad ženami…, Súra 4, 34: Muži zaujímají postavení nad ženami… A ty, jejichž
neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je!, Súra 4, 11: A Bůh vám stanoví
o dětech vašich toto: synovi podíl rovný podílu dvou dcer; Súra 9,29: Bojujte proti těm, kdož nevěří v
Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství
pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma – dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.,
5. Porušování všeobecných lidských práv: Súra 2, 223: Ženy vaše jsou pro vás polem; vcházejte tedy
na pole své, odkud chcete… , Súra 4, 15: Proti těm z vašich žen, jež dopustí se hanebnosti, vezměte
jako svědky čtyři z vás. A jestliže tito to dosvědčí, podržte ženy v domech, dokud smrt je nezavolá
anebo Bůh (Alláh) pro ně nepřipraví nějaké východisko. 6. Porušení všeobecných práv osobnosti: Súra
33, 36 A ani nevěřícímu, ani věřícímu není dána volba v záležitostech jejich, jakmile Bůh a posel Jeho
věc jednou rozhodli…, Súra 33, 50: Proroku! Dovolili jsme ti manželky tvé, jimž jsi dal obvěnění, a ty,
jichž zmocnila se tvá pravice z těch, které ti Bůh dal jako kořist, a dále tvé sestřenice z otcovy strany a
tvé sestřenice z matčiny strany, které se s tebou vystěhovaly – a každou ženu věřící, jestliže se sama
darovala prorokovi, chce-li se sní prorok oženit – a to je výhradně pro tebe, nikoliv pro ostatní věřící.,
Súra 60, 10: …a když zjistíte, že jsou věřící (ony), neposílejte je nazpět k nevěřícím, neboť jim nejsou
dovoleny a ani oni nejsou dovoleni jim…, 7. Zamítnutí svobody náboženského vyznání: Súra 2, 191:
…svádění od víry je horší než zabití., Súra 2, 217: …svádět od víry je horší než zabíjet., Súra 47, 8: Na
ty však, kdož neuvěřili, nechť padne neštěstí a nechť Bůh dá zbloudit dílům jejich!, 8. Různé súry: Súra
47, 4-5: A když se střetnete s nevěřícími, udeřte je do šíjí, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je
spoutejte!, Súra 48, 28: A on je ten, jenž vyslal posla Svého se správným vedením a s náboženstvím
pravdivým, aby mu dal zvítězit nad každým jiným náboženstvím. A Bůh je svědkem dostačujícím (viz
také 5. 34), Súra 66, 9: Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď k nim přísný! Jejich
útočištěm bude peklo – jak hnusný je to cíl konečný! , Súra 9, 123: Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z
nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že Bůh je na straně bohabojných!
, Súra 8, 39: Bojujte tedy proti nim, aby už nebylo pokušení k odpadlictví a aby všechno náboženství
bylo jen Boží. , Súra 98, 6: A věru ti, kdož jsou nevěřící z vlastníků Písma (tzn. židé a křesťané)…. a to
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jsou ti nejhorší ze všech stvoření!, Súra 4, 89: A přáli by si, abyste se stali nevěřícími, jako jsou oni,a
abyste byli stejní. Neberte si mezi nimi přátele, dokud se nevystěhují na stezku Boží! A jestliže se obrátí
zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A neberte si z nich ani přátele, ani pomocníky…, Súra
2, 216: A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný. Je však možné, že je vám nepříjemné
něco, co je pro vás dobré, a je možné, že milujete něco, co je pro vás špatné; jedině Bůh to zná,
zatímco vy to neznáte. (Zde je míněn boj se zbraněmi) , Súra 4, 74: Nechť tedy bojují na stezce Boží ti,
kdož kupují za život pozemský život budoucí! A těm, kdož bojují na stezce Boží a budou zabiti či zvítězí,
těm dáme odměnu nesmírnou., Súra 9, 5: A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte
modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy!
Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich,
vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný., Súra 9, 52: Co můžete pro nás očekávat jiného než jedinou ze
dvou odměn překrásných (vítězství nebo mučednická smrt, zatímco my pro vás očekáváme jedině to, že
Bůh vás zasáhne trestem, jenž vás od Něho postihne rukama našima? Jen čekejte, my s vámi budeme
také čekat.“, Súra 2, 193: A bojujte proti nim, dokud nebude konec svádění od víry a dokud nebude
všechno náboženství patřit Bohu., Súra 9, 111: A Bůh věru koupil od věřících jejich osoby i jejich
majetky s tím, že jim budou dány zahrady. A oni bojují na cestě Boží – zabíjejí a jsou zabíjeni. …radujte
se tedy z obchodu svého s Ním uzavřeného – a to úspěch je nesmírný., Súra 4, 76: Ti, kdož uvěřili,
bojují na stezce Boží, a ti, kdož neuvěřili, bojují na stezce Tághůta. Bojuje proti nepřátelům Satanovým,
vždyť slabé jsou proti vám úklady Satanovy!, Súra 4, 84: Bojuj na stezce Boží, vždyť neponeseš břímě
jiné než své vlastní… Povzbuzuj věřící… , Súra 5, 17: Věru jsou nevěřící ti, kdož říkají: „ Zajisté je
Bohem Mesiáš, syn Mariin!“, Súra 5, 52: Vy, kteří věříte! Neberte si židy a křesťany jako přátele… , Súra
3, 118: Vy, kteří věříte! Neberte si jako důvěrníky nikoho kromě lidí z vás!, Súra 9, 41: Jděte v boj lehčí i
těžší a bojujte majetky i osobami na své cestě Boží., Súra 4, 104: Neochabujte v pronásledování těchto
lidí! A jestliže vy strádáte, strádají i oni“, Súra 47, 35: Neochabujete a nevybízejte k míru, když máte
převahu…, Súra 5, 38 (42): Zloději a zlodějce utněte ruce jejich v odplatu za to, co provedli, jako
varovný příklad od Boha! A Bůh je mocný, moudrý. , Súra 4, 89: …a jestliže se obrátí zády, pak je
chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! Filosofie rovnováhy s. 135-136
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 22. 5. 2016 11:05
22. 5. 2016 11:05
Muslims as a scourge of God according to Abu Bakr (about 573 Mecca – 23rd August, 634 anno Domini
Medina) the first caliph after Muhammad, according to the Philosophy of Balance punishing Christians
and Jews especially for contemporary Christian and Jewish slaughter agricultural factory farms contemporary concentration camps of here tortured animals.
What is the substance of below described cruel rules of Islam, it was expressed in a single biography
from that time in Czech language “MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA“/ in Arabic language
“Sírat rasúl Alláh“/ in English „The Life Of Muhammad, Apostle Of Allah“ (see Literature below, chapter
Last illness, p. 222) honoured by all Muslims by the first successor after Muhammad emir Abu Bakr
(about 573 Mecca – 23rd August, 634 AD Medina) in words: "I was selected to govern over you,
although I am not the best of you. If I act well, you have to help me, and if I act unjustly, you must
correct me. The truth is honesty and untruth is a betrayal! Nations, who did not fight for Allah, were
punished by humiliation, and when the corruption (perversion, evil) spread wide, Allah sent disaster.
Obey me as long as I obey Allah and His Prophet! However, if I rebelled against Allah and His Prophet,
you are obliged me with no obedience! Rise to pray and let Allah have mercy with you." This implies,
that Muslims can be understood equally as such Vandals, Huns and Mongols, virtually Tatars and Turks
(Muslims were related with both religion and blood to the Mongols, virtually Tatars and Turks) in the past
as a kind of scourge of God punishing Christians, virtually also Jews for their big mistakes. According to
my Philosophy of Balance this big mistake of both Christians and Jews at present time apparently highly
insulting omnipresent only one God, i.e. charity are especially contemporary Christian and Jewish
slaughter agricultural factory farms - contemporary concentration camps of here tortured animals, if only
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one God is omnipresent, so He is also present within these animals and, if there is some higher justice,
so deserved punishment waits for the perpetrators of this colossal mercilessness causing colossal
hatred, if they do not correct their ways. Therefore nuclear war by Muslims as a kind of scourge of God
can be expected.
Literature:
1) MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA, IBN ISHÁK, orginal in Arabic language: Sírat rasúl
Alláh, from the English edition by Michael Edwardes, The Life Of Muhammad, Apostle Of Allah,
published by Royal Asiatic Society of London in 1898, translated by Viktor Svoboda, in 2009 published
by publishing house LEDA spol. s r.o. and by publishing house Rozmluvy, first edition.
2) According to radical Islamists, it is allowed to use violence to spread Islam. Islam divides the world
into two parts. Darul Harb (land of war) and Darul Islam (land of Islam). Darul Harb is the land of the
infidels, Muslims are asked by radicals to get through to those countries, turning them over to their faith
and multiply themselves until their numbers increase, and then to begin the war and to fight and to kill
people, until they make Islam the religion and they join this country to Darul Islam. In this sense, the
peaceful Suras of Mecca period the radicals interpreted as Suras valid during the period, when Islam is
weak, and above violent Suras of Meddina period to be applied by radicals at a time, when Muslims are
strong and they can war against unbelievers. According to the radicals it is also possible to cancel any
contract with unbelievers, honoring them with the word (Exemption from God and His messenger for
those polytheists with whom you have a convention., Sura 9, 1).
The dual face of the Koran: Islamic scientists distinguish Suras that comes from the time of residence of
Muhammad in Mecca (called Mecca period) and Suras from the period of his stay in Medina (the
Medina period). Suras from the Mecca period are considered conciliatory and peaceful. Suras from the
Medina period when Muhammad reached the political power are marked by jihad by sword, but even
these Suras do not imply approval of war of aggression against unbelieversa according peaceful
Muslims. 1st Killings, corporal punishments, wars: Sura 5, 38: Thieves cut off their hands ... Sura 24, 2:
Whip adulterer and the adulteress, each of them one hundred blows! Sura 24, 4: Those who cast
suspicion on an honest woman, and then do not bring four witnesses, whip eighty blows ... Sura 2, 178:
you who believe, is the prescribed law of blood revenge for the killing: a free man for free man, slave for
slave, woman for woman. , Sura 2, 216: And you are prescribed a fight, even when you're
uncomfortable, Sura 2, 244: Fight in the path of God (for Allah)., Sura 4, 74: And to those who fought in
the path of God and be killed or victorious, those we pay enormous. , Sura 4, 104: Do not finish pursuit
of these people in the fight!, Sura 5, 35: O you who believe! Fear God, and look hard on his way ... Sura
8, 39 [text matches the content of Sura 2, 193] Fight then against them, so there was no temptation to
apostasy, and that all religion was only God (Allah)., Sura 9, 36 ... but the fight against the infidels as
one man, as they fight against you as a man ... Sura 9, 111: And they fight in the way of God - kill and
are killed., Sura 47, 35: Do not finish and do not suggest to peace, if you prevail ... Sura 61: God hates
the most, that you say something and do not do it, but surely God loves those who fight in His way tight
phalanx as if they were lead-related construction. , 2nd Tackling some other religions: Sura 8, 55: The
worst creatures of God are those who are repentantly unbelieving and still do not believe ..., Sura 2,
193: And fight them until the end of seduction from the faith until all religions belong to God (Allah).,
Sura 2, 191 : Kill them everywhere (i.e. infidel enemies), where overtake, and driving them out of the
places from, where they drove you ... Sura 8, 12: I throw myself into the hearts of those who disbelieve,
fear, and you beat them and beat the backs, after all fingers! "Sura 4, 76: Those who believe fight in the
path of God, and those who disbelieve, fight in the path of idolatry. Fight against the friends of Satan.,
Sura 9, 5: And when the sacred months elapse, kill the polytheists, wherever you find them, capture
them lay siege to them and give against all kinds of pitfalls!, Sura 9, 123: O you who believe! Fight those
of the unbelievers who are near the! Let them find hardness in you and know, that God is at hand, Godfearing!, 3rd Corporal punishments: Sura 5, 38: Thieves cut off their hands in retaliation for what he
done ... Sura 24, 2: whip adulterer and the adulteress, each one hundred blows!, Sura 24, 4: Those who
cast suspicion on the virtuous woman and then do not bring four witnesses whip eighty blows ... Sura 4,
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34: Men occupy the position over women ... And those whose disobedience you fear, and warn they
should recognize a place to sleep and beat them, 4th Violation of the principles of equality: Sura 2, 228
... but men are a step above the women ... Sura 4, 34: Men occupy the position over women ... And
those whose disobedience you fear, and warn they should recognize a place to sleep and beat them,
Sura 4, 11: And God will provide for your children this: his son for a share of the share of two daughters,
Sura 9, 29: Fight those who do not believe in Allah and the Last Day and do not prohibit what God has
forbidden and His messenger, and who not worship a religion of truth, of those who received the
scripture - until they charge directly to their own hands, being humiliated., 5th Violations of universal
human rights: Sura 2, 223: your wives are your field, Enter ye therefore your land, where you want to ...
Sura 4, 15: Against those of your women who commit folly, as witnesses to take the four of you. And if
they testify to, hold women in houses until death or it will not be deprived by God (Allah) them of a way
out. 6th Violation of general personal rights: Sura 33, 36 And neither believer or the believer is not given
the choice in matters of when God and His Messenger decide one thing ... Sura 33.50: Prophet! They let
you have your wife, whom you have given dowry, and those whom thy right hand seized from those God
has given you as booty, and your cousin's paternal cousin and your mother's side who emigrated with
you - and each wife, if she gave the Prophet wishes to marry the prophet dream - and it is exclusively for
you, not for other believers., Sura 60, 10: ... and if you find, that they are believers (they) do not send
them back to the unbelievers, since they are not allowed, nor they are allowed to them ... 7th Rejection
of religious freedom: Sura 2, 191 ... misleading their faith is worse than killing., Sura 2, 217 ... to blame
the faith is worse than killing., Sura 47, 8: those however who do not believe, let fall accidents and let
God err their works!, 8th Various Suras: Sura 47, 4-5: And when faced with the unbelievers, strike them
in the neck, and when you cause them a complete defeat, firmly confine them, Sura 48, 28: And he is
the one who sent a messenger to their right guidance and with true religion to give him victory over
every other religion. And God is sufficient witness (see also 5, 34), Sura 66, 9: Prophet, fight hard
against the unbelievers and the hypocrites and be strict to them! Their refuge is Hell - how disgusting is
that the final goal! , Sura 9, 123: O you who believe! Fight those of the unbelievers who are near the! Let
them find hardness in you and know, that God is at hand, God-fearing! , Sura 8, 39: Fight therefore
against them, so there was no temptation to apostasy, and that all religion was only God. , Sura 98, 6:
And surely those who are unbelievers owners of Scripture (i.e. Jews and Christians) .... and are the
worst of all creatures!, Sura 4, 89: and they would like to become non-believers, as they are, and you
were the same. Do not take among them friends until they go the path of God! And if they turn back,
then seize and kill, you will find them anywhere! And do not take any friends or helpers ... Sura 2, 216:
And you are prescribed a fight, even when you're uncomfortable. However, it is possible that something
unpleasant to you, what is good for you, and it is possible to love something that is bad for you, only
God knows while you do not know. (Here, here is the combat with arms), Sura 4, 74: Let battle on the
path of God those who are buying for a life on Earth a future life! And to those who fought in the path of
God and be killed or victorious, we reward those immense., Sura 9, 5: And when the sacred months
elapse, kill the polytheists, wherever you find them, capture them lay siege to them and give against all
kinds of dangers ! If, however, turns contrite, will observe prayer and give alms, let them go their way,
for God he is surely Forgiving, Merciful., Sura 9, 52: What can you expect for us other than one of two
beautiful rewards (victory or martyrdom while we expect only to you that God will intervene punishment
from Him that will affect our very hands? Just wait, we with you will also be expected. "Sura 2, 193: And
fight them until the end of seduction from the faith until all religions belong to God., Sura 9, 111: And
God surely bought from the believers their persons and their possessions, that they have been given the
garden. And they are fighting on the path of God - kill and are killed. ... So rejoice in Him with his
business closed - and that success is enormous., Sura 4, 76: Those who believe fight in the path of
God, and those who disbelieve, fight in the path Tághůta. Fight against the friends of Satan, they are
weak plots of Satan against you!, Sura 4, 84: Fight in the path of God, you will not bear burden other
than your own... Encourage the faithful…, Sura 5, 17: Surely they are unbelievers who say: "Surely God
is the Messiah, son of Mary!" Sura 5, 52: O you who believe! Do not take Jews and Christians as friends
... Sura 3, 118: O you who believe! Do not like anyone but the trustees of your people!, Sura 9, 41: Go
into a fight lighter or harder and fight your assets and people to the way of God., Sura 4, 104: Do not
finish pursuit of these people! And if you suffer, they suffer ", Sura 47, 35: a waning do not suggest to
peace, if you prevail ... Sura 5, 38 (42): Thieves cut off their hands in retaliation for what they had done
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as a cautionary example of God! And God is Mighty, wise., Sura 4, 89: ... and if they turn back, then
seize and kill, you will find them anywhere! Philosophy of Balance p. 140-142
For details see: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 22. 5. 2016 11:09
22. 5. 2016 11:09
Prorok Muhammad čili živý proti křesťanskému Mahomet či Mohamed čili mrtvý
Obsah:
Úvod: Semitská filologie důležitých arabských slov v islámu
A/ Věrnost ortodoxních muslimů Prorokovi prostřednictvím prolévání krve
B/ Pronásledování muslimů a pokus zabít Proroka ze strany obyvatel Mekky nevěřících v islám
C/ Snaha Proroka o mírové získání židů pro islám
D/ Proč podle islámu muslimové odmítli židovství a křesťanství
E/ Zabíjení v islám nevěřících Arabů a židů muslimy v dobách Proroka
F/ Prorokovo otrávení zajatou zřejmě židovkou
G/ Deklarace částečného zproštění dodržovat jakékoliv smlouvy s modloslužebníky, islám jako
náboženství Abrahámovo a další nejvýznamnější předpisy islámského práva
H/ Obětování zvířat v islámu a při Prorokově poslední pouti obojí Prorokův případný zákaz islámských
poutí a samotným Prorokem zřejmé zabití obětních zvířat
I/ Nejisté nejbližší opětovné setkání muslimů s Prorokem, další nejvýznamnější předpisy islámského
práva o lichvě, o ženách, o bratrství všech mužů v islámu a Prorokova poslední pouť
J/ Prorokovi společníci by mu neměli odporovat jako Ježíšovi jeho žáci
K/ Prorokova smrt, její příčiny, jeho odmítnutí léčby, jeho případná zdánlivá smrt či zmrtvýchvstání,
muslimové jako bič Boží a Prorokovi manželky
V českém jazyce viz http://www.spvzt.cz/Charitologie.htm#ch22
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 22. 5. 2016 22:54
22. 5. 2016 22:54
The Prophet Muhammad, i.e. alive against the Christian Mahomet or Mohammed, i.e. dead
Content:
Introduction: Semitic philology of important Arabic words in Islam
A/ Loyalty of orthodox Muslims to the Prophet through bloodshed
B/ Persecution of Muslims and attempt to kill the Prophet from inhabitants of Mecca disbelieving in Islam
C/ Effort of the Prophet of peaceful obtaining Jews to Islam
D/ Why did Muslims reject Judaism and Christianity according to Islam
E/ Killing of in Islam disbelieving Arabs and Jews in Islam by Muslims at Prophet's time
F/ Prophet's poisoning by captured apparently Jewish woman
G/ Declaration of partial release from performing any contracts with idolaters, Islam as a religion of
Abraham and other most important rules of Islamic law
H/ Sacrificing animals in Islam and during the Prophet's last pilgrimage both Prophet's possible ban on
the Islamic pilgrimage and apparent killing sacrificial animals by the Prophet himself
I/ Uncertain next meeting of Muslims with the Prophet, other most important rules of Islamic law about
usury, about women, about the brotherhood of all men in Islam and the Prophet's last pilgrimage
J/ Prophet's companions should not resist the Prophet as his disciples resisted Jesus
K/ Prophet's death, its causes, his treatment refusal, his possible fictitious death or his resurrection,
Muslims as a scourge of God and the Prophet's wives
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In English language, see http://www.spvzt.cz/Charitylogy.htm#ch22
For details see: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 22. 5. 2016 22:55
22. 5. 2016 22:55
Commentary of Biblical Book of Job according to the Philosophy of Balance and fictitious letter of Lord
to contemporary suffering Job according to the Philosophy of Balance about the reason of his suffering.
My friend,
at present time you are in a situation like the biblical Job and I as one of his friends, who came to him to
give comfort to him, but finally they verbally attacked him, but then the God saved and rewarded the
suffering Job and the God condemned and punished his friends, that is why I am sending you the
following comment of the book of Job according to the Philosophy of Balance and I hope that it will help
you and that the God will not condemn and punish me for it as above Job's friends. The following is my
personal life experience, when I myself found in the situation of Biblical Job and I have saved my life
with my sole long-term reliance on charity as defined below up to now and I have gotten gradually more,
see below.
(Summary of the Biblical book of job: Job 1: 3 His substance also was seven thousand sheep, and three
thousand camels, and five hundred yoke of oxen, and five hundred she asses, and a very great
household; so that this man was the greatest of all the men of the east. 13 And there was a day when
his sons and his daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house: 14 And there
came a messenger unto Job, and said, The oxen were plowing, and the asses feeding beside them: 15
And the Sabeans fell upon them, and took them away; yea, they have slain the servants with the edge
of the sword; and I only am escaped alone to tell thee. 16 While he was yet speaking, there came also
another, and said, The fire of God is fallen from heaven, and hath burned up the sheep, and the
servants, and consumed them; and I only am escaped alone to tell thee. 17 While he was yet speaking,
there came also another, and said, The Chaldeans made out three bands, and fell upon the camels, and
have carried them away, yea, and slain the servants with the edge of the sword; and I only am escaped
alone to tell thee. 18 While he was yet speaking, there came also another, and said, Thy sons and thy
daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house: 19 And, behold, there came a
great wind from the wilderness, and smote the four corners of the house, and it fell upon the young men,
and they are dead; and I only am escaped alone to tell thee. Job 2: 1 Again there was a day when the
sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them to present
himself before the Lord. 4 And Satan answered the Lord, and said, Skin for skin, yea, all that a man hath
will he give for his life. 5 But put forth thine hand now, and touch his bone and his flesh, and he will
curse thee to thy face. 6 And the Lord said unto Satan, Behold, he is in thine hand; but save his life. 7
So went Satan forth from the presence of the Lord, and smote Job with sore boils from the sole of his
foot unto his crown. 8 And he took him a potsherd to scrape himself withal; and he sat down among the
ashes. 9 Then said his wife unto him, Dost thou still retain thine integrity? curse God, and die. )
A fictional letter of Lord to today's Job according to the Philosophy of Balance:
Jób (at present time),
I do not want to host too you, that does not increase my and your responsibility for reasons of revenge
(This does not probably concern Jesus of Nazareth apparently Christ, because he did not die martyred
on the cross as a result of revenge for his mistakes, because, if Jesus of Nazareth apparently Christ
was identical with the God, who is the charity, so he could not apparently commit any sin or mistake
against this God, i.e. charity, then Jesus of Nazareth apparently Christ died tortured as a result of his
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compassion with the suffering ones that this God showed to them that their suffering has meaning and
that the God does not only allow it for living creatures, but He himself is willing and able to bear
personally it. The counter-argument, that Jesus of Nazareth, apparently Christ ate the lamb at least at
Easter dinner, thus young sheep killed cruelly for him, by which he would have caused a great death
and pain of this baby and its parents and of other its relatives, and at least these animals will never
consider him as only one God, who should be the charity, is questionable at least because of the
following Biblical quote from the Gospel of John: John 4, 31 In the mean while his disciples prayed him,
saying, Master, eat. 32 But he said unto them, I have meat to eat that ye know not of. 33 Therefore said
the disciples one to another, Hath any man brought him ought to eat? 34 Jesus saith unto them, My
meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work.) especially of the animals (and of their
living cells and of their related micro-organisms which according to exact, i.e. measurable scientific
hypothesis of my Philosophy of Balance are able to recognize and remember, for example by saving in
their genetic code, their friend and enemy, in particular within the coordination of these micro-organisms,
especially of the living cells in the body, virtually organism of a living creature) tortured and cruelly killed
in contemporary agricultural slaughter factory farms for your or of your ancestors or descendants
(whose body each of about 60 trillion living cells has with you partially identical genetic code according
to exact science, e.g. each of about 60 trillion living cells of the body of your parent or of your child has
half - identical genetic code with each of about 60 trillion cells in your body, therefore according to the
above exact scientific hypotheses of my Philosophy of Balance about the ability of living microorganisms to recognize and remember their enemy and friend, if the living cells of the body of any living
creature consider living cells in your body as the enemy or friend, so they will consider living cells of the
body of your child as the enemy or friend in half way, in other words according to this exact scientific
hypotheses of my Philosophy of Balance it is the reason why hatred of living creatures is transmitted
from the parents on their offspring, according to the Bible probably until the fourth generation, and also
the reason why the friendship of living creatures is transmitted from parents on their offspring, according
to the Bible apparently until countless generations) eating unmerciful foods, such as their slaughtered
meat, loaf of bread, which on principle is of the wheat, costs approximately 30 CZK, if according to my
Philosophy of Balance you eat the most merciful foods, causing the least possible death and pain, i.e.
from your so merciful diet as much as possible plant fruits and plant seeds as the people in the biblical
paradise and products exclusively from them or, if necessary, in the least possible amount also my
naturally dead (on principle of old age) carrions of animals on principle after autopsy of the vet and
boiled in several waters, so according to my Philosophy of Balance your income should increase and
you should avert (because in the course of time the living cells and by them formed living creatures will
forget their hatred, virtually they will save you in their genetic information as a friend, i.e. not as the
enemy, i.e. according to the exact sciences all living cells in your body will gradually be changed, and on
principle it is with the exception of nerve cells, in other words sinful or erroneous living cells of your body
will be changed for the just living cells in your body) also your other punishments (such as illness,
persecution, etc.) for your mistakes (which however according to the Philosophy of Balance are without
your guilt, because they are caused by imperfection of your brain, which however according to
contemporary exact science is probably objectively given for example by nature /by the God according
to a religion /, virtually by you from outside uncontrollable internal connection of about 100 billion cells in
your brain, and it will be after the initial crisis, which however you do not have to survive, if you start to
change too late /the sooner you will start to fulfill the permanent obligation of each according to the
Philosophy of Balance causing the least possible death and pain, the greater chance for rescue you will
have/, deriving from the fact that your enemies will think that you are mentally or physically weaker and,
therefore finally it will be time for their revenge for your errors, i.e. according to the Philosophy of
Balance on principle for by you caused much more than the least possible death and pain, in your case
apparently especially of living creatures other than humans, especially animals, see above)
Note, below I present quotes from the Bible-Gospels, on which the above mentioned claims of the
Philosophy of Balance are based:
Matthew 13King James Version (KJV)
12 For whosoever hath (apparently it refers to mercy, the charity or love by me in self-evident way
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defined as the permanent fulfilling of the obligations of each to cause the least possible death and pain
/especially of all living creatures/ with the actual highest purpose of all living creatures to live in a world
where they will like each other), to him shall be given, and he shall have more abundance (apparently it
refers to merciful health, merciful offspring, merciful intelligence and merciful assets, etc.): but
whosoever hath not, from him shall be taken away even that he hath (apparently it refers to unmerciful
health, unmerciful offspring, unmerciful intelligence and unmerciful assets).
13 Therefore speak I to them in parables: because they seeing see not; and hearing they hear not,
neither do they understand.
14 And in them is fulfilled the prophecy of Esaias, which saith, By hearing ye shall hear, and shall not
understand; and seeing ye shall see, and shall not perceive:
15 For this people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have
closed; lest at any time they should see with their eyes and hear with their ears, and should understand
with their heart, and should be converted, and I should heal them.
Matthew 25King James Version (KJV)
27 Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should
have received mine own with usury.
28 Take therefore the talent from him, and give it unto him which hath ten talents.
29 For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but from him that hath not
shall be taken away even that which he hath.
30 And cast ye the unprofitable servant into outer darkness: there shall be weeping and gnashing of
teeth.
Mark 4King James Version (KJV)
21 And he said unto them, Is a candle brought to be put under a bushel, or under a bed? and not to be
set on a candlestick?
22 For there is nothing hid, which shall not be manifested; neither was any thing kept secret, but that it
should come abroad.
23 If any man have ears to hear, let him hear.
24 And he said unto them, Take heed what ye hear: with what measure ye mete, it shall be measured to
you: and unto you that hear shall more be given.
25 For he that hath, to him shall be given: and he that hath not, from him shall be taken even that which
he hath.
26 And he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground;
27 And should sleep, and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not
how.
28 For the earth bringeth forth fruit of herself; first the blade, then the ear, after that the full corn in the
ear.
29 But when the fruit is brought forth, immediately he putteth in the sickle, because the harvest is come.
30 And he said, Whereunto shall we liken the kingdom of God? or with what comparison shall we
compare it?
31 It is like a grain of mustard seed, which, when it is sown in the earth, is less than all the seeds that be
in the earth:
32 But when it is sown, it groweth up, and becometh greater than all herbs, and shooteth out great
branches; so that the fowls of the air may lodge under the shadow of it.
Luke 8King James Version (KJV)
15 But that on the good ground are they, which in an honest and good heart, having heard the word,
keep it, and bring forth fruit with patience.
16 No man, when he hath lighted a candle, covereth it with a vessel, or putteth it under a bed; but
setteth it on a candlestick, that they which enter in may see the light.
17 For nothing is secret, that shall not be made manifest; neither any thing hid, that shall not be known
and come abroad.
18 Take heed therefore how ye hear: for whosoever hath, to him shall be given; and whosoever hath
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not, from him shall be taken even that which he seemeth to have.
For details see: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 23. 5. 2016 13:02
23. 5. 2016 13:02
Komentář Biblické knihy Jób dle Filosofie rovnováhy a fiktivní dopis Hospodina dnešnímu trpícímu
Jóbovi dle Filosofie rovnováhy k důvodu jeho utrpení.
Můj příteli,
jsi v současné chvíli jakoby v situaci Biblického Jóba a já jako jeden z jeho přátel, kteří k němu přišli,
aby ho utěšili, avšak nakonec ho ještě slovně napadli, Bůh však pak zachránil a odměnil trpícího Jóba a
tyto jeho přátele odsoudil a potrestal, proto ti posílám následující komentář knihy Jób dle Filosofie
rovnováhy a doufám, že ti pomůže a že mne Bůh za něj neodsoudí a nepotrestá jako výše uvedené
Jóbovi přátele. Následující je mou osobní životní zkušeností, kdy jsem se já sám ocitl v situaci
Biblického Jóba a zachránil si svým výlučným dlouhodobým spoléháním na charitu definovanou níže
uvedeným způsobem až doposud svůj život a dostal jsem postupně ještě víc, viz dále.
(Shrnutí Biblické knihy Jób: Jób 1: 3Jeho stáda čítala sedm tisíc ovcí, tři tisíce velbloudů, pět set
spřežení skotu a pět set oslic. Měl také velmi mnoho služebnictva. Ten muž předčil všechny syny
dávnověku. 13Nastal pak den, kdy Jóbovi synové a dcery hodovali a pili víno v domě svého
prvorozeného bratra. 14Tu přišel k Jóbovi posel a řekl: „Právě orali s dobytkem a při něm se popásaly
oslice. 15Vtom přitrhli Šebovci, pobrali je a čeleď pobili ostřím meče. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti
to .“ 16Ještě nedomluvil, když přišel další a řekl: „Z nebe spadl Boží oheň, zachvátil ovce a čeleď pozřel.
Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to .“ 17Ještě nedomluvil, když přišel další a řekl: „Kaldejci rozdělení do
tří houfů napadli velbloudy, pobrali je a čeleď pobili ostřím meče. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to .“
18Ještě nedomluvil, když přišel další a řekl: „Tvoji synové a dcery hodovali a pili víno v domě svého
prvorozeného bratra. 19Vtom se zvedl od pouště silný vítr a opřel se ze všech čtyř stran do domu. Ten
se na mladé lidi zřítil a oni zahynuli. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to .“ Jób 2: 1A nastal opět den,
kdy synové Boží přišli, aby předstoupili před Hospodina; přišel mezi ně i satan, aby i on předstoupil před
Hospodina. 4Satan však Hospodinu odpověděl: „Kůži za kůži! Za sebe samého dá člověk všechno, co
má. 5Ale jen vztáhni ruku a dotkni se jeho kostí a jeho masa, hned ti bude do očí zlořečit.“ 6Hospodin
na to satanovi odvětil: „Nuže, měj si ho v moci, avšak ušetři jeho život.“ 7A satan od Hospodina odešel a
ranil Jóba od hlavy k patě ošklivými vředy. 8Jób vzal střep, aby se mohl škrábat, a posadil se do popela.
9Jeho žena mu však řekla: „Ještě se držíš své bezúhonnosti? Zlořeč Bohu a zemři.“)
Fiktivní dopis Hospodina dnešnímu Jóbovi dle Filosofie rovnováhy:
Jóbe (v současnosti),
nechci tě příliš hostit, aby se nezvětšovala tvá i má odpovědnost z důvodu pomsty (Toto se zřejmě
netýká Ježíše z Nazaretu zřejmě Krista, protože ten zřejmě nezemřel umučen na kříži v důsledku
pomsty za své chyby, protože, jestliže byl Ježíš z Nazaretu zřejmě Kristus totožný s Bohem, kterým je
charita, tak zřejmě nemohl spáchat žádný hřích či chybu proti tomuto Bohu, tj. charitě, pak Ježíš z
Nazaretu zřejmě Kristus zemřel umučen na kříži v důsledku jeho soucitu s trpícími, aby jim tento Bůh
ukázal, že jejich utrpení má smysl a tento Bůh ho nejen dopustí na živé tvory, ale i sám je ochoten a
schopen ho i osobně snášet. Protiargument, že Ježíš z Nazaretu zřejmě Kristus nejméně při velikonoční
večeři jedl beránka, tedy mládě ovcí pro něj krutě zabité, čímž by způsobil velkou smrt a bolest tomuto
mláděti i jeho rodičům a ostatním jeho příbuzným a nejméně tato zvířata už ho zřejmě nikdy nebudou
pokládat za jediného Boha, který by měl být charitou, je minimálně sporný z důvodu následujícího
Biblického citátu z Janova evangelia: Jan 4, 31Mezitím ho prosili jeho učedníci: „Mistře, pojez něco!“
32On jim řekl: „Já mám k nasycení pokrm, který vy neznáte.“ 33Učedníci si mezi sebou říkali: „Přinesl
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mu snad někdo něco k jídlu?“ 34Ježíš jim řekl: „Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a
dokonal jeho dílo.) zejména zvířat (a jejich živých buněk a jejich příbuzných mikroorganismů, které jsou
dle exaktní, tj. měřitelné vědecké hypotézy mé Filosofie rovnováhy schopny rozeznat a zapamatovat si
např. uložením do jejich genetického kódu svého přítele a nepřítele, zejména v rámci koordinace těchto
mikroorganismů, zejména živých buněk v těle, resp. organismu živého tvora) mučených a i krutě
zabitých v současných zemědělských průmyslových porážkových velkochovech za tvé, příp. tvých
předků či potomků (jejichž těla každá z cca 60 bilionů živých buněk má dle exaktní vědy s tebou
částečně totožný genetický kód, např. každá z cca 60 bilionů živých buněk těla tvého rodiče či tvého
dítěte má z poloviny shodný genetický kód s každou z cca 60 bilionů živých buněk tvého těla, proto dle
výše uvedené exaktní vědecké hypotézy mé Filosofie rovnováhy o schopnosti živých mikroorganismů
rozeznat a zapamatovat si svého nepřítele a přítele, jestliže živé buňky těla nějakého živého tvora
pokládají za nepřítele či přítele živé buňky tvého těla, tak budou z poloviny pokládat za nepřítele či
přítele živé buňky těla tvého dítěte, jinak řečeno to je dle této exaktní vědecké hypotézy mé Filosofie
rovnováhy důvod, proč se nenávist živých tvorů přenáší z rodičů na jejich potomky, podle Bible zřejmě
až do čtvrtého pokolení, a rovněž tak důvod, proč se přátelství živých tvorů přenáší z rodičů na jejich
potomky, podle Bible zřejmě až na nesčetná pokolení) jedení nemilosrdných potravin, např. jejich
poraženého masa, pecen chleba, který je zásadně z pšenice stojí cca 30,- Kč, pokud budeš podle mé
Filosofie rovnováhy jíst co možná nejmilosrdnější potraviny, způsobující co možná nejméně smrti a
bolesti, tj. z tvé takto milosrdné stravy co možná nejvíce rostlinné plody a rostlinná semena jako lidé v
Biblickém ráji a výrobky výhradně z nich či v případě potřeby v co možná nejmenším množství i ty moje
přirozeně zemřelé (zásadně na stáří) mršiny zvířat, zásadně po pitvě veterináře a převařené v několika
vodách, tak by se ti dle mé Filosofie rovnováhy měli zvětšit tvé příjmy a měl by jsi odvrátit (protože živé
buňky a jimi tvoření živí tvorové časem zapomenou na svou nenávist, resp. si tě uloží do své genetické
informace jako přítele nikoliv jako nepřítele, tj. dle exaktní vědy se postupně obmění všechny živé buňky
tvého těla, a to zásadně s výjimkou nervových buněk, jinak řečeno hříšné či chybné živé buňky tvého
těla se obmění za spravedlivé živé buňky v tvém těle) i své ostatní tresty (jako např. nemoci,
pronásledování apod.) za tvé chyby (které jsou však dle Filosofie rovnováhy tebou nezaviněné, protože
jsou způsobené nedokonalostí tvého mozku, jehož činnost je však dle současné exaktní vědy zřejmě
objektivně daná např. přírodou /dle náboženství Bohem/, resp. tebou zvenku neovlivnitelnými vnitřními
propojováními cca 100 miliard buněk tvého mozku, a to po počáteční krizi, kterou však nemusíš přežít,
začneš-li se změnou příliš pozdě /čím dříve začneš plnit stálou povinnost každého dle Filosofie
rovnováhy působit co možná nejméně smrti a bolesti, tím máš větší šanci se zachránit/, plynoucí z toho,
že si tví nepřátelé budou myslet, že jsi psychicky či fyzicky zeslábl a tudíž konečně nastal čas jejich
pomsty za tvé chyby, tj. dle Filosofie rovnováhy zásadně za tebou způsobenou o hodně větší než co
možná nejmenší smrt a bolest, v tvém případě zřejmě zejména jiných živých tvorů než lidí, zejména
zvířat, viz výše)
Pozn. níže uvádím citáty Bible-evangelií, o které se opírají výše uvedená tvrzení Filosofie rovnováhy:
Matouš 13
12Kdo má (zřejmě myšlena milosrdnost, charitnost či láska mnou samozřejmým způsobem definovaná
jako stálé plnění povinnosti každého působit co možná nejméně smrti a bolesti /zejména všech živých
tvorů/ se skutečným nejvyšším cílem všech živých tvorů žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi),
tomu bude dáno a bude mít ještě víc (zřejmě myšleno milosrdné zdraví, milosrdní potomci, milosrdná
inteligence a milosrdný majetek atd.); ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má (zřejmě myšleno
nemilosrdné zdraví, nemilosrdní potomci, nemilosrdná inteligence a nemilosrdný majetek atd.).
13Proto k nim mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší ani nechápou.
14A plní se na nich proroctví Izaiášovo: ‚Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete
hledět, a neuvidíte.
15Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže neuvidí očima a ušima
neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se – a já je neuzdravím.‘
Matouš 25
27Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem.
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28Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven!
29Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.
30A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.‘
Marek 4
21A řekl jim: „Přichází snad světlo, aby bylo dáno pod nádobu nebo pod postel, a ne na svícen?
22Nic není skrytého, aby to jednou nebylo zjeveno, a nic nebylo utajeno, leč aby vyšlo najevo.
23Kdo má uši k slyšení, slyš!“
24Řekl jim také: „Dávejte pozor na to, co slyšíte! Jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám, a ještě
přidá.
25Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.“
26Dále řekl: „S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země;
27ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak.
28Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu.
29A když úroda dozraje, hospodář hned pošle srp, protože nastala žeň.“
30Také řekl: „K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím je znázorníme?
31Je jako hořčičné zrno: Když je zaseto do země, je menší než všechna semena na zemi;
32ale když je zaseto, vzejde, přerůstá všechny byliny a vyhání tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v
jejich stínu.“
Lukáš 8
15Semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a s
vytrvalostí přinášejí úrodu.
16Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobou ani je nedá pod postel, ale dá je na svícen, aby ti,
kdo vcházejí, viděli světlo.
17Nic není skrytého, co jednou nebude zjeveno, a nic utajeného, co by se nepoznalo a nevyšlo najevo.
18Dávejte tedy pozor, jak slyšíte: Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to,
co myslí, že má.“
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 23. 5. 2016 13:07
23. 5. 2016 13:07
Psychoanalysis Freud versus Jung.
My friend,
I see your main contemporary problem as your answer to the following question:
Should an Orthodox Roman Catholic still try to defeat the Devil in the sense, if this Catholic should
permanently try to kill the Devil (here the word "defeat" means the English word "slaughter") or this
Catholic should permanently try only to win over the Devil and to subjugate this Devil (the word "defeat"
means here English word "defeat" in the narrower sense).
Regarding this question according to my Philosophy of Balance according to me these Jesus' words in
the Gospels are valid: "Love your enemies" in Matthew 5, 44, Luke 6, 27, Luke 6, 35, i.e. according to
the Philosophy of Balance the correct answer to the above mentioned question is: "It is permanently
necessary to win over the Devil and to subjugate him (i.e. It is right to translate the word "defeat" in
English by the word "defeat" in the narrower sense), and it is not right to want to kill this Devil once and
for all, possibly even to torture him, as he tortured Jesus of Nazareth, apparently Christ on the cross (i.e.
It is not right to translate the word "defeat" in English by the word "slaughter").
To kill the Devil (e.g. in myself), it is not in accordance either with the psychology of Carl Gustav Jung
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(see by Jung's psychology inspired book of Anselmo Gruna Jak zacházet se zlým/ How to deal with evil,
with the subtitle Boj s démony ve starém mnišství/ Fighting with the demons in the old monasticism,
Carmelite publishing house, Kostelní Vydří, 1995), nor with the psychology of Sigmund Freud (according
to whom all mental diseases are caused by sexual deviations and all physical diseases are caused by
these mental diseases, it is so called Freud's term of "Psychosomatic Medicine"). The aim of Philosophy
of Balance is not to destroy the sexual organs in favour of the brain, or to subordinate the brain to the
sexual organs, how there was this latter mentioned apparently in Freud's psychology, but that the sexual
organs voluntarily subordinate to the brain, how it tried Jung (see apparently Jung's parable about the
evil as the angry dogs, which we should not kill or imprison in the subconscious or in the unconscious
psyche, but we should try to educate them mercifully and to integrate them into our psyche). This
corresponds to the Jung's teaching but apparently not to Jung's practical life, according to Freud's critics
Jung and his disciples had often sex with their mentally ill by Jung and his disciples treated rich woman
clients, they made from them their mistresses and subsequently psychologists, virtually Jungian psychoanalysts, by which they did not often heal them, but they mentally hurt even more them.
(see http://www.knihovnice.cz/recenze/noll-r-carl-gustav-jung-tajny-life-arijsky-Christ. HTML , Published
by Triton in 2002. Now in 2006 a reprint with a new cover and the amended name: “Carl Gustav Jungthe secret life-Aryan Christ” is published.)
The text of the Philosophy of Balance in relation to this question is following:
quoted:
Post of Dalibor Gruza
I had schizophrenic thoughts at my age of 20, that one of my relatives is the Devil and I have to kill him
or her, after a long mental struggle I came to a conclusion, that, even if my relative is the Devil, so he or
she is and always will be my relative and I like him or her and I cannot kill him or her.
The only dogma or axiom or only underlying true of my Philosophy of Balance is:
"All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore
everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views
(speculations). It applies to all my Philosophy of Balance.
The question is what would happen if we would kill all death or Devil, if we would also get rid of all the
pain at the same time. As to me not, so I admit my mistake in my speculations in my Philosophy of
Balance, that mental pain means only a death of neurons in the brain. In my opinion mental pain can
also take the form of progressively more and more inexorable stupidity, so a living creature loses its
acquired knowledge. In my opinion this loss of knowledge has not only a form of death of living cells, but
it can also take the form of weight loss, up to the level of photons. Knowledge or data of the reason of
an individual are in fact stored in the mass and the reduce of this depositing mass may be resulting to
reduce the size of the data from a large amount of data (formed according to the programmers 1-ones
and 0-zeros or two different bits of binary computer code or alternating light and dark, photons and
vacuum) to the exclusive photons or exclusive vacuum so complete ignorance.
In other words, if we kill the Devil, or death, or annihilate the vacuum, we will achieve eternal life, while
those without the pain from death of living creatures, but with the growing hunger of individuals, because
they will not have enough to eat (food for living creatures is always dead bodies of living creatures), it is
a weight loss of these individuals and the inevitable gradual loss of all their knowledge stored in the
mass loosen by weight lost, the gradual and unstoppable loss of mass of all living creatures,
accompanied by their weight loss up to the level of photons will mean their immense psychological pain.
In view of the Universe an annihilation of vacuum will probably appear as the entropy of the Universe,
i.e. its conversion into the Universe uniformly infinitely expanded by mash consisting of light consisting
of photons, because according to my Philosophy of Balance the attractive, especially gravitational forces
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in the Universe are based on vacuum underpressure, which thus causes the formation of massive
objects in the Universe and cohesion of the entire Universe.
Before the emergence of our Universe before the Big Bang here was obviously vice versa the
annihilation of all the light in the Universe apparently by its expansion (see above) and its exclusive
filling by the absolute vacuum, i.e. figuratively speaking, killing and death of God at the hands of the
Devil. The result was similar loss of all knowledge of the Devil, whose mind was filled exclusively with
zeros, thus by a vacuum without a single photon of light, but only zeros cannot capture and store any
idea or any information or data. Then there was the immense mental suffering of the Devil, to who the
God gave apparently in the Big Bang at the beginning of our Universe once again a photon of light with
great energy. Subsequently, through the influence of ambient vacuum underpressure apparently the
expansion of this photon occurs and continues in the form of expansion of our Universe. It seems to be
in my Philosophy of Balance mentioned crash of the absolute vacuum and light, which stood at the birth
of our Universe in the Big Bang. Philosophy of Balance p. 396
According to me your problems are based on the fact, that you either murdered in the past your
neighbour, whom you considered as the Devil, or you are at present time or you will be in the future
ready to kill, possibly to torture before it (as Jesus of Nazareth, apparently Christ they tortured on the
cross) your neighbour, whom you consider as the Devil.
Furthermore next text of the philosophy of balance in relation to these problems:
quoted:
Post of Dalibor Gruza
Note: The series "Once Upon a Time … Life" (see Literature) 3 DVD, Part 9 "The Brain", time 2:30 to
3:55, 200 million years ago evolved a primitive brain, i.e. reptiles cortex-archicortex, allowing primitive
aggressive reactions such as territorial defense, these primitive reactions and this part of the brain are
also at modern human, 100 million years ago, it was paleocortex (i.e. cerebral cortex of mammals see 1
DVD, Part 1 "Cells – Their Amazing Story", time 4:48 to 5:06) getting over fear, the beginnings of
memory, time 4:10-5:48, 100,000 years ago it was the neocortex comprising 85% weight of the brain
allowing the sharing of ideas, counting, art, thinking about the causes and to act in civilized manner, and
the problem of communication of neocortex and primitive cerebral cortex (archicortex and paleocortex),
time 23:30-25:50, the brain has more or less complete control over man, communication of neocortex
and the primitive cerebral cortex (archicortex and paleocortex) causes the eternal dilemma between
aggressive and civilized solution of the situation by living creature, primitive part of the brain is still trying
to prevail. The brain stores most, of what we perceive consciously, from what we perceive
unconsciously, the brain stores about 1/100, the brain perceives everything at once. Each body part is
controlled by certain area of the brain, larger parts of the brain are needed for more sensitive body parts
such as hands and face. Transfer to the brain is mediated through surface cells of the body and its
senses and through the nerves, virtually their nerve cells, neurons and their dendrites dispersed
throughout the body, using chemical neurotransmitters. Literature: "Once Upon a Time … Life", the
original: "Il était une fois ... la vie", created by Albert Barillé, Music Composed by Michel Legrand,
characters designed by: Jean Barbaud, copyright Procidis-Paris, the Czech Republic copyright: BH
promo CZ 2008, title song of Jane Mařasová, Ľuba, 1,2,4,5 DVD 104 minutes, 3, 6 DVD 130 minutes,
26 episodes of the series. Philosophy of Balance p. 413
For details see: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 23. 5. 2016 13:37
23. 5. 2016 13:37
Psychoanalýza Freud versus Jung.
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Příteli,
tvůj hlavní současný problém vidím, jako tvou odpověď na následující otázku:
Má se pravověrný římský katolík stále snažit porazit Ďábla ve smyslu, jestli se má tento katolík stále
snažit Ďábla zabít (české slovo "porazit" je zde přeloženo jako anglické slovo "slaughter") nebo se má
tento katolík stále snažit pouze nad Ďáblem vyhrávat a tohoto Ďábla si podrobit (české slovo "porazit" je
zde přeloženo jako anglické slovo "defeat").
Ohledně této otázky platí dle mé Filosofie rovnováhy podle mne v evangeliích tato Ježíšova slova:
"Milujte své nepřátele" Matouš 5, 44, Lukáš 6, 27, Lukáš 6, 35, čili správná odpověď na výše uvedenou
otázku dle Filosofie rovnováhy zní: "Nad Ďáblem je třeba stále vyhrávat a podrobovat si ho (tj. je
správné české slovo "porazit" přeložit do angličtiny slovem "defeat") a není správné chtít tohoto Ďábla
jednou provždy zabít, popř. jej předtím ještě mučit, jako on mučil Ježíše z Nazaretu, zřejmě Krista na
kříži (tj. není správné české slovo "porazit" přeložit do angličtiny slovem "slaughter").
Zabít Ďábla (např. v sobě) není v souladu ani s psychologií Carla Gustava Junga (viz Jungovou
psychologií inspirovaná kniha Anselma Gruna, Jak zacházet se zlým, s podtitulem Boj s démony ve
starém mnišství, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 1995) ani s psychologií Sigmunda Freuda
(podle které všechny psychické choroby jsou způsobeny sexuálními deviacemi a všechny fyzické
choroby jsou způsobeny těmito psychickými chorobami, jde o tzv. Freudův pojem "psychosomatiky").
Cílem Filosofie rovnováhy není zničit pohlavní orgány ve prospěch mozku, ani podřídit mozek
pohlavním orgánům, jak toto posledně jmenované činil ve své psychologii zřejmě Freud, ale aby se
pohlavní orgány dobrovolně podřídily mozku, jak se o to pokoušel Jung (viz zřejmě Jungovo
podobenství o zlu jako vzteklých psech, které nemáme zabít či uvěznit v podvědomí či nevědomí
psychiky, ale máme se je snažit milosrdně vychovávat a integrovat do naší psychiky). Toto sice
odpovídá Jungově učení avšak zřejmě nikoliv Jungovu praktickému životu, podle Freudovských kritiků
Jung a jeho žáci měli se svými bohatými psychicky nemocnými Jungem a jeho žáky léčenými klientkami
často sex, dělali z nich své milenky a následně psycholožky, resp. Jungiánské psychoanalytičky, čímž je
často nejenom nevyléčili, nýbrž jim psychicky ještě více ublížili. (blíže
viz http://www.knihovnice.cz/recenze/noll-r-carl-gustav-jung-tajny-zivot-arijsky-kristus.html , Vydal Triton
v roce 2002. Nyní v roce 2006 vychází dotisk s novým přebalem a pozměněným názvem: „Carl Gustav
Jung - tajný život - Árijský Kristus“.)
Text Filosofie rovnováhy k této otázce je následující:
quoted:
Post of Dalibor Grůza
Měl jsem schizofrenní myšlenky v cca 20 letech, že jeden můj blízký je Ďábel a že ho musím zabít, po
delším duševním boji jsem došel k závěru, že i kdyby můj blízký byl Ďábel, tak je to a vždy bude můj
blízký a já ho mám rád a nemohu ho zabít.
Jediné dogma neboli axiom neboli jediná výchozí pravda mé Filosofie rovnováhy zní:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je
každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více
názory(spekulace). To platí o celé mé Filosofii rovnováhy.
Otázkou je, co by se stalo, kdybychom zabili veškerou smrt neboli Ďábla, jestli bychom se rovněž tím
zbavili veškeré bolesti. Podle mne nikoliv, čímž uznávám svou chybu ve svých spekulacích ve své
Filosofii rovnováhy o tom, že duševní bolest znamená pouze smrt neuronů v mozku. Podle mne duševní
bolest může mít rovněž podobu postupné ztráty dosaženého vědění živého tvora, kdy tento živý tvor
postupně stále více a více nezadržitelně hloupne, čili ztrácí své nabyté znalosti. Tato ztráta znalostí
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nemusí podle mne mít pouze podobu smrti živých buněk, ale rovněž může mít podobu jejich hubnutí, a
to až na úroveň fotonů. Znalosti neboli data rozumu jedince jsou totiž uloženy ve hmotě a při zmenšení
této úložní hmoty může dojít ke zmenšení objemu těchto dat z velkého množství dat (tvořených dle
programátorů 1-jedničkami a 0-nulami čili různými dvěma anglicky psáno i čteno „bits“, česky čteno i
psáno „bity“ základního binárního kódu počítačů neboli kousky čili střídání světla a tmy, fotonů a vakua)
až na výlučné fotony nebo výlučné vakuum, tedy úplné nevědění.
Jinými slovy, jestliže zabijeme Ďábla neboli smrt neboli zlikvidujeme vakuum, docílíme sice věčného
života jedinců bez bolesti ze smrti živých tvorů, avšak se vzrůstajícím hladem jedinců, protože nebude
co jíst (potravou živých tvorů jsou vždy mrtvoly živých tvorů), dojde k hubnutí těchto jedinců a jejich
postupné nezadržitelné ztrátě všech jejich znalostí uložených v hubnutím ztracené jejich hmotě, tato
postupná a nezadržitelná ztráta rozumu všech živých tvorů provázená jejich hubnutím až na úroveň
fotonů bude znamenat jejich nezměrnou duševní bolest.
Z hlediska Vesmíru likvidace vakua se projeví zřejmě jako entropie Vesmíru, čili jeho přeměna na
Vesmír jednolitě nekonečně roztažený kaší tvořenou světlem tvořeném fotony, protože dle mé Filosofie
rovnováhy za přitažlivými, zejména gravitačními silami ve Vesmíru stojí podtlak vakua, které tak
způsobuje vznik hmotných těles ve Vesmíru a soudržnost celého Vesmíru.
Před vznikem našeho Vesmíru před velkým třeskem zřejmě došlo naopak k likvidaci veškerého světla
ve Vesmíru zřejmě jeho roztažením (viz výše) a jeho výlučnému vyplnění absolutním vakuem, tedy
obrazně řečeno k zabití a smrti Boha z rukou Ďábla. Důsledkem byla obdobná ztráta veškerého vědění
Ďábla, jehož rozum byl zaplněn samými nulami, tedy vakuem bez jediného fotonu světla, avšak výlučně
nulami nelze zachytit a uložit žádnou myšlenku či informaci či žádná data. Tedy došlo k nezměrnému
duševnímu utrpení Ďábla, kterému však Bůh zřejmě při velkém třesku při počátku našeho Vesmíru
daroval opět foton světla o obrovské energii. Následně vlivem podtlaku okolního vakua zřejmě došlo a i
nadále dochází k jeho rozpínání v podobě rozpínání našeho Vesmíru. To byla zřejmě ona v mé Filosofii
rovnováhy uváděná srážka absolutního vakua a světla, která stála u zrodu našeho Vesmíru velkým
třeskem. Filosofie rovnováhy 379-380
Podle mne tvé problémy spočívají v tom, že jsi buď zavraždil v minulosti tvého blízkého, kterého jsi
pokládal za Ďábla, nebo jsi v současnosti nebo budeš v budoucnosti připraven zabít, popř. předtím i
mučit (jako Ježíše z Nazaretu, zřejmě Krista mučili na kříži) tvého blízkého, kterého budeš pokládat za
Ďábla.
Ještě další text Filosofie rovnováhy k této problematice.
quoted:
Post of Dalibor Grůza
Pozn.: seriál „Byl jednou jeden život“ (viz literatura) 3 DVD, díl „9. Mozek“, čas 2:30-3:55 před 200
milióny let se vyvinul primitivní mozek, tj. mozková kůra plazů-archikortex, umožňující primitivní reakce
jako agresivní obrana teritoria, tyto primitivní reakce a tato část mozku existují také u moderního
člověka, před 100 milióny let to byl paleokortex, (tj. mozková kůra savců viz 1 DVD, díl „1. Planeta
Buněk“, čas 4:48-5:06) zprostředkující obavu, strach, počátky paměti, čas 4:10-5:48 před 100.000 lety
to byl neokortex tvořící 85% hmotnosti mozku umožňující sdílení myšlenek, počítání, umění, přemýšlet
o příčinách a chovat se civilizovaně, a problémová komunikace neokortexu a primitivní mozkové kůry
(archikortexu a paleokortexu), čas 23:30-25:50 mozek má víceméně úplnou kontrolu nad člověkem,
komunikace neokortexu a primitivní mozkové kůry (archikortexu a paleokortexu) způsobuje věčné
dilema mezi agresivním či civilizovaným řešením situace živým tvorem, primitivní část mozku se pořád
snaží převládnout. Mozek skladuje většinu toho, co vnímáme vědomě, z toho, co vnímáme nevědomě,
mozek ukládá asi 1/100, mozek vnímá vše najednou. Každá část těla je kontrolována určitou oblastí
mozku, větší části mozku jsou potřeba na citlivější části těla, např. ruce a obličej. Přenos do mozku se
děje prostřednictvím povrchových buněk těla a jeho smyslů a pomocí nervů, resp. jejich nervových
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buněk-neuronů a jejich výběžků-dendritů vedených po celém těle, a to pomocí chemických látek
neurotransmiterů-nervových přenašečů. Literatura: "Byl jednou jeden život", v originále: "Il était une fois
... la Vie", created by Albert Barillé, music composed by: Michel Legrand, characters designed by: Jean
Barbaud, copyright PROCIDIS-Paris, v České republice copyright: BH promo CZ 2008, titulní píseň
Jana Mařasová, Ľuba, 1,2,4,5 DVD 104 minut, 3,6 DVD 130 minut, 26 dílů seriálu. Filosofie rovnováhy
395-396
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 23. 5. 2016 13:40
23. 5. 2016 13:40
Lichva, zejména v České republice.
A) Mé opravené nové stanovisko k některým soudobým tendencím v insolvenčním a exekučním právu,
mj. k posouzení přihlašovaných odměn exekutorů v oddluženích mnou jako insolvenčním správcem (viz
také http://www.novinky.cz/finance/400134-lichvari-dal-nici-lidi-bez-financnich-rezerv.html ) z hlediska
mé Filosofie rovnováhy (blíže
viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz či www.spvzt.sweb.cz ) a současného českého
ústavního práva
Pokud soudní exekutor přihlásí v insolvenčním řízení svou pohledávku z titulu nákladů exekučního
řízení, ve kterém ničeho nevymohl, nemá na ně podle názoru Nejvyššího soudu nárok vůbec, a to s
odůvodněním, že „pohledávka (soudnímu exekutorovi vzniká právo na náhradu nákladů exekuce) v
okamžiku, kdy vymohl při provádění exekuce pohledávku nebo její část.“ (srov. Rozsudek Nejvyššího
soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 5/2014 ze dne 22. 12. 2015) Pokud tak exekutor nevymohl ničeho, je na místě
pohledávku exekutora popřít co do pravosti. (viz http://www.ismorava.cz/clanky/305-naklady-soudnihoexekutora-v-insolvencnim-rizeni )
Z níže uvedeného plyne, že je v současnosti vedeno všemi soudními exekutory cca
3,000,000/0,7=4,300,000 exekucí, na jednu exekuci pak připadá cca
350,000,000,000/4,300,000=81,000 Kč průměrné jistiny vymáhané částky, pak je z
3,000,000(nevymahatelných exekucí)*6,500 Kč(cca minimální odměna a náklady soudního exekutora
obojí bez DPH)/157(současný celkový počet soudních exekutorů)=19,500,000,000 Kč/157=124,000,000
Kč průměrný příjem na jednoho soudního exekutora z částek minimální odměny a nákladů těchto
nevymahatelných exekučních řízení + ze zbývajících 30% vymožitelných exekucí v průměrné výši jistiny
81,000 Kč(viz výše, přičemž tato částka průměrné jistiny bude zřejmě podstatně nižší, protože dle mé
zkušenosti jsou zásadně exekučně vymožitelné pouze nízké pohledávky do maximální výše jistiny cca
30,000 Kč, čím nižší je výše jistiny, tím je vyšší pravděpodobnost úspěšnosti dané exekuce), z nichž je v
současnosti 12,150 Kč (odměna soudního exekutora)+3,500 Kč (paušální výše nákladů soudním
exekutorem zásadně požadovaná)=15,650 Kč (případně 7,500 Kč z mnou vyzkoušené vymožitelné
jistiny cca 30,000 Kč) průměrná odměna soudního exekutora a jeho náklady obojí bez DPH*1,300,000
(vymožitelných exekucí, viz výše)/157 (současný celkový počet soudních exekutorů)=130,000,000 Kč
(případně 65,000,000 Kč dle mé zkušenosti, viz výše) průměrný příjem na jednoho soudního exekutora,
tj. celkový roční příjem průměrného jednoho soudního exekutora je kolem 124,000,000/10 (exekuční
řízení může teoreticky za současného právního stavu probíhat celý život dlužníka, což platí zejména o
výše uvedených nevymožitelných exekucích, u těchto exekucí proto počítám průměrnou dobu trvání
minimálně 10 let do zastavení exekučního řízení)=12,400,000 Kč maximálně ročně z nevymožitelných
exekucí pro jednoho exekutora+130,000,000 (případně 65,000,000)/3 (dle mé zkušenosti u vymožitelná
exekuce trvá v průměru cca 3 roky)= 43,000,000 (případně 21,500,000) ročně z vymožitelných exekucí
u jednoho průměrného soudního exekutora, tj. celkový roční hrubý příjem průměrného soudního
exekutora z vymožitelných i nevymožitelných exekucí by měl být cca 55,5 (případně 33) miliónů Kč
ročně, na jednoho soudního exekutora pak připadá průměrně 20 zaměstnanců (tj. 3000 zaměstnanců,
tj. zřejmě celkový počet zaměstnanců všech soudních exekutorů/157 současný celkový počet soudních

379

exekutorů=20), náklady zaměstnavatele na jednoho zaměstnance z jejich průměrné hrubé mzdy 27,706
Kč měsíčně v České republice v roce 2016 jsou zhruba 37,200*12=450,000 Kč ročně, pak to je na
průměrných 20 zaměstnanců jednoho soudního exekutora celkem cca 450,000*20=9,000,000 Kč, tedy
roční čistý příjem samotného jednoho průměrného soudního exekutora po odečtení všech režijních
nákladů a všech nákladů na jeho zaměstnance před odvody daně z příjmů a zdravotního a sociálního
pojištění soudním exekutorem by měl být cca 55,500,000 (případně 33,000,000)-2*9,000,000 Kč
(počítáme-li režijní náklady u průměrného soudního exekutora ve shodné výši jako náklady na všechny
jeho zaměstnance, protože nejdražší jsou při podnikání obecně zaměstnanci)=37,5 miliónů(případně 15
miliónů) Kč ročně, tedy teoreticky je zde prostor pro snížení celé částky 12,4 miliónů Kč ročně z
nevymožitelných exekucí u každého jednoho průměrného soudního exekutora (což v podstatě odpovídá
současné judikatuře Nejvyššího a Ústavního soudu České republiky, a záleží na poctivosti či
nepoctivosti jednotlivého exekutora, zda tuto judikaturu ve svých rozhodnutích respektuje či
nerespektuje, u poctivých soudních exekutorů, kteří tuto judikaturu respektují, v zásadě není prostor pro
další razantní snížení jejich odměn a nákladů z exekucí) a není třeba ani zavádět teritoriální příslušnost
soudních exekutorů podle krajů, protože dle výše uvedeného např. menší exekutorská firma, která má
cca 5 zaměstnanců, mároční hrubý příjem samotného soudního exekutora včetně režijních nákladů jeho
exekutorského úřadu po odečtení mezd jeho zaměstnanců: cca 55,5(případně 33, případně po odečtení
celé částky 12,4 miliónů Kč ročně z nevymožitelných exekucí na každého jednoho průměrného
soudního exekutora, tj. 43, případně 20,5) miliónů Kč (na průměrných 20 zaměstnanců)/4(na
průměrných 20/4=5 zaměstnanců)=13(případně 8, případně po tomto odečtu částky z nevymožitelných
exekucí částku 11, případně 5) miliónů Kč ročně -2,3 miliónů Kč na zaměstnance(tj. na 5 zaměstnanců
= 5*450,000 Kč, viz výše)=cca 10,5(případně 5,5, případně po tomto odečtu částky z nevymožitelných
exekucí částku 7,5, případně 3,7) milionů Kč ročně.
Literatura:
1) Newsletter Konkursních novin, číslo 7 | 15. dubna 2016 | ročník XIX | celostátní vydání | mesíčník,
článek: „V případě, že exekutoři budou nuceni svou činnost ukončit, hrozí náhrada škody ve výši 100
miliard. Podstatné snížení exekučního tarifu povede podle exekutorů k rozpadu systému vymáhání
práva“, podle nějž je v současnosti vedeno všemi exekutory cca „tří milionů aktuálně vedených marných
exekučních řízení“, „nevymahatelných exekucí (až 70 % řízení)“, „exekutoři aktuálně vymáhají jistinu ve
výši 350 miliard korun“, exekutoři mají zřejmě „více než 3000 zaměstnanců“
2) v současnosti je obsazeno 157 exekutorských úřadů, viz http://www.ekcr.cz/seznam-exekutoru
3) http://www.penize.cz/kalkulacky/vypocet-ciste-mzdy#mzda
4) https://ispis.cz/kalkulacka?module=VD%2Fexekutor.cgi
5) nález Ústavního soudu České republiky sp. zn./č. j.: II. ÚS 928/14-1: Právní věta: I. Z ústavně
konformní interpretace dikce § 89 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění platném do 31. prosince 2007, se podává, že na
oprávněného by povinnost k náhradě nákladů exekuce měla být přenášena pouze ve zcela výjimečných
případech. Nelze se ztotožnit s výkladem, dle něhož exekutor má mít vždy zajištěnu úhradu nákladů
exekučního řízení. Je to exekutor, který má z úspěšného provedení exekuce zisk (odměnu), ale
současně nese i riziko spočívající v tom, že majetek povinného nebude dostačovat nejen k uspokojení
oprávněného, ale ani k náhradě nákladů exekuce, přičemž toto riziko nelze bezdůvodně přenášet na
oprávněného. II. Jen výrok rozhodnutí je způsobilý přivodit účinky, které zákon spojuje s jeho právní
mocí a vykonatelností. Jestliže při přezkumu usnesení soudního exekutora v jeho výroku o nákladech
exekuce odvolací soud převzal jako závazný závěr soudního exekutora o důvodu zastavení exekuce a
otázku správného určení tohoto důvodu podle ustanovení § 268 odst. 1 občanského soudního řádu již
dále nezkoumal, vyvodil vadný závěr o tom, kdo zastavení exekuce zavinil. Posoudil-li obecný soud
vadně otázku procesního zavinění oprávněného na zastavení exekuce jako předpokladu pro uložení
povinnosti oprávněnému k náhradě nákladů exekuce dle § 89 exekučního řádu, ve znění platném do 31.
12. 2007, porušil tím právo oprávněného na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních
práv a svobod a právo vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.
Pozn.: „Váš výpočet je naprosto chybný, protože do Vašeho výpočtu nevstupují např. mnohočetné
exekuce“ (anonymizované a zestručněné stanovisko se mnou spolupracujícího soudního exekutora).
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Mé vyjádření k tomuto stanovisku je, že, pokud jde v případě mnohočetné exekuce o nevymahatelnou
exekuci, tak poctivý soudní exekutor stejně neúčtuje své minimální náklady a svou minimální odměnu
této exekuce, pokud však jde o vymožitelnou exekuci, tak soudní exekutor stejně obdrží 15% jistiny
vzniklé součtem všech jistin zahrnujících všechny exekuční tituly obsažených v mnohočetné exekuci,
tudíž v obou případech mnohočetné exekuce výsledek shora uvedeného výpočtu neovlivní.
B) Zveřejňuji i mé starší zcela opačné stanovisko ohledně lichvy v České republice, protože ze své
osobní zkušenosti moc nevěřím hnutí ANO Andreje Babiše, který ovládá řadu masmedií v České
republice, která nemusí tak být v podstatné míře objektivní, a jehož hnutí ANO řídí mj. české
ministerstvo spravedlnosti, protože toto hnutí ANO je financováno z kolosálního utrpení zvířat v
zemědělských průmyslových porážkových velkochovech zvířat jako dnešních koncentračních táborech
zvířat v jeho zemědělském gigantu Agrofert (viz též http://svobodneforum.cz/tajna-analyticka-zprava/ , o
možné hodnověrnosti tohoto zdroje o Andrejovi Babišovi viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Šafr ) a,
je-li nějaká vyšší spravedlnost, tak lidstvo za tuto zbytečnou kolosální smrt a bolest zvířat musí velmi
potrestat.
Mé starší stanovisko z hlediska mé Filosofie rovnováhy (blíže
viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz či www.spvzt.sweb.cz ) a současného českého
ústavního práva k některým soudobým tendencím v insolvenčním a exekučním právu, mj. k posouzení
přihlašovaných odměn exekutorů v oddluženích mnou jako insolvenčním správcem
Pokud soudní exekutor přihlásí v insolvenčním řízení svou pohledávku z titulu nákladů exekučního
řízení, ve kterém ničeho nevymohl, nemá tento soudní exekutor na ně podle názoru Nejvyššího soudu
(tj. v pořadí druhého českého nejvyššího soudu pod českým Ústavní soudem) nárok vůbec, a to s
odůvodněním, že „pohledávka (soudnímu exekutorovi vzniká právo na náhradu nákladů exekuce)
vzniká v okamžiku, kdy vymohl při provádění exekuce pohledávku nebo její část.“ (srov. rozsudek
Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 5/2014 ze dne 22.12.2015). Pokud tak exekutor nevymohl ničeho,
je na místě pohledávku exekutora popřít co do pravosti. (viz http://www.ismorava.cz/clanky/305-nakladysoudniho-exekutora-v-insolvencnim-rizeni ) Tento a podobný společenský trend mi připomíná pogromy
proti židovským obchodníkům s penězi, resp. dluhy, někdy nazývaným též lichvářům ve středověku, kdy
stát nejdříve zrušil pohledávky židů proti jejich dlužníkům, čímž řadu z nich často zcela ožebračil, a poté
je Stát neochránil a často Stát i podněcoval dav v protižidovských pogromech, ačkoliv židé, zásadně
obchodníci s penězi, resp. dluhy byli většinou pod přímou právní ochranou panovníka a zajišťovali
životně nutné financování středověkých států, zásadně království. Současná česká právní úprava
oddlužení je dle mého názoru v souladu s přirozeným právem, současný český insolvenční zákon dle
mého názoru od dlužníků nepožaduje pravdomluvnost (tj. mluvení a psaní pravdy), ale hlavně jejich
poctivost (slovy zákona "poctivý záměr dlužníka", která podle mne znamená povinnost každého působit
co možná nejméně smrti a bolesti /rozumněji zejména lidí, ale i ostatních živých bytostí/), tedy co možná
nejméně smrti a bolesti jak dlužníků, tak i jejich věřitelů i obchodníků s penězi či dluhy, ve středověku
zásadně židy, dnes jde o banky (tj. hodné lichváře), zlé lichváře, exekutory, insolvenční správce,
oddlužovací agentury apod. Současný demokratický český systém obchodování s dluhy má tyto
vlastnosti, dluhy se mají plnit (tj. stará právní zásada "pacta sunt servanda"), dlužník – fyzická osoba,
který dluhy neplní, musel udělat v životě nějakou velkou chybu (podle mne působili on či jeho rodina,
zejména jeho předci či potomci, hodně zbytečné smrti a bolesti lidí ale i ostatních živých tvorů), za tyto
chyby zřejmě nenese vinu, protože dle současné exaktní přírodovědy je myšlení zřejmě pouhým
výsledkem propojení cca 100 miliard nervových buněk v mozku, přesto však jedinec musí nést za tyto
chyby odpovědnost, aby bylo do jeho genetického kódu, resp. myšlení uloženo poučení z těchto chyb,
což je dle mého názoru základem celoživotního vzdělávání, resp. učení všech živých tvorů a rovněž tak
dle mého názoru základem evoluce přírody (slovy práva v případě dlužníků jde v případě jejich úpadku,
zásadně jejich předlužení dle mé Filosofie rovnováhy zřejmě o objektivní odpovědnost za jejich chyby
bez jejich zavinění), proto by trest vůči dlužníkům – fyzickým osobám za neplnění jejich dluhů měl být
výchovný, nikoliv zničující, při tomto výchovném trestu v současném demokratickém právním řádu vůči
dlužníkům v úpadku, zásadně při jejich předlužení, zpravidla jim poskytli první půjčku banky (tzv. hodní
lichváři) za relativně výhodný úrok, jestliže dlužníci nejsou schopni splácet těmto hodným lichvářům své
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půjčky, zásadně dle mé Filosofie rovnováhy z důvodu dlužníkova porušení povinnosti každého působit
co možná nejméně smrti a bolesti, tak se dostanou tito odpovědní dlužníci do existenční nouze a další
půjčku jim poté mohou poskytnout pouze zlí lichváři na relativně vysoký úrok (sankční úrok, resp.
jakékoliv jiné sankční přirážky jsou omezeny současnou judikaturou Nejvyššího soudu ČR na
dohromady celkově maximálně 0,5% denně z dlužné částky, tj. cca 180% ročně se zohledněním
požadované běžné úrokové míry, resp. RPSN (tj. roční procentní sazby nákladů) dané půjčky, resp.
úvěru, např. je-li RPSN půjčky, resp. úvěru 100% z dlužné částky ročně u vysoce nesolventních
dlužníků, nemohou již sankční přirážky dosahovat dohromady celkem výše uvedených 0,5% denně z
dlužné částky, nýbrž tyto sankční přirážky musí být v tomto případě mnohem nižší), těmto dlužníkům již
nepůjčí peníze žádná banka, protože jsou v registru dlužníků, i tito zlí lichváři plní společensky
prospěšnou funkci, protože půjčují i dlužníkům v krajní existenční nouzi s takřka nulovou schopností
splácet jejich půjčky, kterým již nikdo není ochoten půjčit peníze a tak tyto dlužníky i jejich rodiny tito zlí
lichváři často zachraňuji od smrti hladem či skončení na ulici bez přístřeší, podle mé dlouholeté
zkušenosti insolvenčního správce se často jedná o rozvedené matky s malými dětmi, i tito zlí lichváři
jsou však podnikatelé a musí z něčeho žít, tedy účelem jejich podnikání je zisk, např. půjčí-li podnikající
zlý lichvář za celý svůj život před důchodem celkem jen 10 dlužníkům bez všech přirážek 1 milion Kč,
např. každému z těchto 10 dlužníků 100.000,- Kč, musí i průměrný podnikající zlý lichvář získat za rok
nejméně čistý příjem cca 1,3 milion Kč v současné České republice, aby měl z čeho žít on i jeho rodina,
jestliže např. 7 z těchto dlužníků (s takřka nulovou schopností splácet jejich půjčky) splatí dohromady
celkem 300.000,- Kč za rok po celou dobu vymáhání jejich půjčky, pak musí zbývající 3 dlužníci (I
jejichž životy zlý lichvář pomocí výše uvedené půjčky často zachránil v krajní existenční nouzi s takřka
nulovou schopností splácet půjčky těchto dlužníků stejně jako životy ostatních jeho výše uvedených 7
dlužníkům) musí dohromady zaplatit zlému lichváři (jinak zlý lichvář zkrachuje a stane se z něho rovněž
dlužník v krajní existenční nouzi s takřka nulovou schopností splácet své půjčky) celkem minimálně 1
milion Kč s obvyklými bankovními úroky za celou dobu vymáhání jejich půjčky místo oněch výše
uvedených 7 dlužníků, kteří často nesplatí ani to, co si půjčili, protože se tito v budoucnu solventní 3
dlužníci s poskytnutým časem v budoucnu finančně zotaví a mají na splacení jejich půjček v tomto
budoucím čase již dostatečné finanční prostředky, např. i v exekuci a nezvládnou-li dlužníci splatit jejich
půjčky v exekuci, tak např. i s pomocí oddlužení, během kterého za 5 let doby trvání tohoto soudního
řízení dlužníci mohou splatit zásadně nejméně pouze 30% svých dluhů ve výši počítané k datu zahájení
tohoto soudního řízení, aby byli tito dlužníci oddluženi insolvencím soudem v tomto soudním řízení, ale
dle mého výkladu českého insolvenčního zákona může být splaceno z důležitých sociálních důvodů i
méně, přičemž z výše uvedeného hlavního požadavku „poctivého záměru dlužníka“ není vyloučena dle
mého výkladu českého insolvenčního zákona ani mluvení či psaní milosrdné lži dlužníkem v krajní nouzi
(dle čl. 6 odstavce 1 české Listiny základních práv a svobod: Každý má právo na život. Přičemž
pravdomluvnost (tj. mluvení a psaní pravdy) není speciálně chráněna žádným článkem této české
Listiny základních práv a svobod), tzn. v současnosti tak může pravděpodobněji legálně prakticky každý
poctivý dlužník projít oddlužením, ačkoliv dlužník v krajní nouzi se pohybuje na hraně zákona (např.
darovací smlouvy ve prospěch dlužníka omezené jen pro účel oddlužení, které jsou velmi těžko
vymahatelné či které zřejmě nejsou vymahatelné vůbec proti dárcům dlužníka někým jiným než
dlužníkem), tedy i exekutor či insolvenční správce tak mohou hrát a hrají v tomto demokratickém
právním systému obchodování s dluhy kladnou úlohu, protože pomáhají hodným lichvářům (tj. bankám)
a také zlým lichvářům vychovávat dlužníky, aby se napravili, dle mého názoru tím, že i dlužníci budou v
budoucnu lépe plnit stálou povinnost každého působit co možná nejméně smrti a bolesti (zejména lidí
ale i ostatních živých tvorů či bytostí). Proto i exekutoři a insolvenční správci mají nárok na svou
přiměřenou odměnu a stát, který je v zastoupení tohoto Státu pověřil obchodováním s dluhy, jim ji
nemůže zásadně odpírat (dle čl. 11 odstavce 1 české Listiny základních práv a svobod: "Každý má
právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu." či dle čl.
28 české Listiny základních práv a svobod: "Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci
..." či dle čl. 2 odstavce 3 Ústavy České republiky: "Státní moc slouží všem občanům ..."), proto mají i
exekutoři dle mého názoru v případě jejich přihlášky do oddlužení svých minimálních nákladů exekuce
ve výši cca 8000,- Kč, ze kterých stejně v případě většiny oddlužení dlužníků teprve v průběhu 5 let
získají dle mé dlouholeté zkušenosti insolvenčního správce pouze cca 2700,- Kč, tj. nejmenší povolenou
míru uspokojení 30%, pokud v dané exekuční věci byli činní, a to i když nic nevymohli, nárok na přiznání
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těchto nákladů insolvenčním soudem a výše uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR je podle mne v
rozporu s ústavním pořádkem ČR a budu jejich nároky zásadně uznávat.
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 25. 5. 2016 13:27
25. 5. 2016 13:27
Usury, especially in the Czech Republic.
A) My corrected new opinion on some contemporary tendencies in insolvency and executionary law,
inter alia on judgments of submitted and proved claims of executor's remunerations in debt forgiveness
judicial proceedings by me as the insolvency administrator (see
also http://www.novinky.cz/finance/400134-lichvari-dal-nici-lidi-bez-financnich-rezerv.html ), in terms of
my Philosophy of Balance (see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz či www.spvzt.sweb.cz )
and contemporary Czech Constitutional law
If in the insolvency proceedings the judicial executor submits and proves his or her claim from title of the
costs of execution proceedings, in which he enforced nothing, in the opinion of the Supreme Court of the
Czech Republic (I.e. in the order the second highest Czech court below the Czech Constitutional Court)
this judicial executor is not entitled to it at all and it is on the grounds that "the claim (the right to
reimbursement of the costs of execution for judicial executor is created) is created in the moment, when
he enforced claim or its part within the administration of execution." (cf. judgment of the Supreme Court
of the Czech Republic file number 29 Cdo 5/2014 from 22 December 2015). If the judicial executor
enforced nothing, it is correct to deny authenticity of the executor's claim.
(see http://www.ismorava.cz/clanky/305-naklady-soudniho-exekutora-v-insolvencnim-rizeni )
The below mentioned implies, that at present time circa 3,000,000/0,7 = 4,300,000 executions are
conducted by all the judicial executors, then one execution has circa 350,000,000,000/4,300,000=
81.000 CZK of the average principal amount to be recovered, then it is from 3,000,000 (unenforceable
executions)*6,500 CZK (circa minimum remuneration and costs of the judicial executor both without
value added tax)/157 (contemporary total number of judicial executors) = 19,500,000,000 CZK/157 =
124,000,000 CZK the average income of one judicial executor from the amounts of minimum
remuneration and costs of these unenforceable execution proceedings + from the remaining 30%
enforceable execution proceedings in the average principal amount 81.000 CZK (see above but the
average principal amount is probably much lower, because in my experience on principle only low
claims to a maximum principal amount of about 30.000 CZK are executionary enforceable, the lower is
the principal amount, the higher is a probability of success of the given execution), from which at present
time is 12,150 CZK (remuneration of judicial executor) + 3,500 (lump-sum of costs on principle required
by the judicial executor) = 15,650 CZK (or 7,500 CZK from by me experienced enforceable principal
amount of circa 30,000 CZK) the average remuneration of the judicial executor and his or her costs both
without value added tax *1,300,000 (enforceable executions, see above)/157 (contemporary total
number of judicial executors) =130,000,000 CZK (or 65,000,000 CZK in my experience, see above) the
average income of one judicial executor, i.e. the total annual income of the average one judicial
executor is about 124,000,000/10 (execution proceedings can theoretically run according to the
contemporary legal conditions for the whole life of debtor, which is true especially for the above
unenforceable executions, therefore for these executions I count the average time of duration at least 10
years until discontinuance of execution proceedings) =12,400,000 CZK per year at most from
unenforceable executions for one judicial executor +130,000,000 (or 65,000,000)/3 (in my experience
enforceable execution lasts on average circa 3 years) = 43,000,000 (or 21,500,000) per year from the
enforceable executions for one average judicial executor, i.e. the total annual gross income of the
average judicial executor from both the enforceable and the unenforceable executions should be circa
55.5 (or 33) million CZK per year, then average one judicial executor has 20 employees (i.e. 3000
employees, i.e. apparently total number of employees of all judicial executors/157 contemporary total
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number of judicial executors = 20), the employer's costs for one employee from their average gross
wages 27,706 CZK per month in the Czech Republic in 2016 are about 37,200 * 12 = 450,000 CZK per
year, then it is for average 20 employees of one judicial executor in total sum circa 450,000 * 20 =
9,000,000 CZK, thus the annual average net income of one judicial executor him- or herself after
deduction of all overhead costs and all costs for his or her employees before contributions of income tax
and health and social insurance by the judicial executor should be circa 55,500,000 (or 33,000,000)-2 *
9,000,000 CZK (if we count the overhead costs of the average judicial executor in the same amount as
the costs for all his or her employees, because employees are generally the most expensive in the
business)=37.5 million (or 15 million) CZK per year, thus there is theoretically room for a reduction in the
total amount of 12.4 million per year from the unenforceable executions for each one average judicial
executor (which corresponds in substance with the contemporary case-law of the Supreme and
Constitutional Court of the Czech Republic, and it depends on the honesty or dishonesty of each judicial
executor, if he or she respects or does not respect this case-law in his or her decisions, on principle for
honest judicial executors who respect this case-law, there is no room for more aggressive reduction in
remunerations and costs of executions), and it is not also necessary to establish the territorial
jurisdiction of the judicial executors by region, therefore according to the above mentioned for example
the smaller executor's company, which has about 5 employees, has annual gross income of judicial
executor him- or herself, including overhead costs of his or her executor's office after deduction of
wages of his or her employees: circa 55.5( or 33, or after the deduction of the total amount of 12.4
million CZK per year from unenforceable executions for each one average judicial executor, i.e. 43, or
20.5) million CZK (for average 20 employees)/4(for average 20/4 = 5 employees) =13(or 8, or after this
deduction of the amount from the unenforceable executions the amount of 11, or 5) million CZK per year
-2.3 million CZK for the employee (i.e. for 5 employees = 5 * 450,000 CZK, see above) =circa 10.5 (or
5.5, or after this deduction of the amount from unenforceable executions the amount of 8 , or 3.7) million
CZK per year.
Literature:
1) Newsletter of Konkursních novin / Bankruptcy papers, number 7 | April 15, 2016 | volume XIX | the
national edition | monthly magazine, article: „V případě, že exekutoři budou nuceni svou činnost ukončit,
hrozí náhrada škody ve výši 100 miliard. Podstatné snížení exekučního tarifu povede podle exekutorů k
rozpadu systému vymáhání práva / "In the case that the executors will be forced to terminate their
activities, there is the risk of damages compensation in the amount of 100 billion. Substantial reduction
in the executionary tariff will lead to the disintegration of the system of law according to the executors",
according to which is conducted circa "three million currently conducted unsuccessful execution
proceedings" by all executors at present time, "unenforceable executions (up to 70% of proceedings)",
"executors currently enforce the principal amount of 350 billion CZK", the executors have apparently
"more than 3000 employees"
2) at present time 157 of executor's offices is taken, see http://www.ekcr.cz/seznam-exekutoru
3) http://www.penize.cz/kalkulacky/vypocet-ciste-mzdy#mzda
4) https://ispis.cz/kalkulacka?module=VD%2Fexekutor.cgi
5) judgment of the Constitutional Court of the Czech Republic file number: II. ÚS 928/14-1: Recital of
law I.: The constitutionally conformal interpretation of § 89 of Act No 120/2001 Coll., on the judicial
executors and the executionary activity (Executionary Code), and amending other laws, as in force until
31 December 2007 implies, that obligation to refund the costs of execution should be transferred to an
entitled person only in exceptional cases. It is impossible to be identified with the interpretation,
according to which reimbursement of the costs of execution proceedings should be always secured for
an executor. It is the executor, who has the profit (remuneration) from the successful fulfillment of
execution, but at the same time he or she carries the risk consisting in the fact, that the assets of the
obligated person would be insufficient to satisfy not only the entitled person, but also not to refund the
costs of execution, and taking this risk cannot be groundlessly transferred to the entitled person. II. Only
the dictum of decision is capable to induce effects, which the law brings together with its legal force and
enforceability. If in the review of the resolution of the judicial executor in its dictum about the costs of
execution the court of appeal accepted as binding the conclusion of judicial executor about the reason
for discontinuance of execution and the question of the correct determination of this reason pursuant to
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the provision of § 268, subsection 1 of the Code of Civil Procedure it did not examined longer, it
deduced the faulty conclusion about the fact, who is responsible for discontinuance of execution. If the
general court qualified erroneously the question of procedural responsibility of entitled person for
discontinuance of execution as the condition for the imposition on the entitled person of obligation to
reimbursement of costs of execution according to § 89 of the Executionary Code as in force until 31
December 2007, it violated the right of the entitled person to a fair trial under article 36, subsection 1 of
the Charter of Fundamental Rights and Freedoms and the right to own property under article 11,
subsection 1 of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms.
Note: your calculation is absolutely wrong, because for example multiple executions do not enter your
calculation" (disidentified and shortened opinion of with me cooperating judicial executor). My comment
on this opinion is that, if in the case of multiple execution it is unenforceable execution, so honest judicial
executor does not charge his or her minimum costs and his or her minimum remuneration of this
execution anyway, if however it is enforceable execution, so anyway the judicial executor receives 15%
of the principal resulting from the sum of all principal amounts including all execution titles contained in
the multiple executions, therefore in both cases the multiple executions does not affect result of the
above mentioned calculation.
B) I publish also my earlier completely opposite opinion on usury in the Czech Republic, because in my
personal experience I do not believe too much in Movement ANO of Andrej Babiš, who controls a big
number of mass media in the Czech Republic, which need not be objective in substantial degree so, and
whose Movement ANO controls inter alia the Czech Ministry of Justice, because this Movement ANO is
financed by the great suffering of animals in the agricultural slaughter factory farms of animals as
today's concentration camps of animals in his agricultural giant Agrofert (see
also http://svobodneforum.cz/tajna-analyticka-zprava/ about the possible reliability of this source about
Andrej Babiš see https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Šafr ) and, if it is some higher justice, so humanity
must be very punished for this unnecessary colossal death and pain of animals.
My earlier opinion in terms of my Philosophy of Balance
(see www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz or www.spvzt.sweb.cz ) and of contemporary
Czech constitutional law on some contemporary tendencies in insolvency and executionary law, inter
alia on judgments of submitted and proved claims of executor's remunerations in debt forgiveness
judicial proceedings by me as the insolvency administrator
If in the insolvency proceedings the judicial executor submits and proves his or her claim from title of the
costs of execution proceedings, in which he enforced nothing, in the opinion of the Supreme Court of the
Czech Republic (I.e. in the order the second highest Czech court below the Czech Constitutional Court)
this judicial executor is not entitled to it at all and it is on the grounds that "the claim (the right to
reimbursement of the costs of execution for judicial executor is created) is created in the moment, when
he enforced claim or its part within the administration of execution." (cf. judgment of the Supreme Court
of the Czech Republic file number 29 Cdo 5/2014 from 22 December 2015). If the judicial executor
enforced nothing, it is correct to deny authenticity of the executor's claim.
(see http://www.ismorava.cz/clanky/305-naklady-soudniho-exekutora-v-insolvencnim-rizeni ) This and
similar social trend reminds me of pogroms against the Jewish traders with money or debts, sometimes
called also as usurers in the Middle Ages, when at first the State canceled the claims of the Jews
against their debtors, by which many of them were often completely impoverished, and then the State
did not shield them, but the State often incited the crowd in anti-Jewish pogroms, although the Jews, on
principle the traders with money or debts were mostly under direct legal protection of the monarch and
they secured vital funding of medieval States, on principle kingdoms. In my opinion the contemporary
Czech legislation of debt forgiveness judicial proceedings is in accordance with natural law, in my
opinion the contemporary Czech Insolvency Act does not require debtors' speaking and writing truth, but
mainly their honesty (in the words of the Act "an honest intention of the debtor", which means according
to me the obligation of each to cause the least possible death and pain /it means especially of people,
but also of other living beings/), thus the least possible death and pain also of debtors and of their
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creditors and of traders with money or debts, in the Middle Ages on principle of the Jews, today it
concerns banks (i.e. nice usurers), hard usurers, executors, insolvency administrators, agencies of debt
forgiveness judicial proceedings etc. The contemporary democratic Czech system of trading with debts
has these properties, debts should be fulfilled (i.e. old legal principle "pacta sunt servanda"), a debtor –
natural person, who fails to fulfill debts, had to make a big mistake in his or her life (according to me he
or she or his or her family, especially his or her ancestors or descendants caused a lot of unnecessary
death and pain of the people, but also of other living creatures), he or she is not guilty of these errors,
because according the contemporary exact science the thinking is apparently only the result of
connection of circa 100 billion nerve cells in the brain, however the individual must bear the
responsibility for these mistakes, that information of these mistakes was saved into his or her genetic
code, virtually thinking, which is in my opinion the basis of lifelong education, virtually learning of all
living creatures, and in my opinion also the basis for evolution of nature (in the words of the law in the
case of debtors it is objective responsibility for their mistakes without their guilt in case of their
bankruptcy, on principle of their over-indebtedness according to my Philosophy of Balance), therefore
the punishment against debtors – natural persons for non-fulfillment of their debts should be
educational, i.e. not destructive, while this educational punishment in the contemporary democratic legal
order against debtors in bankruptcy, on principle in their over-indebtedness the banks (the so-called nice
usurers) usually provided them with the first loan at a relatively advantageous interest, if the debtors are
unable to repay for their loans to these nice usurers, according to my Philosophy of Balance because of
the debtor's breach of the obligation of each to cause the least possible death and pain, so these
responsible debtors will get into a precarious existence and only hard usurers will be able to provide
them with another loan at a relatively high interest (sanction, i.e. penalty interests, virtually any other
sanction increases are limited according to the contemporary case-law of the Supreme Court of the
Czech Republic to at maximum 0.5% daily of the outstanding amount, i.e.. circa 180% per year, taking
into account the required normal interest rate, APR (i.e. Annual percentage rate) of certain loan, virtually
of certain credit, for example if the APR of the loan, virtually of credit is 100% of the outstanding amount
per year for highly insolvent debtors, sanction increases cannot achieve together in total above
mentioned 0.5% of the outstanding amount daily, but in this case these sanction increases must be
much lower), no Bank already lends these debtors money, because they are in the registry of debtors,
and these hard usurers carry out socially useful function, because they lend also debtors in extreme
existential precarious need with nearly zero ability to repay their loans, whom no one is willing to lend
money and so these hard usurers often save these debtors and their families from death from starvation
or ending up on the street without shelter, in my experience of the insolvency Administrator it often
concerns divorced mothers with young children, however even these hard usurers are entrepreneurs
and they should earn living costs, thus the purpose of their business is the profit, for example If
throughout all his or her life before his or her retirement the hard usurer lends in total only 10 debtors 1
million CZK without all increases, for example each of these 10 debtors 100,000 CZK, also average
hard usurer doing business must earn net income at least circa 1.3 million CZK per a year, that he or
she and his or her family have enough money to live in contemporary Czech Republic, if for example. 7
of these debtors (with nearly zero ability to repay the loan) repay together in total 300,000,- CZK per
year throughout all the time of recovery of their loan, then the remaining 3 debtors (also whose lives the
hard usurer has often saved by means of the above mentioned loan in extreme existential precarious
need with nearly zero ability to repay loans of these debtors as well as lives of the other above
mentioned debtors) must repay together to the hard usurer (otherwise the hard usurer will go bankrupt
and he or she will become also a debtor in extreme existential precarious need with nearly zero ability to
repay his or her loans) in total at least 1 million CZK with usual bank interests throughout all the time of
recovery of their loan instead of the above mentioned 7 debtors, who will not often repay also it, what
they borrowed, because in the future these in the future solvent 3 debtors will restore to financial health
with provided time and at that future time they will already have sufficient financial resources to repay
their loans, for example even in the execution and, if the debtors will not succeed in repayment of their
loans in execution, so for example even with the aid of debt forgiveness judicial proceedings, during
which in 5 years of the duration of these judicial proceedings the debtors can repay on principle at least
only 30% of their debts in the amount calculated at the date of commencement of these judicial
proceedings, that the debts would be forgiven to these debtors in these judicial proceedings by the
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insolvency court, but according to my interpretation of the Czech Insolvency Act it can be repaid also
less from the important social reasons, while speaking or writing merciful lie by the debtor in extreme
emergency is not excluded from the above mentioned main requirement of “an honest intention of the
debtor” according to my interpretation of the Czech Insolvency Act (according to article 6, subsection 1
of the Czech Charter of Fundamental Rights and Freedoms: Everyone has the right to life. And speaking
and writing truth are specially protected in no article of this Czech Charter of Fundamental Rights and
Freedoms.), it means that at present time every honest debtor can so in fact more probably legally go
through debt forgiveness judicial proceedings, although the debtor in extreme need moves on the edge
of the law (e.g. contracts of gift in favour of the debtor limited only for the purpose of the debt
forgiveness judicial proceedings, which are enforceable very hardly or which are apparently not
enforceable at all by someone other than the debtor against donors of the debtor), thus also both the
executor and insolvency administrator can play, and they play the positive role in this democratic legal
system of trade with the debts, because they help nice usurers (i.e. banks) and also hard usurers with
education of debtors to correct their ways, in my opinion with the fact, that in the future debtors will
perform in better way a permanent obligation of everyone to cause the least possible death and pain
(especially of people but also of other living creatures or beings). Therefore also both executors and
insolvency administrators are entitled to their adequate remuneration and the State, which
commissioned them on behalf of this State to trade with debts, cannot deny them it on principle
(according to the article 11, subsection 1 of the Czech Charter of Fundamental Rights and Freedoms:
"Everyone has the right to own property. The right of all owners to posses has the same statutory
content and protection." or according to article 28 of the Czech Charter of Fundamental Rights and
Freedoms: "Employees have the right to equitable remuneration for the work..." or according to the
article 2, subsection 3 of the Constitution of the Czech Republic: "State power serves all citizens ..."),
therefore in my opinion also the executors are entitled in the case of their submitting and proving claims
of their minimum costs of execution in the debt forgiveness judicial proceedings in the amount of circa
8000.- CZK, from which in the case of majority of the debt forgiveness judicial proceedings of debtors
just in the course of the 5 years in my long-time experience of insolvency administrator they will gain
anyway only circa 2700,- CZK, i.e. the smallest allowable degree of 30% satisfaction, if they acted in the
given executionary matter, and even though they enforced nothing, to the adjudication of these costs by
insolvency court and according to me the above decision of the Supreme Court of the Czech Republic is
in breach of the constitutional order of the Czech Republic and on principle I will adjudicate their claims.
For details see: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 25. 5. 2016 13:42
25. 5. 2016 13:42
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sef-izraelske-armady-vyzval-k-pouzivani-primerene-sily/1316321
Aktualizováno 31. 5. 2016 6:59
31. 5. 2016 6:59
Tak je zřejmě po nové éře, zase ti židovští zéloti (zealot [ˈzelət] fanatik , fanatický stoupenec
náboženský ap. extrémista politický ap.)
viz http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/405011-novy-izraelsky-ministr-obranylieberman-nastoupil-do-funkce.html
(viz Zélóti (řecky: ζηλωτής, tj. „horliví“, hebrejsky: קנאים, kana'im), též sikarioni, byla militantní židovská
skupina a protiřímské odbojové hnutí v 1. století n. l. v Judeji. V roce 66 n. l. se podíleli na protiřímském
povstání a revoltě, která vešla ve známost jako první židovská válka. V té se různým židovským
skupinám podařilo osvobodit Jeruzalém, který však nakonec Římané v roce 70 dobyli zpět a zbořili
tamní Chrám.Zélóti krátce předtím prchli do pevnosti Masada, kterou lstí obsadili na počátku povstání, a
stali se posledním místem odporu proti Římanům. Pevnost nebylo možno přímo dobýt, a tak se ji
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Římané rozhodli odříznout od přístupových cest a vyhladovět. Díky dobrým zásobám se zélótům
podařilo přečkat tři roky. Během těchto let však římští ženisté postavili rampu, díky níž mohli beranidlem
prorazit hradbu pevnosti. V roce 73 tak byli Římané připraveni k závěrečnému útoku. V noci před
předpokládaným útokem promluvil vůdce zélótů, El'azar ben Ja'ir, ke svým stoupencům a připomněl jim
společné odhodlání nikdy nebýt sluhy Římanů ani jiného Boha. Ti se nakonec všichni rozhodli pro
kolektivní sebevraždu a vypálení všech staveb na Masadě. Tento akt pokládali za kiduš ha-šem, tj.
posvěcení jména Hospodinova.[1] Když druhý den Římané vtrhli v plné zbroji do pevnosti, objevili na
tisíc mrtvých obránců pevnosti. Příběh o sebevraždě se Římané dozvěděli díky dvěma ženám, které se
před hromadnou sebevraždou spolu s pěti dětmi ukryly v nádrži na vodu.
viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Zélóti_(Judea) )
(Průběh povstání, Pevnost Masada, Počátek povstání (66 n. l.) a válka v Galileji (67 n. l.), Když v této
napjaté situaci poslední římský prokurátor Gessius Florus (64–66) Židy neustále svými rozhodnutími
provokoval, vrcholem čehož bylo vyplenění chrámového pokladu, vypuklo povstání – zelóti vypálili
archív jeruzalémské radnice, kde byly uschovány dlužní úpisy, čímž si získali vrstvu chudých, dobyli
pevnost Masadu a v chrámu přestaly být přinášeny oběti za císaře. Avšak již na počátku povstání se
projevila obrovská rozštěpenost židovské společnosti. Zelóti bojovali nejen proti římským vojákům (ti
město brzy opustili), ale také proti všem zastáncům míru, mezi které patřily zejména vyšší bohatší vrstvy
– velekněze Ananiáše dokonce zavraždili. Brzy se však začali štěpit i samotní zelóti. Pořádek v oblasti
měl zajistit Cestius Gallus, římský místodržitel v Sýrii, který vytáhl do Judska. Pod tímto tlakem byly
jednotlivé židovské frakce nuceny se do jisté míry sjednotit – a společně tak potom byli schopni Galla
porazit. Po tomto vítězství Židů již odpůrci povstání téměř neexistovali. Dokonce samotný velekněz a
kněží se ujali iniciativy v systematickém vedení války a do jednotlivých částí země vyslali velitele, kteří
měli povstání organizovat. Jedním z významných velitelů se stal Josef ben Matitjahu, který byl poslán
do Galileje, kde velel obraně Galileje a poté pevnosti Iótapata. Vespasianus přitáhl se třemi legiemi a
dalšími pomocnými sbory ze severu do Galileje. Židovské oddíly byly rozděleny frakčními sváry (osobní
nepřátelství panovalo především mezi Janem z Giskaly a Josefem). Josef se se svojí posádkou uchýlil
do pevnosti Iótapata, při jejímž obléhání málem Vespasianus přišel o život. V beznadějné situaci padlo
mezi obránci rozhodnutí v té době obvyklé - spáchat sebevraždu. Jako poslední ji měl spáchat právě
Josef, který tak ale neučinil a vzdal se Římanům. Do konce roku 67 tak byla celá Galilea v rukou
Římanů. Jako poslední padlo rodné město Jana z Giskaly, Guš Chalav. Mince ražené židovskými
povstalci. Samotný Josef se zachránil tím, že Vespasianovi prorokoval, že se stane císařem.
Vespasiana toto zaujalo natolik, že jej Josef dále doprovázel na jeho tažení jako zajatec. Když se
Vespasianus roku 69 skutečně císařem stal, byl Josef propuštěn a přijal jméno Josephus Flavius. Stal
se tak očitým svědkem Vespasianova tažení. Později pak předchozí události i celou válku popsal ve
svém díle Válka židovská. Toto dílo je však nutno brát s jistou rezervou, protože se jedná do značné
míry o sebeobhajobu, v níž Josephus vysvětluje změnu svého postoje k Římanům.[4] Josephus
například ve své autobiografii tvrdí, že do Galileje přišel, aby tuto oblast zklidnil a zachoval ji loajální vůči
Římanům, protože jen část Galilejců podporovala vzpouru. To je však překroucení faktů, protože
naopak téměř celá Galilea válku podporovala. Samotný Josephus zavedl ve svých židovských
vojenských jednotkách, které zahrnovaly 100 000 pěšáků a 5 000 jezdců, přísnou disciplínu a opevnil
galilejská města. Dobývání Jeruzaléma (68–70 n. l.) Po zpacifikování Galileje postupoval Vespasianus
na jih a dobyl okolí Jeruzaléma. V té době už v tomto městě zuřila občanská válka – proti sobě stály
frakce jednotlivých vůdců povstání - Menachema Galilejského, Jana z Giskaly a Šim’ona bar Giory.
Postup Římanů byl nakrátko zdržen událostmi v Římě. Roku 68 spáchal římský císař Nero sebevraždu
a po rychlém vystřídání jeho několika nástupců byl roku 69 císařem provolán právě Vespasianus.
Opustil tedy Judeu a velení předal svému synovi Titovi. Ten se rozhodl Jeruzalém obklíčit a nechat
vyhladovět. Vůdcové jednotlivých židovských frakcí v této krizové situaci spatřili nutnost se sjednotit,
nicméně kvůli vyhladovění byla obrana města velmi obtížná. Židé modlící se u Zdi nářků, zbytku základů
Chrámu.
Římské vojsko dobylo postupně Nové město a přiblížili se k hlavnímu opěrnému bodu města, Antoniově
pevnosti a Chrámové hoře, nakonec byl 9. dne měsíce avu roku 70 vypálen Chrám a zbytek města padl
během následujícího měsíce. Titus poručil většinu města srovnat se zemí, kromě tří věží nacházejících
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se na západní hradbě města, dnešní tzv. Davidova věž.Brzy po zničení Jeruzaléma začali Židé
přemýšlet, proč se tak stalo – až pozdě si uvědomili osudné důsledky své nejednoty. Jedna z těchto
úvah je zachycena i v Midraši: „ V noci na 9. av, kdy Bůh zničil druhý Chrám, šel Abraham k Bohu a ten
se ho zeptal, proč přichází. Abraham se zeptal: »Pane, kde jsou moje děti?« Bůh odpověděl: »Zhřešily,
a proto jsem je vyobcoval ze společenství národů.« Abraham se zeptal: »To nebyli mezi nimi žádní
spravedliví?« Nato mu Bůh řekl: »Kolik jich bylo? Nikdo nebyl spravedlivý, neboť se každý radoval z
neštěstí druhého a každý svého bližního nenáviděl.«,
viz https://cs.wikipedia.org/wiki/První_židovská_válka )
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 31. 5. 2016 7:26
31. 5. 2016 7:26
Re: Strana zelených - Pozvánka na seminář Kampaňujem jako Rakušáci 17. 6. v Brně - ohrozí
židovské, křesťanské a socialistické pokrytce, kteří nám do nekonečna ukazují nacistické vyvražďovací
koncentrační tábory židů, ale sami v naprosto převážné většině schvalují a také podporují provozování
zemědělských porážkových průmyslových velkochovů hospodářských zvířat - dnešních vyvražďovacích
koncentračních táborů hospodářských zvířat, čehož tito novodobí nacisté ve své budoucí propagandě
zejména v Zeleném Rakousku a v Zeleném Německu zcela jistě velmi využijí
Strana zelených ZO Brno-východ
Vážená pí. ...,
nemluvím tak dobře anglicky ani nepovažuji za ekologické velmi cestovat v dnešní době, kdy mohu
použít internet a e-mail, abych se osobně účastnil Vaší konference, přesto považuji za důležité Vám
napsat toto své stanovisko k rakouským prezidentským volbám. Jestliže židé, kteří v současnosti zřejmě
ovládají Stranu zelených v České republice a možná i v Rakousku a možná i ostatní politiku i v těchto
státech, nezmění svůj názor na přípustnost dnešních zemědělských porážkových průmyslových
velkochovů hospodářských zvířat - dnešních vyvražďovacích koncentračních táborů hospodářských
zvířat a neprovedou jejich radikální reformu (např. mnou navrhovanou porážkovou daň za účelem
radikálně omezit a radikálně reformovat zemědělské porážkové průmyslové velkochovy hospodářských
zvířat za účelem jejich chovu až do jejich přirozené smrti zásadně na stáří a za účelem spotřeby tímto
získaných mršin místo poražených zvířat), a jestliže existuje nějaká vyšší spravedlnost, pak musí lidstvo
za tuto kolosální zbytečnou smrt a bolest velmi potrestat, např. tím, že další volby v Rakousku a
následně např. i v Bavorsku a možná i v celém Německu vyhrají nacisté (např. Strana Svobodných),
kteří tento problém pravděpodobně budou řešit, avšak zřejmě za cenu budoucích zemědělských
porážkových průmyslových velkochovů lidí - budoucích vyvražďovacích koncentračních táborů pro lidi.
Běžné členy Strany zelených to ohrozí zřejmě ze všeho nejméně, protože se zřejmě připojí k nacistické
zelené politice, jako to známe z historie Hitlerova Německa. Daleko více to zřejmě ohrozí židovské,
křesťanské a socialistické pokrytce, kteří nám do nekonečna ukazují nacistické vyvražďovací
koncentrační tábory židů, ale sami v naprosto převážné většině schvalují a také podporují provozování
zemědělských porážkových průmyslových velkochovů hospodářských zvířat - dnešních vyvražďovacích
koncentračních táborů hospodářských zvířat, čehož tito novodobí nacisté ve své budoucí propagandě
zejména v Zeleném Rakousku a v Zeleném Německu zcela jistě velmi využijí, jako toho využilo ve své
propagandě Hitlerovo Německo za vlády Hitlerových nacistů v Německu a v jimi okupované Evropě.
Níže posílám ve svém dřívějším článku svou analýzu ideologických, resp. historických filosofických
příčin výše uvedeného židovského (resp. marxisticko-leninského) a křesťanského bludu o pojetí zvířat
jako věcí a dále překlad tohoto svého přípisu a této své dřívější analýzy do angličtiny. Blíže
viz www.spvzt.cz .
dr. Dalibor Grůza, tel. 606302812, řadu let člen Strany zelených, místní organizace Brno-střed, advokát
v Hustopečích u Brna viz www.czechlawfirm.com
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Počátek spásy nebo konce světa při prezidentských volbách v dnešním Rakousku dle Filosofie
rovnováhy. Nacismus jako důsledek křesťanské a židovské hereze?
V prvním kole v prezidentských volbách v Rakousku zvítězil dědic myšlenek německého nacismu
„kandidát pravicově populistické Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Norbert Hofer, podpořilo ho 36,4
procenta voličů, a expředseda strany Zelených Alexander Van der Bellen, který získal 20,4 procenta
hlasů, reprezentanti vládních stran utrpěli debakl: kandidát sociálnědemokratické strany (SPÖ) kancléře
Wernera Faymanna Rudolf Hundstorfer a uchazeč (její křesťanské) koaliční lidové strany (ÖVP)
Andreas Khol získali shodně jen 11,2 procenta hlasů. Oba (tj. Norbert Hofer a Alexander Van der
Bellen) se utkají ve druhém kole 22. Května“ 2016.
(viz http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/401427-hofer-necekane-zvitezil-v-prvnim-koleprezidetskych-voleb-v-rakousku.html ) Podle mne zde probíhá v současné době zásadní ideový střet v
současné nejčistší ideové podobě, čili střet mezi charitou a predací. Německý nacismus, který mimo jiné
rovněž pocházel z Rakouska a jehož vůdcem byl rakouský občan Adolf Hitler, byl totiž v minulosti
politickou stranou, která zavedla nejdokonalejší ochranu zvířat a přírody, které kdy byly v Evropě
uzákoněny. Jinak řečeno i samotný Adolf Hitler ztělesňující zřejmě v současnosti Rakousko by se dnes
musel v prezidentských volbách v Rakousku rozhodnout, jestli bude volit to, co v jeho duši bylo charitní
(tj. Caritas), nebo naopak to, co v jeho duši bylo predátorské, tedy, zda bude volit Stranu zelených nebo
naopak Svobodnou stranu Rakouska (FPÖ), která je zřejmě alespoň z části nacistická, a dalo by se tak
říci, že i sám Adolf Hitler by se nyní musel rozhodnout, zda v něm zvítězí strana charity či dobra nebo
naopak predace či zla, jinak řečeno, jestli má Adolf Hitler jako predátor sloužit charitě nebo naopak
charita v něm má sloužit predaci či jinak řečeno, jestli Satan slouží Bohu nebo Bůh slouží Satanovi.
Jinými slovy lidé ztělesňující zvířata, která kolosálně po druhé světové válce trpěla v židovských a
křesťanských porážkových průmyslových zemědělských velkochovech-současných křesťanských a
židovských nacistických koncentračních táborech či lágrech zvířat, se budou v těchto volbách muset
rozhodnout, zda se rozhodnou pro pomstu se zřejmě nacistickou Svobodnou stranou Rakouska (FPÖ) a
znovu budou chtít zavést nacistické koncentrační porážkové tábory lidí, především židů nebo naopak
pro odpuštění a nápravu se Stranou zelených, jestliže rakouská Strana zelených slíbí zavést
křesťanskou milosrdnost i vůči zvířatům (v duchu Biblických veršů: Deuteronomium 32 35Má je pomsta i
odplata, přijde včas a jejich noha zakolísá, den jejich běd se blíží, řítí se na ně, co je jim uchystáno.“
36Hospodin svůj lid obhájí, bude mít se svými služebníky soucit, až uzří, že ubývá sil, že je konec se
zajatým i se zanechaným. viz http://www.biblenet.cz/b/Deut/32#v35 ), nebo jiného obdobného
Biblického verše: Římanům 12: 19Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud,
neboť je psáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.‘ (viz http://www.biblenet.cz/b/Rom/12#v19 ).
Jsem již řadu let členem Strany zelených a od svého narození jsem pokřtěným členem řimskokatolické
církve a jsem také objevitelem Filosofie rovnováhy, jejímž jediným dogmatem je: FILOSOFIE
ROVNOVÁHY, FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY: "Všichni živí tvorové ve
skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit
co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace). Zároveň je to zkouška
především křesťanů ale i židů, aby konečně prohlásili za blud následující část učení Tomáše
Akvinského-Sancti Thomae Aquinatis (1225 – 1274), katolického filosofa a teologa, který je církví
považován za největšího křesťanského myslitele všech dob, SUMMA THEOLOGIAE, Pars Prima, 20.
De amore Dei. 2. Utrum Deus amet omnia. I q. 20 a. 2 ad 3, Summa teologická I. část, 20. O BOŽÍ
LÁSCE, 2. Zda (Bůh) miluje všechno, I ot. 20 čl. 2 k 3,: K třetímu se musí říci, že přátelství nelze míti,
leč k rozumovým tvorům, v nichž nastává opětování lásky a společenství v dílech života a jimž bývá
dobře nebo zle podle osudu a štěstí; jakož i k nim vlastně je blahovůle. Ale tvorstvo bez rozumu nemůže
dospět k milování Boha, ani ke společenství v rozumovém a blaženém životě, jímž Bůh žije. Tak tedy
Bůh tvory bez rozumu nemiluje ve vlastním smyslu láskou přátelskou, nýbrž jaksi láskou dychtivosti,
pokud je zařizuje k rozumovým tvorům a také k sobě; ne jako by jich potřeboval, nýbrž pro svou dobrotu
a náš prospěch. Neboť dychtíme po něčem pro sebe i pro jiné. V latině: Ad tertium dicendum quod
amicitia non potest haberi nisi ad rationales creaturas, in quibus contingit esse redamationem, et
communicationem in operibus vitae, et quibus contingit bene evenire vel male, secundum fortunam et
felicitatem, sicut et ad eas proprie benevolentia est. Creaturae autem irrationales non possunt
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pertingere ad amandum Deum, neque ad communicationem intellectualis et beatae vitae, qua Deus
vivit. Sic igitur Deus, proprie loquendo, non amat creaturas irrationales amore amicitiae, sed amore
quasi concupiscentiae; inquantum ordinat eas ad rationales creaturas, et etiam ad seipsum; non quasi
eis indigeat, sed propter suam bonitatem et nostram utilitatem. Concupiscimus enim aliquid et nobis et
aliis. (viz http://www.cormierop.cz/Summa-teologickaIcast.html a http://www.corpusthomisticum.org/sth1015.html ) Důsledkem výše uvedeného bludu
Tomáše Akvinského je, že většina křesťanských církví, zejména katolická církev tvrdí na jedné straně,
že jediný Bůh je láska (tj. charita), na druhé straně jim však nevadí a nijak neprotestují proti
zemědělským porážkovým průmyslovým velkochovům – dnešním koncentračním táborům zvířat v
současnosti ve velkém rozsahu mučícím a zabíjejícím hospodářská zvířata. Tato herese je zřejmě v
rozporu s elementárním citem živých tvorů, zejména s elementárním lidským citem, a také v rozporu s
evoluční teorií exaktní přírodovědy, podle které i zvířata a ostatní živí tvorové mohou postupně
zdokonalit svůj rozum, a to zřejmě rychleji než lide, protože se mohou od lidí učit, a je to také v rozporu
s nejméně s jednou Biblickou částí, např. Starý zákon, Genesis 3, 1Nejzchytralejší ze vší polní zvěře,
kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v
zahradě?“ (viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Gen&no=3 ), kde had, tedy zvíře mluvilo a mělo
zřejmě tudíž i rozum, a je to také v rozporu s Biblickými verši Nového zákona, v evangeliu: Lukáš 10,
29Zákoník se však chtěl ospravedlnit, a proto Ježíšovi řekl: „A kdo je můj bližní?“ 30Ježíš mu
odpověděl: „Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali
tam ležet polomrtvého. 31Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. 32A
stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. 33Ale když jeden Samařan na své
cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem; 34přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem
a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral.
35Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl: ‚Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to
zaplatím, až se budu vracet.‘ 36Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?“
37Zákoník odpověděl: „Ten, který mu prokázal milosrdenství.“ Ježíš mu řekl: „Jdi a jednej také tak.“
(viz http://www.biblenet.cz/b/Luke/10#v29 ) Dále zkouška židů, jestli se pak z výše uvedených důvodů
vzdají své touhy obnovit židovský chrám v původní podobě, která představovala největší a možná tudíž i
nejkrutější jatka starověku, a jestli židé začnou chovat zvířata až do jejich přirozené smrti, zásadně na
stáří a jíst i přes zákaz Biblického Starého zákona mršiny, tj. hebrejsky „nevelot“ (Bible, Deuteronomium
14, 21Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Buď ji dáš bezdomovci, který žije v tvých branách, aby ji jedl, nebo
ji prodáš cizinci. Vždyť jsi svatý lid Hospodina, svého Boha. Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky. ,
viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Deut&no=14 ), Jinak můžeme čekat, že volby v Rakousku se v
krátkém čase promítnou do voleb v Německu, zejména v Bavorsku, jako tomu bylo před druhou
světovou válkou, a protože Německo je evropským vůdcem, tak nacismus opět může ovládnout Evropu
a zřejmě tak může rozpoutat i novou světovou válku, zejména proti židům v Izraeli, jestliže by takováto
nacistická Evropa poskytla islámským státům v okolí židovského Státu Izrael jaderné zbraně.
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 31. 5. 2016 7:43
31. 5. 2016 7:43
Re: Green Party - Invitation to the seminar Let us do the campaign as the Austrians 17/06/ in Brno - It
will apparently endanger far more the Jewish, Christian and socialist hypocrites, who show us endlessly
Nazi slaughter concentration camps of Jews, but in a totally overwhelming majority they themselves
agree with and also support the operation of agriculture slaughter factory farms of livestock animals today's slaughter concentration camps of livestock animals, which these modern Nazis will quite surely
use very much especially in Green Austria and in Green Germany in their future propaganda
Green Party local organization Brno-east
Madam ... ,
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I cannot speak English so well nor I do not consider as ecological to travel nowadays, when I can use
the internet and email, that I personally participate in Your conference, despite it I consider it as
important to write you this my opinion on the Austrian presidential elections. If Jews who control at
present time apparently the Green Party in the Czech Republic and possibly also in Austria and possibly
also other politics also in these States, do not change their opinion on the admissibility of today's
agriculture slaughter factory farms of livestock animals - today's slaughter concentration camps of
livestock animals and they fail to implement radical reform of them (eg. by me proposed slaughter tax in
order to limit radically and to reform radically agricultural slaughter factory farms of livestock animals for
the purpose of breeding them until their natural death, on principle of old age and for the purpose of
consumption of by it obtained carrions instead of slaughtered animals), and if there is some higher
justice, then humanity must be very punished for this colossal unnecessary death and pain, eg. by the
fact, that next elections in Austria and subsequently eg. in Bavaria, and possibly also in all Germany
would win the Nazis (eg. Freedom Party), who will probably solve this problem, but apparently at the the
cost of the future agricultural slaughter factory farms for people - future slaughter concentration camps
for people. It will endanger apparently common members of the Green Party the least of all, because
they will apparently join the Nazi green politics, as we know it from the history of Hitler's Germany. It will
apparently endanger far more the Jewish, Christian and socialist hypocrites, who show us endlessly
Nazi slaughter concentration camps of Jews, but in a totally overwhelming majority they themselves
agree with and also support the operation of agriculture slaughter factory farms of livestock animals today's slaughter concentration camps of livestock animals, which these modern Nazis will quite surely
use very much especially in Green Austria and in Green Germany in their future propaganda as Hitler's
Germany used it in its propaganda during the reign of Hitler's Nazis in Germany and in by them
occupied Europe. Below I send in my earlier article my analysis of ideological, virtually historical
philosophical causes of the aforementioned Jewish (virtually Marxist Leninist) and Christian heresy
about the concept of animals as things and furthermore translation of this my letter and of this my earlier
analysis into English language. For more details see www.spvzt.cz .
dr. Dalibor Grůza, tel. 606302812, for many years a member of the Green Party, local organization
Brno-center, attorney at law in Hustopeče near Brno see www.czechlawfirm.com
Beginning of salvation or the end of the world in the presidential elections in present-day Austria
according to the Philosophy of Balance. Nazism as a result of Christian and Jewish heresy?
In the first round of the presidential election in Austria became (the first two) winners the heir of the
ideas of German Nazism „the candidate of the right-wing populist Freedom Party of Austria (FPÖ)
Norbert Hofer, he was supported by 36.4 percent of voters, and ex – chairman of the Green Party
Alexander Van der Bellen, who won 20.4 percent of votes, representatives of the government parties
suffered a debacle: candidate of the Chancellor Werner Faymann 's Social Democratic Party (SPÖ)
Rudolf Hundstorfer and the candidate of the (its Christian) coalition People's Party (ÖVP) Andreas Khol
gain both each just 11.2 percent of the votes. Both (i.e. Norbert Hofer and Alexander Van der Bellen) will
compete in the second round on 22nd May“. 2016
(see http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/401427-hofer-necekane-zvitezil-v-prvnim-koleprezidetskych-voleb-v-rakousku.html ) According to me in the present days here there is fundamental
ideological conflict in contemporary purest ideological form, so battle between charity and predation.
German Nazism, which originated also among others from Austria and whose leader was an Austrian
citizen Adolf Hitler, was in fact in the past a political party, that established the most advanced protection
of animals and of nature that have ever been enacted in Europe. In other words now even Adolf Hitler
himself embodying apparently in the present days Austria should decide in presidential elections in
Austria, if he chooses, what in his soul there was Caritas (i.e. charity), or contrarily, what in his soul
there was predation, thus, if he votes for the Green Party or contrarily for the Freedom Party of Austria
(FPÖ), which is apparently at least partly Nazi, and one could say, that now even Adolf Hitler himself
should decide, if party of charity, i.e. of goodness will prevail in him or contrarily predation and evil, in
other words, if Adolf Hitler as predator should serve the charity or contrarily the charity in him should
serve predation, or in other words, if Satan serves God or the God serves Satan. In other words people
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embodying animals, which suffered colossally after World War II in Jewish and Christian slaughter
agricultural factory farms-contemporary Christian and Jewish Nazi concentration camps of animals, shall
decide in these elections, if they opt for revenge of apparently Nazi Freedom Party of Austria (FPÖ) and
they will want to establish the Nazi slaughter concentration camps of people, especially of Jews again,
or contrarily for forgiveness and remedy of the Green Party, if the Austrian Green Party promissed to
establish Christian mercy also in relation to animals (in the spirit of Biblical verses: Deuteronomy 32King
James Version (KJV): 35 To me belongeth vengeance and recompence; their foot shall slide in due
time: for the day of their calamity is at hand, and the things that shall come upon them make haste. 36
For the Lord shall judge his people, and repent himself for his servants, when he seeth that their power
is gone, and there is none shut up, or left.
See https://www.biblegateway.com/passage/?version=KJV&search=Deuteronomy+32 and http://www.bi
blenet.cz/b/Deut/32#v35 ), or of other Biblical verse: Romans 12King James Version (KJV): 19 Dearly
beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath: for it is written, Vengeance is mine; I
will repay, saith the Lord.
(see https://www.biblegateway.com/passage/?version=KJV&search=Romans+12 and http://www.biblen
et.cz/b/Rom/12#v19 ). I am for many years a member of the Green Party and from my birth I am the
baptized member of the Roman Catholic Church and I am also the discoverer of the Philosophy of
Balance, of which only one dogma is: PHILOSOPHY OF BALANCE, PHILOSOPHY OF LOVE OR
ORDER OF VICTORIOUS ARMY: „All living creatures in fact mostly want to live in a world, where
everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain."
All the rest consists more in views (speculations). At the same time it is a test especially of Christians
but also of Jews , that they ultimately declare as the heresy the following part of the teaching of Thomas
Aquinas-Sancti Thomae Aquinatis, (1225 - 1274), Catholic philosopher and theologian who is
considered as the greatest Christian thinker of all time by the church, SUMMA THEOLOGIAE, Pars
Prima, 20. De amore Dei. 2. Utrum Deus amet omnia. I q. 20 a. 2 ad 3: Reply to Objection 3: Friendship
cannot exist except towards rational creatures, who are capable of returning love, and communicating
one with another in the various works of life, and who may fare well or ill, according to the changes of
fortune and happiness; even as to them is benevolence properly speaking exercised. But irrational
creatures cannot attain to loving God, nor to any share in the intellectual and beatific life that He lives.
Strictly speaking, therefore, God does not love irrational creatures with the love of friendship; but as it
were with the love of desire, in so far as He orders them to rational creatures, and even to Himself. Yet
this is not because He stands in need of them; but only on account of His goodness, and of the services
they render to us. For we can desire a thing for others as well as for ourselves. In Latin: Ad tertium
dicendum quod amicitia non potest haberi nisi ad rationales creaturas, in quibus contingit esse
redamationem, et communicationem in operibus vitae, et quibus contingit bene evenire vel male,
secundum fortunam et felicitatem, sicut et ad eas proprie benevolentia est. Creaturae autem irrationales
non possunt pertingere ad amandum Deum, neque ad communicationem intellectualis et beatae vitae,
qua Deus vivit. Sic igitur Deus, proprie loquendo, non amat creaturas irrationales amore amicitiae, sed
amore quasi concupiscentiae; inquantum ordinat eas ad rationales creaturas, et etiam ad seipsum; non
quasi eis indigeat, sed propter suam bonitatem et nostram utilitatem. Concupiscimus enim aliquid et
nobis et aliis. (see http://www.sacredtexts.com/chr/aquinas/summa/sum023.htm and http://www.corpusthomisticum.org/sth1015.html and htt
p://www.cormierop.cz/Summa-teologicka-Icast.html ) Result of the above mentioned heresy of Thomas
Aquinas is, that most Christian churches, especially the Catholic Church claim on the one side, that only
one God is love (i.e. caritas), however on the other side they do not bother about and they do not protest
against agricultural slaughter factory farms - today's concentration camps of animals at present time in a
large amount killing and torturing livestock. This heresy is apparently in conflict against elementary
emotions of living creatures, especially against elementary human emotions, and also against the theory
of evolution of exact natural science, according to which also animals and other living creatures can
gradually improve their rational mind, i.e. reason, and it seems faster than humans, because they can
learn from people, and it is also against at least one Biblical part, for example Old Testament, Genesis
3King James Version (KJV) Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the Lord
God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the
garden?
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(see https://www.biblegateway.com/passage/?version=KJV&search=Genesis+3 and http://www.biblenet
.cz/app/b?book=Gen&no=3 ), where the serpent, thus animal spoke and so it had apparently also
rational mind, i.e. reason, and it is also against Biblical verses of the New Testament, the Gospel: Luke
10King James Version (KJV) 29 But he, willing to justify himself, said unto Jesus, And who is my
neighbour? 30 And Jesus answering said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell
among thieves, which stripped him of his raiment, and wounded him, and departed, leaving him half
dead. 31 And by chance there came down a certain priest that way: and when he saw him, he passed
by on the other side. 32 And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him, and
passed by on the other side. 33 But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was: and
when he saw him, he had compassion on him, 34 And went to him, and bound up his wounds, pouring
in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. 35 And
on the morrow when he departed, he took out two pence, and gave them to the host, and said unto him,
Take care of him; and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. 36 Which
now of these three, thinkest thou, was neighbour unto him that fell among the thieves? 37 And he said,
He that shewed mercy on him. Then said Jesus unto him, Go, and do thou likewise.
(see https://www.biblegateway.com/passage/?version=KJV&search=Luke+10 and http://www.biblenet.c
z/b/Luke/10#v29 ) It is also the test of the Jews, if then from the above mentioned reasons they abandon
their desire to restore a Jewish temple in the original form, which represented the largest and possibly
therefore the most cruel slaughterhouse of antiquity, i.e. of ancient times, and if the Jews start to breed
animals until their natural death, on principle of their old age and to eat carrions, i.e. in Hebrew language
“nevelot” also inspite of the ban of Biblical Old Testament (Bible, Deuteronomy 14King James Version
(KJV), 21 Ye shall not eat of anything that dieth of itself: thou shalt give it unto the stranger that is in thy
gates, that he may eat it; or thou mayest sell it unto an alien: for thou art an holy people unto the Lord
thy God. Thou shalt not seethe a kid in his mother's milk.,
see https://www.biblegateway.com/passage/?version=KJV&search=Deuteronomy+14 and http://www.bi
blenet.cz/app/b?book=Deut&no=14 ), otherwise we can expect, that in short time the elections in Austria
will be reflected in the elections in Germany, especially in Bavaria, as it was before the World War II,
and because Germany is the European leader, so Nazism can subjugate Europe again and apparently it
can start also a new world war, especially against the Jews in Israel, if such Nazi Europe provides the
Islamic States around the Jewish State of Israel with nuclear weapons.
For details see: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 31. 5. 2016 7:58
31. 5. 2016 7:58
https://www.novinky.cz/domaci/405470-udrzujte-kostely-a-vzdame-se-zalob-nabizi-dieceze-obcim.html
Aktualizováno 4. 6. 2016 22:49
4. 6. 2016 22:49
Má Ďáblologie podle mé osobní dosavadní životní zkušenosti, tj. starozákonní Jahve jako Satan, tj.
Satan jako obojí pokušitel a kat všech živých tvorů i židů (tj. i vůči židům mluvící částečně pravdu a
částečně lži) a ve všem tomto zcela sloužící novozákonnímu charitnímu jedinému Bohu, komunismus, o
ženách jako nástroji Ďábla, tj. Satana či proč např. i hinduisté pravděpodobně veřejně lžou o zabíjení
zvířat.
quoted:
Jób 2: 1A nastal opět den, kdy synové Boží přišli, aby předstoupili před Hospodina; přišel mezi ně i
satan, aby i on předstoupil před Hospodina. … 4Satan však Hospodinu odpověděl: „Kůži za kůži! Za
sebe samého dá člověk všechno, co má. 5Ale jen vztáhni ruku a dotkni se jeho kostí a jeho masa, hned
ti bude do očí zlořečit.“ 6Hospodin na to satanovi odvětil: „Nuže, měj si ho v moci, avšak ušetři jeho
život.“ 7A satan od Hospodina odešel a ranil Jóba od hlavy k patě ošklivými vředy. Bible
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viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Job&no=2
Matouš 4: 8Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich
slávu 9a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“ 10Tu mu Ježíš
odpoví: „Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: ‚Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného
uctívat.‘“ 11V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. Bible
viz http://www.biblenet.cz/b/Matt/4#v9
V židovské tradici, Smrt byla označována jako Anděl života a smrti (Malach HaMavet) nebo Anděl tmy a
světla vycházející z Bible a Talmudické tradice. Bible sama o sobě odkazují na " Anděl života a smrti ",
když zabíjí egyptské prvorozené, ale není připojen k Satanovi. K dispozici je také odkaz na "Abaddon"
(ničitel), anděla, který je známý jako "anděl propasti". V Talmudické tradici je charakterizován jako
Archanděl Samael./ In Jewish tradition, Death was referred to as the Angel of Life and Death (Malach
HaMavet) or the Angel of Dark and Light stemming from the Bible and Talmudic lore. The Bible itself
does refer to the "Angel of Life and Death" when he reaps Egypt's firstborns, but he is not connected to
Satan. There is also a reference to "Abaddon" (The Destroyer), an Angel who is known as the "Angel of
the Abyss". In Talmudic lore, he is characterized as archangel
Samael. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Death_%28personification%29&oldid=576001771
Samael( hebrejsky ) סמאל:(také Sammael a Samil) je důležitý archanděl v Talmudické a postTalmudické tradice, osoba, která je žalobcem, svůdcem a ničitelem a byl považován za dobrého i zlého.
Říká se, že byl anděl strážný Ezaua a patronem římského impéria./ Samael( Hebrew ) סמאל:(also
Sammael and Samil) is an important archangel in Talmudic and post-Talmudic lore, a figure who is
accuser, seducer and destroyer, and has been regarded as both good and evil. It is said that he was the
guardian angel of Esau and a patron of the Roman empire .http://en.wikipedia.org/wiki/Samael
Česko-řecký slovník: matka-μητέρα (mitéra), slunce- ήλιος (ílios, helios), látka- ύλη (ýli, hylé), hmat
(malé množství)- μικρή ποσότητα (mikrí posótita, μικρό- mikró-malý), Česko-latinský slovník: hmotamateria, matka-mater

Z mé Filosofie rovnováhy plyne, že Satan či Ďábel ztělesňuje co možná nejdokonalejší absolutní
vakuum v našem Vesmíru, a protože nicota čili absolutní vakuum nemůže nikoho zabít, ale svým
podtlakem může přitáhnout hmotu, aby se srazila a vzájemně roztříštila touto srážkou, tak Satan také
ztělesňuje veškerou smrt živých tvorů v našem Vesmíru. Podle shora uvedené Biblické citace Satan je
zároveň pokušitel a zároveň kat zřejmě ve službě jediného Boha, proto Satan pokouší a zároveň poté
zřejmě pouze s Božím souhlasem trestá živé tvory, tak Satan zřejmě učí živé tvory stále dokonaleji
rozlišovat dobré a zlé, tedy charitu od ne-charity, což je základem evoluce čili dějinného zdokonalování
všech živých tvorů, Satan částečně lže a částečně mluví pravdu, Satana zřejmě nelze přemoci necharitou, tedy např. ne-charitním násilím, lstí, lží apod., protože v oblasti násilí, lstí, lží apod. je Satan
zřejmě nepřemožitelný, protože vším tím zřejmě nejdokonaleji ze všech živých tvorů slouží jedinému
Bohu čili charitě, tudíž Satan je nejméně v našem Vesmíru nejdokonalejší násilník, podvodník či lhář,
Satan se pravděpodobně podřizuje pouze jedinému Bohu čili charitě, proto lze Satana zřejmě přemoci
pouze charitou, avšak Satana však zřejmě nelze zabít (bez smrti by totiž zřejmě téměř všichni živí
tvorové umřeli hlady), Satan však zřejmě nikdy nemůže jednat v rozporu s Boží vůlí a musí vždy
jediného Boha poslouchat, proto i když podle mne Satan sám lže či on sám zabíjí obojí co možná
nejméně (v případě, že Satan ztělesňuje co možná nejdokonalejší avšak přesto nedokonalé absolutní
vakuum v našem Vesmíru) či podle mne pouze nechává lhát či pouze nechává zabíjet obojí co možná
nejméně (v případě, že Satan ztělesňuje dokonalé absolutní vakuum v našem Vesmíru), tak zřejmě
vždy jako Boží obojí pokušitel a kat zřejmě jedná v souladu s Boží vůli a proto je jediným Bohem zřejmě
vždy chráněn. Nejsilnějšími pokušeními ze strany Satana jsou pýcha a slavomam, kdy živému tvoru,
zásadně člověku před smrtí Satan a živí tvorové, zejména lidé po smrti, kteří Satanovi patří, nabídnou,
že tento živý tvor díky údajným velkým či svým údajným dokonalým vědomostem či schopnostem tohoto
živého tvora před smrtí může Satana nahradit jako ztělesnění smrti čili anděla smrti ostatních živých
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tvorů (avšak Satan nemá zřejmě žádné jiné přesvědčení než, že musí plnit svou úlohu danou mu
jediným Bohem pokoušet živé tvory a tyto pokušením podlehnuvším živé tvory trestat a přitom vždy
musí doslova poslechnout jediného Boha čili charitu), viz výše uvedená nabídka Satana Ježíšovi, že mu
Satan dá všechna pozemská království, a jestliže na to nedokonalý živý tvor, zásadně nedokonalý
člověk před smrtí přistoupí, tak ho čeká velká prohra, protože nedokonalý živý tvor není schopen bez
pomoci Satana, resp. jediného Boha správně (tj. v rámci působení co možná nejméně smrti a bolesti)
rozhodnout, že nějaký živý tvor by měl zemřít, aby ho ostatní živý tvorové snědli (protože v současnosti
živí tvorové mohou jíst pouze ostatní živé tvory) a ostatní živí tvorové, možná podle mé Racionální
mystika po smrti (ale ani oni nejsou zřejmě zcela mrtví a také oni musí zřejmě něco jíst) začnou čím dál
více velmi nenávidět tohoto nedokonalého živého tvora, tomuto pýše a slavomamu podlehnuvšímu
živému tvoru, jehož zároveň velmi trápí jeho svědomí, pak nezbude nic jiného než uznat svou
bezmocnost a zřejmě požádat Satana čili anděla smrti, kterého se tento pyšný a slavný živý tvor často
předtím sám pokusil zabít, aby Satan znovu nastoupil na své místo, a poté tento živý tvor ztrácí většinu
své svobody, kterou měl v době, kdy se ještě nepokusil zabít Satana, a poté pro tohoto živého tvora je
mnohem těžší a riskantnější plně se nepodřídit příkazům Satana, tedy rozlišovat dobro a zlo v příkazech
Satana a sloužit jedinému Bohu čili charitě a tedy nesloužit absolutně příkazům Satana jako svému
nejvyššímu vůdci, ačkoliv sloužení jedinému Bohu čili charitě, čili dle mé Filosofie rovnováhy stálé
působení co možná nejméně smrti a bolesti Ďábel čili Satan i ostatní podobní poddaní Satana (tj. dle
mé Racionální mystiky živý tvorové po smrti v pekle) od nového potrestaného živého tvora v pekle ve
skutečnosti stále očekávají a čímž se tento poddaný Satana může jedině zachránit a vysvobodit se ze
Satanova pekla.
Komunismus židovského Karla Marxe či jinak jím nazývaný vědecký materialismus ve své podstatě ve
skutečnosti řeší starobylou otázku, jestli první živý tvor či člověk byli stvořeni Bohem z neživé hmoty či
se první živý tvor či člověk narodili z matky (viz latinské slovo „materia“-hmota /v češtině původně
zřejmě ze dvou řeckých slovních kořenů h-mota/ odvozené od výše uvedených zřejmě latinského slova
„mater“-matka či řeckého slova mitéra-matka a v češtině zřejmě i od řeckého slova „ilios“ či „helios“ /“helios“/ - slunce). Protože každá matka považuje jako hlavní úlohu otce obstarat pro její potomky jídlo a
hmotné zázemí ale na druhou stranu zároveň i jejich bezpečí, avšak jídlo představuje zásadně mrtvoly
živých tvorů a zázemí pro dětí má rovněž zásadně hmotnou podobu postavenou buď z mrtvol živých
tvorů nebo neživé hmoty, protože nehmotné věci se nedají zásadně jíst a nedá se z nich stavět hmotné
zázemí pro jejich společnou rodinu, proto zásadně každá matka chápe muže především jako lovec či
bojovník či řezník, jehož úkolem je zabíjet či nechat zabíjet jiné živé tvory, což však, není-li to v rámci
působení co možná nejméně smrti a bolesti, působí zbytečnou nenávist těchto zabitých živých tvorů
vůči tomuto muži - řezníkovi a rovněž tak vůči matčiným, resp. otcovým dětem, v posledně jmenovaném
případě tak z pohledu matky takovýto muž - řezník ohrožuje zbytečně bezpečí jejích dětí a žena ho
proto odmítne. Proto všechny nehmotné věci mají pro matku dětí, příp. všechny ženy důležitost zásadně
pouze z pohledu, zda tyto nehmotné věci zajistí pro její děti věci hmotné, tak z tohoto pohledu ženy
zřejmě posuzují všechny výtvory a i objevy vytvořené zásadně mužů v záležitostech náboženství,
filosofie, společenských i přírodních věd. Jedinou výjimkou je pak sluneční světlo, které je dle moderní
exaktní fyzikální přírodovědy tvořeno výlučně fotony, které mají nulovou klidovou hmotnost, tzn. tyto
fotony jsou ve svém nehybném stavu nehmotné, tedy nehmotné věci nemůžeme v současnosti zásadně
jíst, avšak bez tohoto v klidovém stavu nehmotného slunečního světla by nemohl existovat
pravděpodobně žádný život na Zemi, tzn. na Zemi by nebyly rostliny, které získávají svou energii ze
světla pomocí fotosyntézy, bez rostlin by na Zemi nebyli žádní býložravci a hmyz, kteří jedí rostliny, bez
býložravců a hmyzu by na Zemi nebyli ani žádní masožravci. Komunismus židovského Karla Marxe to
vyjádřil jednoduchou avšak zřejmě chybnou myšlenkou, „nejdříve je třeba naplnit lidem žaludky a teprve
poté se můžeme zajímat o jakékoliv nehmotné věci jako náboženství, filosofii, lidská práva, práva
ostatních živých tvorů apod., výsledkem této jeho zřejmě chybné materialistické ideologie posléze bylo,
že postupně se zmenšoval v komunistických, resp. socialistických státech výběr jídla a množství jídla
tam bylo také méně a méně až cca do roku 1990, kdy po cca 70 letech své existence komunismus,
resp. socialismus Karla Marxe pojatý jako lidský třídní boj a boj proti ostatním živým tvorům na život a
na smrt (jehož důsledkem byla velká smrt a bolest, resp. nenávist jiných živých tvorů než lidí podle
Filosofie rovnováhy, avšak ve velkém množství velká nenávist i lidí, kteří s touto komunistickou politikou
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nebo jejím vůdcem nesouhlasili) v téměř všech státech světa ztratil svou politickou moc. Přesto z
hlediska Filosofie rovnováhy, resp. její charitologie stojí za úvahu následující korigovaná komunistická
myšlenka, kterou lze vyjádřit „každému živému tvoru podle jeho přítomných a i předpokládaných
budoucích charitních potřeb“, dle této Filosofií rovnováhy korigované komunistické myšlenky nemůžeme
odmítnout a Stát musí chránit i velké bohatství určitých jednotlivců a také dědění jejich i velkého
bohatství např. jejich dětmi, pokud tito boháči využívají toto i velké bohatství nebo lze rozumně
předpokládat, že v budoucnosti budou využívat toto i velké bohatství k působení charity (např. charitní
obživě velkého množství zaměstnanců těchto charitních boháčů), to vše platí pouze pod podmínkou, že
toto i velké bohatství působí co možná nejméně (tzn. zřejmě i nikoliv o hodně více než co možná
nejméně) smrti a bolesti, jinak by bylo dle této korigované komunistické myšlenky nutno toto velké
bohatství těchto boháčů státem znárodnit resp. vyvlastnit avšak pouze charitním způsobem, tj. při
dodržení působení co možná nejméně smrti a bolesti i při tomto znárodnění státem.
Tak každá dosavadní zásadně mužská ideologie musela především svým stoupencům zajistit potřebné
nebo více nebo lepší jídlo, tedy mrtvoly živých tvorů, protože samotných slov se žádný nedokonalý živý
tvor nemůže najíst. Jestliže se nějací lidé či jiní živí tvorové připojovali ve větším množství k nějaké v
dějinách úspěšné zásadně mužské ideologii, tak ve skutečnosti očekávali především, že jim tato
ideologie zajistí jídlo čili mrtvoly živých tvorů, a to bylo na úkor jiných lidí, resp. jiných živých tvorů, kteří
proto vždy pokládali každou takovouto novou ideologii za nejméně větší nebezpečí pro svou vlastní
obživu či dokonce za nebezpečí, že budou sami zabiti stoupenci této nové ideologie a snědeni, proto se
každá nová ideologie setkává s obrovskou nedůvěrou dosavadních ideologií. Nutnost vůdce každé
úspěšné ideologie zajistit pro z počátku stále rostoucí množství svých stoupenců dostatek jídla, tedy
dostatek mrtvol živých tvorů zásadně dosud znamenala, že každá dosavadní ideologie dříve nebo
později musela říkat velké lži a činit velké manipulace, proto např. i hinduisté říkají pravděpodobně
veřejně velké lži o zabíjení zvířat. Poté nastoupil Satan a jeho lidé a jeho ostatní živí tvorové a pokoušeli
tyto vůdce takovéto nové ideologie k ještě větším lžím a k působení ještě větší smrti a bolesti, na což
tito noví vůdcové pod hrozbou ztráty jídla, tedy zásadně mrtvol živých tvorů pro své stoupence v případě
nedokonalosti své nové ideologie (podle mne nejedná-li se o dokonalou Boží čili dokonale charitní
ideologii) museli dříve nebo později vždy přistoupit, poté následoval odpovídající trest Satana a členů
jeho pekla za tuto způsobenou velkou smrt a bolest, tj. lidé a ostatní živí tvorové, jímž tato nová
ideologie způsobila velkou zbytečnou smrt a bolest, začali tuto novou ideologii nenávidět a bojovat proti
ní, začali odhalovat a zveřejňovat její velké lži a tato nová ideologie začala pozvolna ztrácet a
nezískávat další nové stoupence, proto se snížil přísun jídla, tedy mrtvol živých tvorů, a když vnější i
vnitřní odpor a nedostatek jídla byl pro tuto novou ideologii neudržitelný, pak jejím stoupencům (dle mé
Racionální mystiky lidem a ostatním živým tvorům po smrti), kteří již velmi těžko mohli změnit svou
ideologii pro svou velkou víru a zapojení do této nové ideologie, nezbylo nic jiného než více či méně
trvat na svých velkých lžích zakrývajících omyly jejich ideologie v jejich působení velké zbytečné smrti a
bolesti a buď v prvém případě působit stále větší a větší smrt a bolest (tzn. působit ještě větší nenávist
živých tvorů vůči této své skupině stoupenců, v jejímž důsledku mohou očekávat v budoucnosti dle
Filosofie rovnováhy odpovídající ještě větší Satanův trest, resp. odpovídající ještě větší pomstu živých
tvorů, jímž způsobili velkou zbytečnou smrt a bolest), v důsledku čehož stoupenci této nové ideologie ve
velkém rozporu se svým svědomím často přestanou usilovat o pravdivé poznání ale začnou ve velkém
strachu bojovat o pouhé snížení svého utrpení v Satanově pekle, nebo v druhém případě činit své
pokání, např. žebrat a usilovat o svou nápravu.
K výše uvedenému cituji z islámu: Jednoho dne vstoupil Abú Bakr do židovské školy a zjistil, že mnoho
z nich je shromážděno okolo muže jménem Finhás. Byl to doktor a rabín a byl s jiným rabínem jménem
Ašjá. Abú Bakr řekl Finhásovi: „Běda tobě. Boj se Alláha a přihlas se k islámu!“ Finhás odpověděl:
„Nepotřebujeme Alláha, ale on potřebuje nás! Nevyhledáváme ho, on vyhledává nás! Jsme na něm
nezávislí, ale on není nezávislý na nás. Kdyby na nás byl nezávislý, nežádal by nás o naše peníze, jako
to dělá tvůj pán Muhammad (na válku proti Mekkce). Zakazuje ti lichvu, ale platí nám úroky. Kdyby na
nás byl nezávislý, nedával by nám žádné úroky.“ V té chvíli se Abú Bakr rozhněval a Finháse udeřil a
řekl: „Přísahám při Něm, v jehož rukou je můj život, že kdyby mezi námi nebyla žádná smlouva, useknul
bych ti hlavu, ty nepříteli Alláha!“ Poté šel Finhás za Alláhovým prorokem a řekl: „Podívej, co mi udělal
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tvůj společník!“ Abú Bakr vysvětlil, co se stalo, ale Finhás všechno popřel a řekl: „Neřekl jsem taková
slova!“ Ale Alláh zjevil verš, který slova Abú Bakra potvrdil. MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA
PROROKA, IBN ISHÁK, orginál v arabštině: Sírat rasúl Alláh, z anglického vydání Michael Edwardes,
The Life Of Muhammad, Apostle Of Allah, vydaného Royal Asiatic Society of London v roce 1898,
přeložil Viktor Svoboda, vydalo v roce 2009 nakladatelství LEDA spol. s r.o. a nakladatelství Rozmluvy,
vydání první, viz též https://archive.org/stream/Sirat-lifeOfMuhammadByibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt , s. 95-96
K výše uvedenému cituji z Bible, podle které starozákonní jediný Bůh Jahve měl osobně zabít řadu lidí
(viz např. Exodus 12, 29Když nastala půlnoc, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené, od
prvorozeného syna faraónova, který seděl na jeho trůnu, až po prvorozeného syna zajatce v žalářní
kobce, i všechno prvorozené z dobytka.) či podle které starozákonní jediný Bůh Jahve měl osobně zabít
i řadu mu odporujících Izraelců (viz např. Numeri 16, 16Mojžíš potom Kórachovi nařídil: „Ty a celá tvoje
skupina buďte zde před Hospodinem. Zítra tu budete , ty, oni i Áron. 17Každý si vezměte svou
kadidelnici; dáte do ní kadidlo a přinesete každý svou kadidelnici před Hospodina, dvě stě padesát
kadidelnic. Také ty a Áron, každý svou kadidelnici.“ 18Každý si tedy vzal svou kadidelnici, dali do nich
oheň, vložili do nich kadidlo a postavili se ke vchodu do stanu setkávání, i Mojžíš a Áron. … 35Od
Hospodina pak vyšlehl oheň a pozřel těch dvě stě padesát mužů přinášejících kadidlo.) či podle které
podle příkazu obou starozákonního jediného Boha Jahveho a Mojžíše měl vojevůdce izraelského
národa Jozue a jeho izraelská armáda zabít jako prokleté zřejmě kolem roku 1500-1300 před naším
letopočtem při dobývání Kanaánu, tj. současných obou Palestiny a Izraele s výjimkou trocha jednotlivců
všechny kanaánské tehdejší obyvatele, tj. všechny muže, ženy i děti (viz např. Leviticus 27, 28Jenom
nic klatého, co někdo jako takové oddal Hospodinu z čehokoli, co má, z lidí, z dobytka i z polností, jež
má ve vlastnictví, nesmí být prodáváno ani vypláceno. Všechno klaté je velesvaté a náleží Hospodinu.
Deuteronomium 2, 34V oné době jsme dobyli všechna jeho města, vyhubili jsme každé jeho město jako
klaté, muže, ženy i děti; nenechali jsme nikoho vyváznout., Jozue 10, 40Tak vybil Jozue celou zemi,
pohoří i Negeb, Přímořskou nížinu i srázy, a všechny jejich krále. Nikoho nenechal vyváznout, vše, co
dýchalo, vyhubil jako klaté, jak přikázal Hospodin, Bůh Izraele. Jozue 11, 12Dobyl i všechna města
těchto králů; všechny jejich krále Jozue zajal a pobil ostřím meče. Vyhubil je jako klaté, jak přikázal
služebník Hospodinův Mojžíš.), obdobně na jiných místech Bible ve Starém zákoně (viz např.: Numeri
21, 3, Deuteronomium 3, 6, Deuteronomium 7, 2, Deuteronomium 13, 16, Deuteronomium 20, 17, Jozue
2, 10, Jozue 6, 17, Jozue 6, 18, Jozue 6, 21, Jozue 10, 28, Jozue 10, 35, Jozue 10, 37, Jozue 10, 39,
Jozue 11, 11, Jozue 11, 20, Jozue 11, 21 ), pak oběti obrovského počtu zvířat dle Bible Starého zákona
také nařízených Izraelcům jediným starozákonním Bohem Jahvem způsobily možná méně smrti a
bolesti než tato smrt obrovského počtu lidí.
Z výše uvedeného plyne, že zásadně ani současní židé nemohou vůbec věřit, že starozákonní jediný
Bůh Jahve je charita, tedy, že tento starozákonní jediný Bůh je totožný s Ježíšovým novozákonním
jediným Bohem, který by měl být dle výše uvedeného charitou, což se projevilo v dějinné a projevuje
rovněž v současné převládající světové ideologii podstatně ovládané židy. Na základě mé dosavadní
životní zkušenosti se domnívám, že tento starozákonní jediný Bůh by mohl být Satan ze shora uvedené
biblické knihy Jób (viz výše), tj. Satan jako obojí pokušitel a kat všech živých tvorů i židů (tj. i vůči židům
mluvící částečně pravdu a částečně lži) a ve všem tomto zcela podřízený, poslouchající a sloužící
starozákonnímu a novozákonnímu jedinému Bohu, kterým je láska čili v latinském překladu Bible od Sv.
Jeronýma Vulgátě „caritas“ čili česky charita (1. Janův 4, 16Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má
k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. V latinské
Vulgátě Sv Jeronýma Epistola B. Joannis Apostoli Prima 4, 16 et nos cognovimus et credidimus caritati
quam habet Deus in nobis Deus caritas est et qui manet in caritate in Deo manet et Deus in eo). Podle
Racionální mystiky mé Filosofie rovnováhy Biblický vůdce Izraelců Mojžíš zřejmě z období kolem roku
1500-1300 před naším letopočtem, který osobně zabil příslušníka Egyptského národa (viz Bible Starý
zákon, Exodus 2, 11 a násl.), další Biblický vůdce Izraelců král David z období kolem roku 1000 před
naším letopočtem, který osobně zabil příslušníka Pelištejského národa Goliáše (viz Bible Starý zákon, 1.
Samuelova 17, 48 a násl.), či římský císař Nero, který osobně zabil svou těhotnou manželku Poppaeu
Sabinu atd. (podle mé Racionální mystiky i všichni lidé po smrti náležející Satanovi, zřejmě s výjimkou
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Ježíše z Nazaretu, zřejmě Krista) by mohli být shora uvedení lidé, kteří podlehli před svou smrtí
pokušení obou Satana a jeho živých tvorů a kteří se neúspěšně pokusili zabít Satana a nahradit ho jako
ztělesnění smrti čili anděla smrti ostatních živých tvorů a poté se museli velmi moc podřídit moci Satana.
Josef Flavius, žid s hebrejským jménem Josef ben Matitjahu atd. by mohl být dějinným ztělesněním co
možná nejdokonalejšího vakua, tj. co možná nejdokonalejší nicoty v našem Vesmíru, resp. ztělesněním
veškeré smrti živých tvorů v našem Vesmíru, resp. Satanem čili Andělem smrti. Ježíš z Nazareta,
zřejmě obojí Bohočlověk a Kristus zřejmě jako jediný nepodlehl před svou smrtí pokušení obou Satana
a jeho živých tvorů a nepokusil se osobně zabít v rozhodující okamžik Satana (Matouš 26, 51Jeden z
těch, kdo byli s ním, sáhl po meči, napadl veleknězova sluhu a uťal mu ucho. 52Ježíš mu řekl: „Vrať svůj
meč na jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. 53Či myslíš, že bych nemohl poprosit
svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů? 54Ale jak by se potom splnila Písma, že
to tak musí být?“ 55V té hodině řekl Ježíš zástupům: „Vyšli jste na mne jako na povstalce s meči a
holemi, abyste mě zajali. Denně jsem sedával v chrámě a učil, a nezmocnili jste se mne. 56Toto
všechno se však stalo, aby se splnilo, co napsali proroci.“ A tu ho všichni učedníci opustili a utekli. 57Ti,
kteří Ježíše zatkli, odvedli ho k veleknězi Kaifášovi, kde se shromáždili zákoníci a starší.).
Všechny výše uvedené citace v českém jazyce z Bible, český ekumenický překlad
viz http://www.biblenet.cz/ .
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 6. 6. 2016 9:03
6. 6. 2016 9:03
My Devillogy in my up to now personal life experience, i.e. the Old Testament Yahweh as Satan, i.e.
Satan as both the tempter and executioner of all living creatures also of Jews (i.e. also in relation to
Jews telling both partly truth and partly lies) and in all these completely serving New Testament
charitable only one God, communism, about women as a tool of the Devil, i.e. Satan or why eg. also
Hindus probably publicly lie about killing animals.
quoted:
Job 2King James Version (KJV): 1 Again there was a day when the sons of God came to present
themselves before the Lord, and Satan came also among them to present himself before the Lord.… 4
And Satan answered the Lord, and said, Skin for skin, yea, all that a man hath will he give for his life. 5
But put forth thine hand now, and touch his bone and his flesh, and he will curse thee to thy face. 6 And
the Lord said unto Satan, Behold, he is in thine hand; but save his life. 7 So went Satan forth from the
presence of the Lord, and smote Job with sore boils from the sole of his foot unto his crown. Bible
see https://www.biblegateway.com/passage/?version=KJV&search=Job+2
Matthew 4King James Version (KJV): 8 Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain,
and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them; 9 And saith unto him, All these
things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. 10 Then saith Jesus unto him, Get thee
hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. 11
Then the devil leaveth him, and, behold, angels came and ministered unto him. Bible
see https://www.biblegateway.com/passage/?version=KJV&search=Matthew+4
In Jewish tradition, Death was referred to as the Angel of Life and Death (Malach HaMavet) or the Angel
of Dark and Light stemming from the Bible and Talmudic lore. The Bible itself does refer to the "Angel of
Life and Death" when he reaps Egypt's firstborns, but he is not connected to Satan. There is also a
reference to "Abaddon" (The Destroyer), an Angel who is known as the "Angel of the Abyss". In
Talmudic lore, he is characterized as archangel
Samael. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Death_%28personification%29&oldid=576001771
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Samael( Hebrew ) סמאל:(also Sammael and Samil) is an important archangel in Talmudic and postTalmudic lore, a figure who is accuser, seducer and destroyer, and has been regarded as both good
and evil. It is said that he was the guardian angel of Esau and a patron of the Roman
empire .http://en.wikipedia.org/wiki/Samael
English-Greek dictionary: mother-μητέρα (mitéra), Sun- ήλιος (ílios, helios), substance in Czech
language “látka”- ύλη (ýli, hylé), touch (small quantity)- μικρή ποσότητα (mikrí posótita, μικρό- mikrósmall), English-Latin dictionary: matter or mass, in Czech language “hmota”-materia, mother-mater

My Philosophy of Balance implies, that Satan or the Devil embodies the most possible perfect absolute
vacuum in our Universe and because nothing, i.e. absolute vacuum cannot kill anyone, but its
underpressure can attract a mass to collide and to destroy it mutually by this collision, so Satan
embodies also all death of live creatures in our Universe. According to the above mentioned biblical
quotation Satan is simultaneously the tempter and simultaneously the executioner apparently in the
service of only one God, therefore Satan tempts while then punishes living creatures apparently only
with God's consent, so Satan apparently teaches living creatures to distinguish still more and more
perfectly between good and evil, thus charity from non-charity, which is the basis of evolution or
historical improvement of all living creatures, Satan partly tells lies and partly tells the truth, Satan
cannot be apparently defeated by non-charity, eg. non-charitable violence, deceits, lies etc., because in
matters of violence, deceits, lies etc. Satan is apparently invincible, because he probably serves only
one God, i.e. charity in the most perfect way of all living creatures by all those, thus at least in our
Universe there is Satan the most perfect violent executioner, cheater or liar, Satan is probably
subordinate only to only one God, i.e. charity, therefore Satan can be defeated apparently only by
charity, however Satan cannot apparently be killed (without death nearly all living creatures would
apparently starve and die), Satan apparently can never act contrary to the God 's will and he must
always obey only one God, because even though according to me Satan himself tells lies or he himself
kills both as little as possible (in the case that Satan embodies the most perfect but still imperfect
absolute vacuum in our Universe) or according to me he himself only lets to tell lies or only lets to kill
both as little as possible (in the case that Satan embodies the perfect absolute vacuum in our Universe),
so he apparently always acts in accordance with God's will as God's both tempter and executioner and
therefore only one God apparently always protects him. The strongest temptations by Satan are pride
and delusion of grandeur, when Satan and living creature especially people after the death, that belong
to Satan, propose to a live creature, on principle to the human before death, that this living creature can
replace Satan as the embodiment of death, i.e. the Angel of death of other living creatures due to
alleged perfect knowledge or skills of this living creature before death (however Satan apparently does
not have any other belief than he must fulfill his role given to him by only one God to tempt the living
creatures and to punish these living creature succumbed to the temptations while he must always obey
the only one God, i.e. charity), see the above mentioned proposition of Satan to Jesus, that Satan will
give him all the kingdoms of the Earth, and if an imperfect creature, on principle imperfect human before
death accepted it, so one can expect big loss of him or her or it, because imperfect living creature is not
capable to resolve without the help of Satan, virtually without the help of only one God rightly (i.e. within
causing of the least possible death and pain) that some living creature should die, that other living
creatures ate it or him or her (because at present time living creatures can eat only other living
creatures) and other living creatures, possibly according to my Rational Mystique after the death (but
also they are not apparently completely dead and also they must apparently eat something) will become
more and more very hate this imperfect living creature, this pride and grandeur delusion succumbed
living creature, that is very troubled by his or her or its conscience, will remain nothing other than to
admit his or her or its powerlessness and apparently to ask Satan, i.e. the Angel of death, who before it
this pride and grandeur delusion succumbed living creature often tried to kill, that Satan takes his place
again, and then this living creature will lose vast majority of his or her or its freedom, which he or she or
it had at the time, when he or she or it has not tried to kill Satan yet, and then it is for this living creature
much harder and riskier not to subordinate fully to the commands of Satan, therefore to distinguish
between good and evil in the commands of Satan and to serve only one God, i.e. charity and so not to
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be fully a slave to commands of Satan as his or her or its supreme leader, although the service to only
one God, i.e. charity ( i.e. according to my Philosophy of Balance permanent causing the least possible
death and pain) the Devil, i.e. Satan and other similar serfs of Satan (i.e. according to my Rational
Mystique living creatures in hell after death) still in fact expects from the new punished living creature in
hell, and which can only save and free the serf of Satan from Satan's hell.
Communism of Jewish Karl Marx or otherwise by him called scientific materialism in fact solves in its
essence the ancient question, if the first living creature or the human were created by God from
nonliving matter or the first living creature or the human were born from a mother (see the Latin word
“materia” - matter or mass /in Czech language “hmota”, in Czech language originally apparently from
two Greek word roots “h–mota”/ derived from the above mentioned both Latin word “mater”-mother or
Greek word “mitéra“ -mother and in Czech language probably also from the Greek word “ilios“ or „helios“
/”h-elios“/ - the Sun). Because every mother considers as the main role of a father to procure for her
offspring the foods and material facilities but on the other hand also their safety, but on principle the
foods are cadavers of living creatures and on principle facilities for children have also material form built
either from cadavers of living creatures or from inanimate matter, because on principle intangible things
cannot be eaten and it is not possible to build material facilities for their joint family from them, therefore
on principle every mother understands a male, especially human male above all as a hunter or warrior
or butcher, whose task is to kill or let kill other living creatures, which however, if it is not within causing
the least possible death and pain, causes unnecessary hatred of these killed living creatures against this
male - butcher, as well as against mother's, virtually father's children, in the latter case so from the
perspective of a mother such a male - butcher unnecessarily endangers the safety of her children and
therefore a woman will refuses him or it. Therefore all intangible things has the importance for the
mother of children, virtually for all women on principle only from the perspective, if these intangible
things ensure for her children material things, so from this perspective the women apparently judge all
both creations and discoveries produced on principle by masculine humans in matters of religion,
philosophy, social and also of natural sciences. The only exception is then sunlight, which according to
modern exact physical science consists exclusively of photons, which have zero rest mass, it means,
that these photons are intangible in their stationary state, thus at present time on principle we cannot eat
intangible things, however without this in rest state intangible sunlight could probably be no life on Earth,
it means, that on the Earth there would not be the plants that obtain their energy from light through
photosynthesis, with no plants on the Earth there would be no both herbivores and insects that eat
plants, without herbivores and insects on the Earth there would be also no carnivores. Communism of
Jewish Karl Marx expressed it by a simple but apparently wrong idea, “at the earliest we need to fill
stomachs of people and just then we can be interested in any intangible things like religion, philosophy,
human rights, rights of other living creatures etc., then the result of this its apparently wrong materialistic
ideology was that in the communistic, virtually socialistic States the choice of foods gradually decreased
and there was also less and less amount of food there until circa 1990 AD, when after 70 years of its
existence the communism, virtually socialism of Karl Marx conceived as a human class struggle and
fight against other living creatures for the life and death (of which result was a large death and pain,
virtually hatred of other living creatures than humans according to the Philosophy of Balance, but in
large amount the large hatred also of people who dissented from this communist politics or from its
leader) has lost its political power in nearly all States of the world. In spite of it from perspective of the
Philosophy of Balance, virtually its charitylogy the following corrected communistic idea worth
considering, which could be expressed "to each living creature according to his or her or its both present
and anticipated future charitable needs", according to this by Philosophy of Balance corrected
communistic idea we cannot refuse and State must protect the also large riches of certain individuals
and also inheritance of their also large riches eg. by their children, if these rich people use these also
large riches or it can reasonably be expected, that in the future they will use these also large riches to
the action of charity (eg. charitable livelihood of a large amount of employees of these charitable rich
people), this all is valid only under the condition, that these also large riches cause the least possible (it
means apparently also not much more than the least possible) death and pain, otherwise according to
this corrected communist idea it would be necessary to nationalize, virtually expropriate these large
riches of these rich people by the State however only in charitable way, i.e. in compliance with causing
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the least possible death and pain even during this nationalization by the State.
So each existing on principle masculine ideology had to provide its followers above all with the
necessary or more or better food, thus with cadavers of living creatures, because no imperfect living
creature can eat only the words. If any people or other living creatures joined any in the history
successful on principle masculine ideology in larger number, so they in fact expected above all to
receive food, i.e. cadavers of living creatures from this ideology, and it was at the expense of other
people or of other living creatures that therefore always considered any such new ideology as the at
least greater risk of their own livelihood or even the great danger, that they themselves would be killed
by the followers of this new ideology and eaten, therefore each new ideology meets with enormous
skepticism of existing ideologies. On principle the necessity of leader of each successful ideology to
provide for from beginning more and more increasing number of his or her or its followers with enough
food, thus with enough cadavers of living creatures has meant up to now that each up to now existing
ideology had sooner or later to tell big lies and to do big manipulations, therefore for example also
Hindus publicly probably tell big lies about killing animals. Then Satan came and his people and his
other living creatures and they tempted these leaders of this new ideology to even greater lies and to
causing even more and more death and pain, which these new leaders have always sooner or later
accepted under threat of losing food, thus on principle cadavers of living creatures for his or her or its
followers in case the imperfection of his or her or its new ideology (according to me if it is not perfect
God's, i.e. perfectly charitable ideology), then corresponding punishment by both Satan and the
members of his hell for these caused much both death and pain followed, i.e. the people and other living
creatures, that this new ideology caused much unnecessary death and pain, started to hate this new
ideology and to fight against it, they started to uncover and publicize its big lies and this new ideology
gradually started to lose and to acquire no additional new followers, therefore supply of the food, thus of
cadavers of living creatures decreased, and when external and internal opposition and lack of food was
indefensible by this new ideology, then its followers (according to my Rational Mystique people and
other living creatures after death), that could already very hardly to change their ideology for their great
faith and engaging in this new ideology, remained nothing other than to insist more or less on their big
lies that hide the errors of their ideology in their causing much unnecessary death and pain, and either in
the first case to cause still more and more death and pain (i.e. to cause even more hatred of living
creatures against their group of followers, from which result according to the Philosophy of Balance in
the future they can expect corresponding even greater punishment of Satan, virtually corresponding
even great vendetta of living creatures, that they have caused great unnecessary death and pain), from
which result the followers of this new ideology often cease to strive for true knowledge in a large conflict
against their conscience, but they will start to fight in a big fear for mere reduction of their suffering in
Satan's hell, or in the second case to do their repentance, eg. to beg and to seek to correct their ways.
In relation to the above mentioned I quote from Islam: One day Abu Bakr entered the schoolhouse of the
Jews and found many of them assembled around a man whose name was Finhas. He was a doctor and
rabbi, and had with him another rabbi called Ashya. Abu Bakr said to Finhas, 'Woe betide thee. Fear
Allah, and make profession of Islam!' Finhas replied, "We have no need of Allah, but He has need of us!
We do not beseech Him as He beseeches us. We are independent of Him, but He is not independent of
us. If He were independent of us, He would not ask for our money as your master Muhammad does [for
a war against Mecca ]. He forbids usury to you, but pays us interest; if He were independent of us He
would give us no interest.' At this, Abu Bakr became angry, and struck Finhas violently, saying, 'I swear
by Him in whose hands my life rests that if there were no treaty between us I would have struck off your
head, you enemy of Allah!' Then Finhas went to the apostle of Allah and said, 'See what your
companion has done to me! Abu Bakr explained what happened, but Finhas denied the whole matter
and said, 'I spoke no such words!' But Allah revealed a verse conrirming the words of Abu Bakr.
MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA, IBN ISHÁK, orginal in Arabic language: Sírat rasúl Alláh,
from the English edition by Michael Edwardes, Ibn Ishaq, The Life Of Muhammad, Apostle Of Allah,
published by Royal Asiatic Society of London in 1898, translated by Viktor Svoboda, in 2009 published
by publishing house LEDA spol. s r.o. and by publishing house Rozmluvy, first edition.
See https://archive.org/stream/Sirat-lifeOfMuhammadBy-ibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt , p. 54
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In relation to the above mentioned I quote from Bible, according to which the Old Testament only one
God Yahweh should personally kill many people (see eg. Exodus 12, 29 And it came to pass, that at
midnight the Lord smote all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh that sat on
his throne unto the firstborn of the captive that was in the dungeon; and all the firstborn of cattle..) or
according to which the Old Testament only one God Yahweh should personally kill also many from God
dissenting Israelis (see eg. Numbers 16, 16 And Moses said unto Korah, Be thou and all thy company
before the Lord, thou, and they, and Aaron, to morrow: 17 And take every man his censer, and put
incense in them, and bring ye before the Lord every man his censer, two hundred and fifty censers; thou
also, and Aaron, each of you his censer. 18 And they took every man his censer, and put fire in them,
and laid incense thereon, and stood in the door of the tabernacle of the congregation with Moses and
Aaron. … 35 And there came out a fire from the Lord, and consumed the two hundred and fifty men that
offered incense.) or according to which according to the command of both the Old Testament only one
God Yahweh and Moses probably around 1500-1300 BC (i.e. before Christ) during the conquest of
Canaan, i.e. of contemporary both Palestine and Israel the commander of the Israeli nation Joshua and
his Israeli army should kill all at that time Canaan inhabitants, i.e. men, women and also children as
cursed with the exception of a little individuals (see eg. Leviticus 27, 28 Notwithstanding no devoted
thing, that a man shall devote unto the Lord of all that he hath, both of man and beast, and of the field of
his possession, shall be sold or redeemed: every devoted thing is most holy unto the Lord.
Deuteronomy 2, 34 And we took all his cities at that time, and utterly destroyed the men, and the
women, and the little ones, of every city, we left none to remain:, Joshua 10, 40 So Joshua smote all the
country of the hills, and of the south, and of the vale, and of the springs, and all their kings: he left none
remaining, but utterly destroyed all that breathed, as the Lord God of Israel commanded. Joshua 11, 12
And all the cities of those kings, and all the kings of them, did Joshua take, and smote them with the
edge of the sword, and he utterly destroyed them, as Moses the servant of the Lord commanded.),
similarly in other places of Bible in Old Testament (see eg.: Numbers 21, 3, Deuteronomy 3, 6,
Deuteronomy 7, 2, Deuteronomy 13, 16, Deuteronomy 20, 17, Joshua 2, 10, Joshua 6, 17, Joshua 6,
18, Joshua 6, 21, Joshua 10, 28, Joshua 10, 35, Joshua 10, 37, Joshua 10, 39, Joshua 11, 11, Joshua
11, 20, Joshua 11, 21 ), then the sacrifices of a huge number of the animals according to the Bible Old
Testament also ordered by the Old Testament only one God Yahweh for Israelites caused possibly less
death and pain than the above mentioned death of a huge number of people.
The above mentioned implies that on principle even contemporary Jews cannot believe anyway, that the
Old Testament only one God, Yahweh is a charity, thus, that this Old Testament only one God is
identical with Jesus' New Testament only one God who should be the charity according the above
mentioned, which is reflected in historical and also in contemporary prevailing ideology of the world
substantially controlled by Jews. On the basis of my up to now existing life experience I think that this
Old Testament only one God could be Satan from the above mentioned book of Job (see above), i.e.
Satan as both the tempter and executioner of all living creatures also of Jews (i.e. also in relation to
Jews telling both partly truth and partly lies) and in all these completely subordinate, obeying and
serving the Old Testament and the New Testament only one God, who is love, i.e. in the Latin
translation of the Bible from St. Jerome's Vulgate “caritas”, i.e. in English language the charity (1 John 4,
16 And we have known and believed the love that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in
love dwelleth in God, and God in him. In Latin Vulgate of St. Jerome Epistola B. Joannis Apostoli Prima
4, 16 et nos cognovimus et credidimus caritati quam habet Deus in nobis Deus caritas est et qui manet
in caritate in Deo manet et Deus in eo). According to Rational Mystique of my Philosophy of Balance the
Biblical leader of Israelis Moses apparently from the period around 1500-1300 BC, who personally killed
the member of Egyptian nation (see Bible Old Testament, Exodus 2, 11 et seq.), other Biblical leader of
Israelis king David from the period around 1000 BC, personally killed the member of Philistine nation
Goliath (see Bible Old Testament, 1 Samuel 17, 48 et seq.), or Roman emperor Nero, who personally
killed his pregnant wife Poppaea Sabina etc. (according to Rational Mystique and also all people after
the death belonging to Satan, apparently with the exception of Jesus of Nazareth, apparently Christ)
could be the above mentioned people, who before their death succumbed to the temptation by both
Satan and his living creatures and who tried unsuccessfully to kill Satan and to replace him as the
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embodiment of death, i.e. the angel of death of other living creatures and then they had to subordinate
very much to power of Satan. Flavius Josephus, the Jew with Hebrew name Joseph ben Mattityahu etc.
could be a historical embodiment of the most possible perfect vacuum, i.e. of the most possible perfect
nothing in our Universe, virtually embodiment of all death of all living creatures in our Universe, virtually
Satan, i.e. the angel of death. Jesus of Nazareth, apparently both Godman and Christ apparently as the
only one did not succumb before his death to the temptation by both Satan and his living creatures and
he did not try to kill Satan at a critical moment (see Bible New Testament, Mathew 26, 51. 51 And,
behold, one of them which were with Jesus stretched out his hand, and drew his sword, and struck a
servant of the high priest's, and smote off his ear. 52 Then said Jesus unto him, Put up again thy sword
into his place: for all they that take the sword shall perish with the sword. 53 Thinkest thou that I cannot
now pray to my Father, and he shall presently give me more than twelve legions of angels? 54 But how
then shall the scriptures be fulfilled, that thus it must be? 55 In that same hour said Jesus to the
multitudes, Are ye come out as against a thief with swords and staves for to take me? I sat daily with
you teaching in the temple, and ye laid no hold on me. 56 But all this was done, that the scriptures of the
prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him, and fled. 57 And they that had laid hold on
Jesus led him away to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were assembled.).
All above mentioned quotations in English language from Bible, King James Version (KJV)
see https://www.biblegateway.com/ .
For details see: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 6. 6. 2016 9:14
6. 6. 2016 9:14
Jsem pro zákaz norovánífacebook.com
V současné době jsem pro radikální omezení norování, až se z lišek stanou výluční mrchožrouti a
nebudou takřka vůbec lovit (obdobně jako loví myslivci), tak budu pro úplný zákaz lovu lišek i jejich
norování myslivci. Strana za práva všech živých tvorů www.spvzt.cz
https://www.facebook.com/zakaznorovani
Aktualizováno 8. 6. 2016 17:08
8. 6. 2016 17:08
Proč je lepší jíst postupně pouze určité rostlinné plody a určitá rostlinná semena, a proč je lepší jíst
pouze v krajní nouzi zásadně postupně pouze určitá vejce, určité chcípliny i zvířat, určitou krev či části
tím neusmrcených určitých celých rostlin či pak buď jiné části určitých rostlin nebo celé určité rostliny či
teprve pak určité mléko a o příčině pravděpodobného vyvraždění Kanaánců včetně jejich žen i malých
dětí v knize Jozue ze strany židů a o správném zřejmě mongolském způsobu chovu mléčného dobytku.
quoted:
Post of Dalibor Grůza
FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je
každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory
(spekulace).
čl. I.
Věčná povinnost všech živých tvorů
(1) Základní povinností všech živých tvorů je působit co možná nejméně smrti a bolesti. Dokonalý živý
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tvor jí tedy ze všech živých tvorů pouze rostlinné plody a rostlinná semena. (dále též věčná povinnost
členů)
…
(4) Člen je oprávněn také jíst pouze postupně v krajní nouzi (zejména z vážných zdravotních důvodů)
vejce, v krajní nouzi chcípliny živých tvorů zemřelými přirozenou smrtí, zásadně na stáří, případně v
krajní nouzi odebranou krev neporažených zvířat a lidí a mléko, případně v krajní nouzi rostliny, vše
vždy co možná nejmilosrdněji chované a zabité, a výrobky výhradně z nich. Filosofie rovnováhy s. 23
Je správné jíst rostlinné plody, i když rostlinný plod obsahuje tisíce až miliony, méně pravděpodobně až
miliardy živých buněk, rostlinný plod není mnohobuněčný živý organismus, tj. mnohobuněčná živá
soustava, proto, i když v jeho případě působíme smrt relativně mnoha živých buněk, tak v případě
jedení, tj. usmrcování rostlinných plodů z ekologického zemědělství či ze zemědělské integrované
produkce (při tomto pěstování rostlin se omezuje na nejvyšší možnou míru zabíjení, zejména zabíjení
hmyzu obojím postřiky, zejména chemickými postřiky a hnojením, zejména chemickým hnojením)
nepůsobíme jejich téměř žádnou bolest, protože bolest je spíše schopen cítit pouze živý mnohobuněčný
organismus, čím evolučně dokonalejší organismus je, tím více cítí bolest. Dále postupně je správné jíst
rostlinná semena, rostlinné semeno obsahuje zřejmě méně živých buněk než rostlinný plod, ale
rostlinné semeno je už o zárodečný, tj. nejjednodušší živý mnohobuněčný organismus relativně
jednoduchého živého mnohobuněčného organismu, kterým je dospělejší rostlina, proto při jedení, tj.
usmrcování rostlinných semen z ekologického zemědělství či ze zemědělské integrované produkce
nepůsobíme jejich téměř žádnou bolest, i když rostlinné semeno zřejmě cítí více bolest než rostlinný
plod.
Dále postupně v krajní nouzi je správné jíst slepičí vejce z mého domácího chovu, kde neporáží ani
nedávají porážet žádné slepice ani žádné kohouty, vejce obsahuje zřejmě méně živých buněk než
rostlinný plod a rostlinné semeno, jedná-li se o neoplozené vejce, pak podle exaktní biologie toto vejce
obsahuje pouze jedinou živočišnou živou buňku, avšak často jde již o oplozená slepičí vejce v
nejranějším zárodečném stádiu jejich vývoje z důvodu přítomnosti kohouta v mém slepičím hejnu, pak
toto vejce může obsahovat několik živočišných buněk, v případě vejce v nejranějším zárodečném stádiu
jeho vývoje jde tak o nejjednodušší živočišný živý jednobuněčný či mnohobuněčný organismus, který
zřejmě cítí trochu více bolest než rostlinný plod či rostlinné semeno.
Dále postupně v krajní nouzi je správné jíst mrtvolu živého tvora i zvířete, jestliže ji pojídající živý tvor
podle mé dosavadní životní zkušenosti pravděpodobně s výjimkou Satana (tj. Ďábla ztělesňujícího dle
Filosofie rovnováhy všechnu smrt v našem Vesmíru a v konečném důsledku co možná nejdokonalejší
vakuum, tj. co možná nejdokonalejší nic v našem Vesmíru) tohoto pojídaného živého tvora úmyslně
nezabil ani tohoto pojídaného živého tvora úmyslně nenechal zabít, zásadně tento pojídaný živý tvor
zemřel přirozenou smrtí, zásadně na stáří (dále též „chcíplina“), tato chcíplina obsahuje často miliardy
až v případě chcípliny zvířete biliony živých buněk, i zvíře po smrti však netvoří samostatný živý
organismus, protože smrt mozku vede k rozpadu živého organismu zvířete a ostatních živočichů a
vzniku chaosu v těle těchto živých tvorů, i když přežijí nějakou dobu po mozkové smrti tohoto živého
tvora jednotlivé živé buňky jeho těla, proto mrtvola živého tvora i každého živočicha cítí bolest v
obdobné míře jako výše uvedený rostlinný plod, rostlinné semeno či výše uvedené slepičí vejce v
nejranějším zárodečném stádiu jeho vývoje. Získání výše uvedené chcípliny zemřelé přirozenou smrtí,
zásadně na stáří je velmi obtížné a vyžadující relativně mnoho financí, já získávám tyto chcípliny z
mého útulku pro brojlery (tzn. slepice a kohouty lidmi oba vyšlechtění pro získávání masa), kteří nebyli
zabiti úmyslně žádným člověkem, zemřelí zásadně na stáří (tyto chcípliny brojlerů jím v krajní nouzi po
veterinárně pitvě a převařené v několika, zásadně ve dvou vodách).
Dále postupně v krajní nouzi je správné jíst odebranou v rámci zdraví dobře doplnitelnou krev živých
zvířat či i lidí, tuto krev však v současnosti nejím, krev obsahuje tisíce, miliony až miliardy, v případě
velkého množství krve o váze nejméně v desítkách gramů až biliony živých buněk, avšak krev netvoří
žádný samostatný živý organismus, tudíž krev cítí bolest v obdobné míře jako výše uvedený rostlinný
plod, výše uvedené rostlinné semeno, výše uvedené slepičí vejce v nejranějším zárodečném stádiu jeho
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vývoje či výše uvedená chcíplina živého tvora. Případně ve stejném stupni v krajní nouzi je správné jíst
část tím neusmrcené celé rostliny zásadně z ekologického zemědělství či ze zemědělské integrované
produkce, tyto části rostlin postupně sami dorostou, tato obnovitelná část rostliny obsahuje tisíce,
miliony až miliardy, v případě velkého množství rostlinného materiálu o váze nejméně v desítkách
gramů až biliony živých buněk, avšak tato obnovitelná část rostlin netvoří žádný samostatný živý
organismus, proto při odebrání této obnovitelné časti z rostliny tato rostlina či tato obnovitelná část
rostliny cítí bolest v obdobné míře jako při odebrání výše uvedené krve z těla živého tvora.
Dále postupně v krajní nouzi je správné jíst celou rostlinu či jinou část tím usmrcené celé rostliny obojí
zásadně z ekologického zemědělství či ze zemědělské integrované produkce než výše uvedený
rostlinný plod či výše uvedené rostlinné semeno či výše uvedenou jinou část tím neusmrcené celé
rostliny, protože celá rostlina zřejmě obsahuje až biliony živých buněk, např. v případě dospělého
stromu, a celá rostlina je evolučně dokonalejší živý (mnohobuněčný) organismus než rostlinné semeno
či slepičí vejce v nejranějším zárodečném stádiu jeho vývoje, a proto z výše uvedených důvodů
usmrcení celé rostliny působí větší obojí smrt a bolest rostliny, než jsou smrt a bolest způsobené v
případě jedení výše uvedeného rostlinného plodu, výše uvedeného rostlinného semene, výše
uvedeného slepičího vejce v nejranějším zárodečném stádiu jeho vývoje, výše uvedené chcípliny, výše
uvedené krve či výše uvedeného mléka či výše uvedené části tím neusmrcené celé rostliny.
Případně teprve pak je správné jíst mléko (tj. mléko zvířecího savce) z chovu, kde zásadně úmyslně
nezabíjí (tj. neporáží) ani úmyslně nedávají zabíjet žádného samce ani žádnou samici, mléko zřejmě
zásadně neobsahuje žádnou živou buňku, a proto mléko netvoří ani žádný živý organismus, avšak pro
pravidelné získání mléka je nutné, aby samice zvířecího savce byla pravidelně těhotná a pravidelně
rodila mláďata, přičemž velké množství mléka vyžaduje stálé rození velkého množství mláďat savců, z
nichž však polovina jsou samci, kteří nedávají žádné mléko, a jeden samec savců může oplodnit až sto
a možná i více samic savců, proto v současnosti je a i v minulosti byla naprostá většina samců savců
zabita velmi brzo po svém narození, takže je není nutné krmit (proto zřejmě židé, tj. semitsky kmen, tj.
pastevci ovcí, kteří se usadili v krajní nouzí smrti hladem v Egyptě u Egypťanů, tj. oráčů, /tito židé/
rovněž v Egyptě působili velkou smrt a bolest tím, že se pokusili zotročit Egypťani prostřednictvím lichvy
rádce faraona žida Josefa a Egypťani posléze naopak na několik staletí zotročili židy, kteří se v Egyptě
velmi rozmnožili, a zřejmě proto, když Mojžíš osvobodil zotročené židy z Egypta, tito židé vyvraždili
včetně jejich žen a i velmi malých dětí jiné zřejmě semitské kmeny Kanaánců, zřejmě rovněž pastevce,
kteří zřejmě rovněž jako židé před svým odchodem do Egypta chovali ve velkém množství zejména
ovce pro mléko a proto zřejmě tito Kanaánci rovněž vraždili velké množství samečků ovcí, zásadně
beránků ve velmi mladém věku, tj. v podstatě velmi malých dětí ovcí, ani to však nebylo pro židy bez
následků a němečtí nacisté způsobili zřejmě jako pomstu za toto vyvraždění Kanaánců a za židovské
předchozí pastevecké vyvražďování beránků obdobné vyvražďování židů včetně jejich žen a i velmi
malých dětí v čase zhruba o 3300 let později), proto i mléko v současnosti působí a i v minulosti
působilo z výše uvedených potravin největší smrt a bolest než výše uvedený rostlinný plod, výše
uvedené rostlinné semeno, výše uvedené slepičí vejce v nejranějším zárodečném stádiu jeho vývoje,
výše uvedená chcíplina či výše uvedená krev (správné řešení problému mléka a chovu mléčného
dobytka je řešení zřejmě používané do současnosti mongolskými pastevci, to je místo mléka zásadně
jíst výše uvedenou krev mléčného dobytka, to jest krev jak jeho samic tak i jeho samců, tomuto
mléčnému dobytku je možno bez jeho porážky pravidelně pouštět žilou a proto je možno chovat nejen
jeho samice ale i jeho samce do jejich přirozené smrti, zásadně na stáří a teprve poté je sníst), i když
mléko není vůbec živý tvor, avšak zcela zakázat samicím živých tvorů i savců mít mláďata by zase
způsobilo značnou duševní bolest zejména těmto samicím i savců, protože pro tyto samice je rození
potomstva ve skutečnosti nejdůležitějším smyslem a posláním jejich života.
Vše, co dle výše uvedeného jím, by mělo být vždy co možná nejmilosrdněji chované a zabité, a dále jím
výrobky výhradně z toho všeho. Člověk, zvíře, ostatní živočich či rostlina jsou dle exaktně vědecké
biologie tvořeni stejnými živými buňkami, tzv. eukaryotickými živými buňkami.
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
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Aktualizováno 12. 6. 2016 8:05
12. 6. 2016 8:05
Why it is better to eat gradually only certain plant fruits and certain plant seeds, and why it is better to
eat only in extreme need on principle gradually certain eggs, certain carrions also of animals, certain
blood or parts of by it not killed certain whole plants or then either other parts of certain plants or whole
certain plants and only then certain milk and about cause of probable slaughter of the Canaanites
including women and also young children in the book of Joshua by the Jews and about the right
apparently Mongolian way of breeding of dairy cattle.
quoted:
Post of Dalibor Grůza
PHILOSOPHY OF BALANCE
PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY:
„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore
everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views
(speculations).
Article I.
Eternal duty of all living creatures
(1) Fundamental duty of all living creatures is to cause the least possible death and pain. The perfect
living creature eats then only plant fruits and plant seeds from all living creatures. (Further also eternal
duty of members).
...
(4) Member has right also to eat only gradually in extreme emergency (especially from serious health
reasons) eggs, in extreme emergency carrions of living creatures died of natural causes, on principle of
old age, or in extreme emergency collected blood of non-slaughtered animals and humans and milk, or
in extreme emergency plants, all always the most mercifully as possible bred and killed, and products
purely from them. Philosophy of Balance p. 22
It is right to eat plant fruits, even when plant fruit contains from thousands to millions, less probably to
billions of living cells, plant fruit is not multicellular living organism, i.e. multicellular living system,
therefore, even in its case we cause death of relatively many living cells, so in case of eating, i.e. killing
of plant fruits from organic (i.e. ecological or bio) farming or from agricultural integrated production
(during this cultivation of plants is limited to the highest possible level killing, especially killing of insects
by both sprays, especially by chemical sprays and fertilization, especially by chemical fertilization) we
cause their nearly no pain, because only living multicellular organism is more able to feel pain, the
evolutionarily more perfect organism is, the more it feels pain. Furthermore gradually it is right to eat
plant seeds, plant seed contains apparently less living cells than plant fruit, but plant seed is already the
germ, i.e. simplest living multicellular organism of relatively simple living multicellular organism, which is
more mature plant, so when eating, i.e. killing of plant seeds from organic farming or from agricultural
integrated production we cause their nearly no pain, even though the plant seed apparently feels more
pain than plant fruit.
Furthermore gradually in extreme need it is right to eat hen egg from a home breed, where they do not
slaughter or do not get slaughtered any hens and cocks, egg contains apparently less living cells than
the plant fruit and plant seed, if it is an unfertilized egg, then according to exact biology this egg contains
only a single animal living cell, but they are often already the fertilized hen eggs in the earliest
embryonic stage of their development because of the presence of the cock in my hen flock, then this
egg can contain several animal cells, in case of egg in the earliest embryonic stage of its development it
is so the simplest animal living unicellular or multicellular organism which apparently feels a little more
pain than plant fruit or plant seed.
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Furthermore gradually in extreme need it is right to eat cadaver of living creature also of animal, if it
eating living creature in my up to now life experience probably with the exception of Satan (i.e. Devil
embodying according to the Philosophy of Balance all death in our Universe or in the final consequence
the most possible perfect vacuum, i.e. the most possible perfect nothing in our Universe) did not
intentionally kill this eaten living creature or did not let intentionally kill this eaten living creature, on
principle this eaten living creature died of natural causes, on principle of old age (hereinafter referred to
also as “carrion”), this carrion often contains billions up to in the case of carrion of animal trillions of
living cells, however after death also the believed higher animal does not form an independent living
organism, because the death of brain leads to the decomposition of the living organism of both believed
higher animal and other animals and to the emergence of chaos in the body of these living creatures,
even though for some time after brain death of this living creature the individual living cells of his or her
or its body survive, therefore cadaver of living creature and also of each animal feel pain at a similar
level as the aforementioned plant fruit, the aforementioned plant seed or the aforementioned hen egg in
the earliest embryonic stage of its development. Obtaining of the aforementioned carrion died of natural
causes, on principle of old age is very difficult and demanding a relatively large amount of finances, I
gain these carrions from my shelter for broilers (so called hens and cocks both by humans adapted for
obtaining meat), which have not been killed intentionally by any human and which died on principle of
old age (these carrions of broilers I eat in extreme need after the veterinary autopsy and boiled in
several as a matter of principle in two waters).
Furthermore gradually in extreme need it is right to eat the collected within health well-refillable blood of
living animals or also of humans, however at present time I do not eat this blood, blood contains from
thousands, millions to billions, in the case of large amount of blood weighing at least in the tens of
grams up to trillions of living cells, but blood does not form any independent living organism, therefore
blood feels pain at a similar level as the aforementioned plant fruit, the aforementioned plant seed, the
aforementioned hen egg in the earliest embryonic stage of its development, or the aforementioned
carrion of living creature. Or in the same grade in extreme need it is right to eat part of by it not killed
plant from organic farming or from agricultural integrated production, these parts of plants gradually
themselves will renew, this renewable part of plant contains from thousands, millions to billions, in the
case of large amount of plant material weighing at least in the tens of grams up to trillions of living cells,
but this renewable part of plant does not form any independent living organism, therefore when
removing this renewable part from plant this plant or this renewable part of plant feel pain at a similar
level as when collecting the aforementioned blood from the body of a living creature.
Furthermore gradually in extreme need it is right to eat whole plant or other part of by it killed whole
plant on principle from organic farming or from agricultural integrated production than the
aforementioned plant fruit or the aforementioned plant seed or the aforementioned part of by it not killed
whole plant, because whole plant apparently contains up to trillions of living cells, eg. in the case of adult
tree, and the whole plant is evolutionarily more perfect living (multicellular) organism than plant seed or
hen egg in the earliest embryonic stage of its development, and therefore from the above reasons killing
of whole plant causes more both death and pain of plant than death and pain are caused in case of
eating of the aforementioned plant fruit, of the aforementioned plant seed, of the aforementioned hen
egg in the earliest embryonic stage of its development, of the aforementioned carrion, of the
aforementioned blood or of the aforementioned milk or of the aforementioned part of by it not killed
whole plant.
Or only then in extreme need it is right to eat milk (i.e. milk of animal mammal) from breed, where on
principle they do not intentionally kill (i.e. do not slaughter) or do not let intentionally kill any male or
female, apparently on principle milk contains no living cell and therefore milk does not form any living
organism, however it is necessary for periodical obtaining milk, that the female of animal mammal were
periodically pregnant and periodically gave birth to babies, while large quantity of milk requires
permanent birth of a large amount of babies of mammals, of which however half are males, that do not
give any milk, and one male mammal can fertilize up to one hundred and perhaps more female
mammals, therefore at present time is and also in the past was the vast majority of male mammals killed
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very soon after their birth, so it is not necessary to feed them (therefore apparently Jews, i.e. Semitic
tribe, i.e. shepherds who settled in extreme need of starvation and death in Egypt near the Egyptians,
i.e. ploughmen /i.e. tillers of ground/, /these Jews/ also caused in Egypt much death and pain in the way
that they tried to enslave the Egyptians through usury by counselor of Pharaoh, Jew Joseph and then
vice versa for several centuries the Egyptians enslaved the Jews, who reproduced greatly in Egypt, and
apparently therefore, when Moses liberated the enslaved Jews from Egypt, these Jews massacred other
apparently Semitic tribes of the Canaanites, apparently also shepherds including their women and also
very young children, who apparently also bred in large number especially sheep for milk like the Jews
before their departure to Egypt and therefore apparently these Canaanites also murdered a large
number of male sheep, on principle the lambs at a very young age, i.e. in substance very young children
of sheep, but it was not also without consequences for the Jews and the German Nazis caused
apparently as vendetta for this massacre of the Canaanites and for the Jewish previous pastoral
slaughter of lambs a similar massacre of Jews including their women and also very young children in
time about 3300 years later), therefore at present time causes and also in the past caused also the milk
from the above mentioned foods the most pain and death than the aforementioned plant fruit, the
aforementioned plant seed, the aforementioned hen egg in the earliest embryonic stage of its
development, the aforementioned carrion or the aforementioned blood (the right solution to the problem
of both milk and breeding of dairy cattle is a solution apparently used by the Mongolian shepherds up to
present, it is to eat instead of milk on principle the above mentioned blood of dairy cattle, it is blood of
both its females and its males, this blood can be regularly taken from the vein of this dairy cattle without
its slaughter and therefore it is possible to breed both its females and its males until their natural death,
principally of old age and only then to eat them), even if the milk is no living creature anyway, but
complete prohibiting females of living creatures also of mammals from having babies would also cause
great mental pain especially of these females also of mammals, because giving birth of offspring is for
these females in fact the most important sense and mission of their lives.
All, what according to the above mentioned I eat, should always be the most mercifully as possible bred
and killed, and furthermore I eat products purely from this all. According to the exact science of biology
the human, believed higher animal, other animal or plant are formed by the same living cells, by so
called eukaryotic living cells.
For details see: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 12. 6. 2016 8:16
12. 6. 2016 8:16
Displeje, resp. obrazovky většinově vyráběné z poražených zvířat
Víte, že tekuté krystaly, které dnes obsahuje jako hlavní součástku většina displejů, resp. obrazovek se
původně vyráběli z mozků, resp. nervů (tj. myelinových-nervových vláken) zvířat a dnes se vyrábějí z
jejich tuku, resp. cholesterolu. Jedinou vegetariánskou alternativou displejů, resp. obrazovek z tekutých
krystalů jsou zřejmě o trochu dražší plazmové obrazovky. (viz http://www.svethardware.cz/tekutekrystaly-jak-to-vsechno-zacalo/12311 , http://fyzmatik.pise.cz/426-jak-vznikly-tekutekrystaly.html , http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/2177/zikmund_2006_bp.pdf?sequence=1 , h
ttps://cs.wikipedia.org/wiki/Luminofor )
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 20. 6. 2016 8:50
20. 6. 2016 8:50
Displays, virtually screens mostly produced from slaughtered animals
Do you know that liquid crystals, which now contain most displays, virtually screens as major

409

component, were originally produced from brains, virtually nerves (i.e. myelin-nerve fibers) of animals
and today they are produced from their fat, virtually cholesterol. The only vegetarian alternative of
displays, virtually screens from liquid crystals are apparently slightly more expensive plasma screens.
(see http://www.svethardware.cz/tekute-krystaly-jak-to-vsechnozacalo/12311 , http://fyzmatik.pise.cz/426-jak-vznikly-tekutekrystaly.html , http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/2177/zikmund_2006_bp.pdf?sequence=1 , h
ttps://cs.wikipedia.org/wiki/Luminofor )
For details see: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 20. 6. 2016 8:52
20. 6. 2016 8:52
Bělohradský: Proč kandiduji za ČSSD a SZ (pozn. autora v nadcházejících volbách do senátu v
senátním obvodu Praha 6)
16. 6. 2016 17:30
(Má pozn.: Nejsem schopen zhodnotit, do jaké míry jde o upřímnou snahu o změnu a napravení a boj
proti současnému zvířecímu holocaustu, tj. zemědělským porážkovým průmyslovým velkochovům, který
by mohl skončit uzákoněním mnou navržených porážkové daně a chovu všech zvířat až do jejich
přirozené smrti, zásadně na stáří a výlučnou konzumací těchto mrtvol masožravci, resp. šelmami z
mrtvých zvířat či naopak do jaké míry jde o snahu ortodoxních masožravců, resp. šelem pouze
opětovně zastřít tento zvířecí holocaust, avšak jako dlouholetý a i v současnosti člen Strany zelených v
této kandidatuře Václava Bělohradského vidím naději na zlepšení a je třeba podle mne dát ještě pořád
další šanci dokázat, že to myslí vážně a pravdivě, a Václava Bělohradského bych vysoce
pravděpodobně volil, i když zde zřejmě existuje spojení s poltickým hnutím ANO Andreje Babiše
(minimálně přes současného předsedu Strany zelených Matěje Stropnického, syna Martina
Stropnického současného ministra obrany za toto politické hnutí ANO, a zároveň společnost Agrofert
Andreje Babiše je zřejmě největším provozovatelem zemědělských průmyslových porážkových
velkochovů v České republice, tj. největším uskutečňovatelem zvířecího holocaustu v České republice.
Výše uvedené plyne mj. z níže uvedené citace prohlášení Václava Bělohradského z jeho tiskové
konference.)
Projev profesora Václava Bělohradského na tiskové konferenci Sociální demokracie a Strany zelených.
Přijal jsem nabídku být koaličním kandidátem ČSSD a SZ na Praze 6
… Myslím, že nadcházející století je stoletím „zelené otázky" – nového „kategorického imperativu",
kterým je nutnost dát ekonomickému růstu lidský smysl, jinak se stane ničivou silou, jak dokazuje třeba
globální změna klimatu. Zelené strany jsou dnes v podobné historické situaci jako strany sociálně
demokratické v minulém století: Je možné smířit naléhavost „zelené kauzy" s institucemi liberálního
státu, je liberální demokracie schopna být rámcem systémových změn, které zelená kauza vyžaduje?
My Češi máme štěstí, že můžeme v tomto ohledu navazovat na významné dílo česko-amerického
filosofa Erazima Koháka, velkého představitele „zeleného socdemáctví".…
„Neprávem, myslím, vnášejí totiž do systému možnosti nových produktivních koalic, například ve
volbách úspěšné netradiční politické hnutí vneslo do naší demokracie možnost vytvořit středolevou
vládu“ (má pozn.: zřejmě je zde naráženo na politické hnutí ANO Andreje Babiše) …
(viz http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Belohradsky-Proc-kandiduji-za-CSSD-a-SZ440667 )
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
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Aktualizováno 20. 6. 2016 9:51
20. 6. 2016 9:51
O dnešním hlasování Britů o odchodu Velké Británie z Evropské unie z hlediska Bible a Filosofie
rovnováhy
Dnešní hlasování Britů o odchodu Velké Británie z Evropské unie není ve skutečnosti žádný zásadní
střet mezi dobrem a zlem, mezi Bohem a Ďáblem, resp. mezi charitou jako co možná nejmenší smrtí a
bolestí a necharitou jako o hodně větší smrtí a bolestí, jak se nám ho v současnosti snaží zobrazovat
největší např. židovská světová masmedia. Současnou největší zbytečnou smrtí a bolestí je současný
holocaust zvířat v současných zemědělských průmyslových porážkových velkochovech masově mučící
a vraždící zvířata. Jestli na světě existuje nějaká vyšší spravedlnost, tak pachatele a spolupachatele
tohoto současného holocaustu zvířat musí stihnout zasloužený trest, pokud se včas nenapraví. Např. v
České republice je zřejmě tímto největším provozovatelem těchto zemědělských průmyslových
porážkových velkochovů zvířat, v nichž podle veřejně dostupných informací probíhá tento zvířecí
holocaust, obchodní skupina Agrofert Andreje Babiše, jehož partnerka, příp. manželka se za svobodna
jmenovala zřejmě Herodesová, protože její bratr se zřejmě jmenuje přijmením Herodes ((viz literature
níže), největšími jatkami starověku byl zase údajně židovský chrám v Jeruzalémě, vzhledem k velkému
počtu zvířecích obětí, které stanovila židovská Tóra, resp. Biblický Starý zákon, resp. Mojžíš, resp.
židovský Bůh pro izraelce, tedy i židy za každé i relativně malé provinění proti jeho příkazům. Z výše
uvedeného plyne, že, i když lidovém hlasování ve Velké Británii vyhraje rozhodnutí o odchodu Velké
Británie z Evropské unie nebo o setrvání Velké Británie v Evropské unii, tak na tento zvířecí holocaust to
nebude mít prakticky žádný vliv, jinak řečeno, ani v jednom z výše uvedených případů výsledků
hlasování ve Velké Británii to hospodářská zvířata v těchto zemědělských průmyslových porážkách
velkochovech nijak nepocítí, resp. jejich situaci to ani nezlepší, ani nezhorší. Protože jediným
hmatatelným výsledkem Evropské unie na poli současného zvířecího holocaustu bylo, pokud mě paměť
neklame, relativně malé rozšíření klecí, v nichž jsou chovány ve velkochovech slepice snášející vajíčka
a velmi částečné omezení rybolovu, na druhou starnu Evropská unie řeší z větší části záležitosti, které,
ačkoliv jsou také důležité jako např. globální oteplování, třídění odpadů apod., nejsou zdaleka tak akutní
zlo jako výše uvedný zvířecí holocaust, např. shora uvedená obchodní skupina Agrofert Andreje Babiše
po vstupu České republiky do Evropské unie prakticky více méně ovládla v České republice zemědělský
trh. Na druhou stranu většina Evropanů ví, že Německá říše Adolfa Hitlera, ačkoliv prováděla holocaust
lidí, především židovský holocaust, tak tato Hitlerova říše uzákonila nejdokonalejší zákony na ochranu
zvířat a ochranu přírody, které platí především v Západním Německu až do současnosti. Proto není
možno říci, zda odchod Velké Británie z Evropské unie nějakým způsobem změní největší současné zlo
v Západním světě, kterým je zvířecí holocaust, na druhé straně je však zřejmě možno říci, že by tento
odchod Velké Británie posílil postavení fašistických stran v Evropě i v USA, tedy zřejmě v mém pojetí
přiblížil výše uvedený trest výše uvedené vyšší spravedlnosti za tento zvířecí holocaust, protože tito
fašisté, resp. nacisté by zřejmě začali více chránit zvířata, avšak mohlo by začít masové vraždění lidí ze
strany těchto fašistů, které by se však dle mé Filosofie rovnováhy zásadně nemělo týkat těch, kteří se
snaží co možná nejvíce nepodílet se a bojovat proti výše uvedenému zvířecímu holocaustu. Celkový
výsledek setrvání Velké Británie v Evropské unii, který by znamenal částečné, avšak z hlediska
budoucnosti značně nejisté posílení postavení Evrospké unie, či naopak odchodu Velké Británie z
Evropské unie, který by dle mého názoru znamenal posílení fašistických, resp. nacistických poltických
stran v Evropě i USA, tak nelze z hlediska množství tím způsobené zbytečné smrti a bolesti (lidí, zvířat i
ostatních živých tvorů) v současnosti jednoznačně stanovit či s větší jistotou odhadnout. Proto dle mého
názoru zásadní politický střet v současné Evropě není hlasování o odchod uVelké Británie z Evropské
unie, který dle mého názoru představuje jakýsi zastírací manévr zatemňující pravé příčiny současného
stavu Evrospké unie (v České republice obdobné divadlo v současnosti zřejmě představují údajné spory
v koalici po reformě české policie), ale situace v Rakousku, kde v prvém kole prezidentských voleb
praktikcy propadly tradiční politické strany křesťané a socialisté a do druhého kola prezidentských voleb
postoupili pouze kandidáti rakouských Zelených a rakouských fašistů, obdobné tendence lze vidět v
současném sporu německcýh křesťanských politických stran celoněmecké CDU (Christlich
Demokratische Union Deutschlands) a bavorské CSU (Christlich-Soziale Union in Bayern) v postoji k
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migrantům (viz http://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/137755-seehofer-opet-sefem-bavorske-csu-valci-smerkelovou-spor-se-vcera-vyostril/ ) a Německo je nejsilnějším státem v Evropě. (viz můj článek z
25.4.2016 „12) 25/04/2016 Počátek spásy nebo konce světa při prezidentských volbách v dnešním
Rakousku dle Filosofie rovnováhy. Nacismus jako důsledek křesťanské a židovské hereze?“,
viz http://www.spvzt.cz/Charitologie.htm#ch12 ) Slovy Bible Lukáš 10, 38. I stalo se, když šli, že on všel
do jednoho městečka. Žena pak jedna, jménem Marta, přijala jej do domu svého. 39. A ta měla sestru,
jménem Marii, kteráž seděci u noh Ježíšových, poslouchala slova jeho. 40. Ale Marta pečlivá byla při
mnohé službě. Kteráž přistoupivši, řekla: Pane, nemáš-liž o to péče, že sestra má nechala mne samé
sloužiti? Protož rci jí, ať mi pomůž. 41. A odpověděv, řekl jí Ježíš: Marta, Marta, pečlivá jsi, a rmoutíš se
při mnohých věcech. 42. Ale jednohoť jest potřebí. Mariať dobrou stránku vyvolila, kteráž nebude odjata
od ní. (viz http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Lk10.php )
Literatura: „Babiš tvrdí, že anonymní akcie v době udělení unijní dotace patřily jeho dětem a bratrovi
Babišovy partnerky Martinu Herodesovi“, viz http://www.novinky.cz/domaci/403981-skoro-se-mi-tomunechce-verit-prohlasila-jourova-o-ztracenych-dokumentech-k-capimu-hnizdu.html
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 23. 6. 2016 17:14
23. 6. 2016 17:14
The British today's voting on the exit of Great Britain from the European Union from the point of view of
the Bible and Philosophy of Balance
Today's voting of British persons on the exit of Great Britain from the European Union is in fact no
principal conflict between good and evil, between God and the Devil, virtually between charity as the
least possible death and pain and not- charity as much more than the least possible death and pain,
how at present time the greatest, for example Jewish world mass media try to show it to us. The
contemporary largest unnecessary death and pain is the contemporary holocaust of animals in
contemporary agricultural slaughter factory farms on a mass scale torturing and killing animals. If in the
world there is some higher justice, so it must impose due punishment of the perpetrators and
accomplices of this contemporary animals holocaust, if the perpetrators and accomplices do not change
their ways in time. … see my article from 25th April2016 „12) 25/04/2016 Beginning of salvation or the
end of the world in the presidential elections in present-day Austria according to the Philosophy of
Balance. Nazism as a result of Christian and Jewish heresy? “,
see http://www.spvzt.cz/Charitylogy.htm#ch12 ) In Biblical New Testament there are words: Luke 10, 38
Now it came to pass, as they went, that he entered into a certain village: and a certain woman named
Martha received him into her house. 39 And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet,
and heard his word. 40 But Martha was cumbered about much serving, and came to him, and said,
Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? bid her therefore that she help me.
41 And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many
things: 42 But one thing is needful: and Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away
from her. (see https://www.biblegateway.com/passage/?search=luke10&version=KJV )
For details see www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 23. 6. 2016 19:16
23. 6. 2016 19:16
Gramaticky a obsahově nyní opravený mnou včera narychlo na této webové stránce zveřejněný aktuální
článek, viz zde a původní článek níže na této webové stránce:
O dnešním hlasování Britů o odchodu Velké Británie z Evropské unie z hlediska Bible a Filosofie
rovnováhy
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Dnešní hlasování Britů o odchodu Velké Británie z Evropské unie není ve skutečnosti žádné zásadní
pokušení mezi dobrem a zlem, mezi Bohem a Ďáblem, resp. mezi charitou jako co možná nejmenší
smrtí a bolestí a zřejmou necharitou jako o hodně větší než co možná nejmenší smrtí a bolestí, jak se
nám ho v současnosti snaží zobrazovat největší např. židovská světová masmedia. Současnou největší
zbytečnou smrtí a bolestí je současný holocaust zvířat v současných zemědělských průmyslových
porážkových velkochovech masově mučících a vraždících zvířata. Jestli na světě existuje nějaká vyšší
spravedlnost, tak pachatele a spolupachatele tohoto současného holocaustu zvířat musí stihnout
zasloužený trest, pokud se včas nenapraví. Např. v České republice je zřejmě tímto největším
provozovatelem těchto zemědělských průmyslových porážkových velkochovů zvířat, v nichž podle
veřejně dostupných informací probíhá tento zvířecí holocaust, obchodní skupina Agrofert Andreje
Babiše, jehož partnerka, příp. manželka se za svobodna jmenovala zřejmě Herodesová, protože její
bratr se zřejmě jmenuje příjmením Herodes (viz literatura níže), největšími jatkami starověku byl zase
údajně židovský chrám v Jeruzalémě, vzhledem k velkému počtu zvířecích obětí, které stanovila
židovská Tóra, resp. Biblický Starý zákon, resp. Mojžíš, resp. židovský Bůh pro Izraelce, tedy i židy za
každé i relativně malé provinění proti jeho příkazům. Z výše uvedeného plyne, že, i když v lidovém
hlasování ve Velké Británii vyhraje rozhodnutí o odchodu Velké Británie z Evropské unie nebo o
setrvání Velké Británie v Evropské unii, tak na tento zvířecí holocaust to nebude mít prakticky žádný
bezprostřední vliv, jinak řečeno, ani v jednom z výše uvedených případů výsledků hlasování ve Velké
Británii to hospodářská zvířata v těchto zemědělských průmyslových porážkových velkochovech nijak
bezprostředně nepocítí, resp. jejich situaci to bezprostředně ani nezlepší, ani nezhorší. Protože jediným
hmatatelným výsledkem Evropské unie, resp. jejího předchůdce Evropského společenství na poli
současného zvířecího holocaustu bylo za cca 60 let jejich trvání, pokud mě paměť neklame, relativně
malé rozšíření klecí, v nichž jsou chovány ve velkochovech slepice snášející vajíčka, a velmi částečné
omezení rybolovu, na druhou stranu současná Evropská unie řeší z větší části záležitosti, které, ačkoliv
jsou také důležité jako např. globální oteplování, třídění odpadů apod., nejsou zdaleka tak akutní zlo
jako výše uvedený zvířecí holocaust, např. shora uvedená obchodní skupina Agrofert Andreje Babiše po
vstupu České republiky do Evropské unie prakticky více méně ovládla v České republice zemědělský
trh. Na druhou stranu většina Evropanů ví, že Německá říše Adolfa Hitlera, ačkoliv prováděla holocaust
lidí, především židovský holocaust, tak tato Hitlerova říše uzákonila nejdokonalejší zákony na ochranu
zvířat a ochranu přírody, které za celou světovou historii byly v Evropě uzákoněny a které zřejmě platí
především v Západním Německu až do současnosti. Proto není možno říci, zda odchod Velké Británie z
Evropské unie nějakým způsobem bezprostředně změní největší současné zlo v Západním světě,
kterým je zvířecí holocaust, na druhé straně je však zřejmě možno říci, že by tento odchod Velké
Británie posílil postavení fašistických stran v Evropě i v USA, tedy zřejmě v mém pojetí v delším
časovém období přiblížil výše uvedený trest výše uvedené vyšší spravedlnosti za tento zvířecí
holocaust, protože tito fašisté, resp. nacisté by zřejmě v delším časovém období začali více chránit
zvířata, avšak v delším časovém období by mohlo začít masové vraždění lidí ze strany těchto fašistů,
které by se však dle mé Filosofie rovnováhy zásadně nemělo týkat těch, kteří se snaží co možná nejvíce
nepodílet se a bojovat proti výše uvedenému zvířecímu holocaustu. Celkový výsledek setrvání Velké
Británie v Evropské unii, který by znamenal částečné, avšak z hlediska budoucnosti značně nejisté
posílení postavení Evropské unie, či naopak výsledek odchodu Velké Británie z Evropské unie, který by
dle mého názoru znamenal posílení fašistických, resp. nacistických poltických stran v Evropě i USA, tak
nelze z hlediska množství tím způsobené budoucí zbytečné smrti a bolesti (lidí, zvířat i ostatních živých
tvorů) v současnosti jednoznačně stanovit či s větší jistotou odhadnout. Proto dle mého názoru zásadní
politický střet v současné Evropě není hlasování o odchodu Velké Británie z Evropské unie, který dle
mého názoru představuje jakýsi zastírací manévr zatemňující pravé příčiny současného stavu Evropské
unie (v České republice obdobné divadlo v současnosti zřejmě představují údajné spory ve vládní
koalici po reformě české policie), ale situace v Rakousku, kde v prvém kole prezidentských voleb
prakticky propadly tradiční politické strany křesťané a socialisté a do druhého kola prezidentských voleb
postoupili pouze kandidáti rakouských Zelených a rakouských fašistů, obdobné tendence lze vidět v
současném sporu německých křesťanských politických stran celoněmecké CDU (Christlich
Demokratische Union Deutschlands) a bavorské CSU (Christlich-Soziale Union in Bayern) v postoji k
migrantům (viz http://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/137755-seehofer-opet-sefem-bavorske-csu-valci-s-
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merkelovou-spor-se-vcera-vyostril/ ) a Německo je nejsilnějším státem v Evropě. (viz můj článek z
25.4.2016 „12) 25/04/2016 Počátek spásy nebo konce světa při prezidentských volbách v dnešním
Rakousku dle Filosofie rovnováhy. Nacismus jako důsledek křesťanské a židovské hereze?“,
viz http://www.spvzt.cz/Charitologie.htm#ch12 ) Slovy Bible Lukáš 10, 38. I stalo se, když šli, že on všel
do jednoho městečka. Žena pak jedna, jménem Marta, přijala jej do domu svého. 39. A ta měla sestru,
jménem Marii, kteráž seděci u noh Ježíšových, poslouchala slova jeho. 40. Ale Marta pečlivá byla při
mnohé službě. Kteráž přistoupivši, řekla: Pane, nemáš-liž o to péče, že sestra má nechala mne samé
sloužiti? Protož rci jí, ať mi pomůž. 41. A odpověděv, řekl jí Ježíš: Marta, Marta, pečlivá jsi, a rmoutíš se
při mnohých věcech. 42. Ale jednohoť jest potřebí. Mariať dobrou stránku vyvolila, kteráž nebude odjata
od ní. (viz http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Lk10.php )
Literatura: „Babiš tvrdí, že anonymní akcie v době udělení unijní dotace patřily jeho dětem a bratrovi
Babišovy partnerky Martinu Herodesovi“, viz http://www.novinky.cz/domaci/403981-skoro-se-mi-tomunechce-verit-prohlasila-jourova-o-ztracenych-dokumentech-k-capimu-hnizdu.html
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 24. 6. 2016 21:37
24. 6. 2016 21:37
Now corrected by me yesterday quickly on this web site published topical article, see here and original
article below on this webpage:
The British today's voting on the exit of Great Britain from the European Union from the point of view of
the Bible and Philosophy of Balance
Today's voting of British persons on the exit of Great Britain from the European Union is in fact no
principal temptaion between good and evil, between God and the Devil, virtually between charity as the
least possible death and pain and not- charity as much more than the least possible death and pain,
how at present time the greatest, for example Jewish world mass media try to show it to us. The
contemporary largest unnecessary death and pain is the contemporary holocaust of animals in
contemporary agricultural slaughter factory farms on a mass scale torturing and killing animals. If in the
world there is some higher justice, so it must impose due punishment of the perpetrators and
accomplices of this contemporary animals holocaust, if the perpetrators and accomplices do not change
their ways in time. … see my article from 25th April2016 „12) 25/04/2016 Beginning of salvation or the
end of the world in the presidential elections in present-day Austria according to the Philosophy of
Balance. Nazism as a result of Christian and Jewish heresy? “,
see http://www.spvzt.cz/Charitylogy.htm#ch12 ) In Biblical New Testament there are words: Luke 10, 38
Now it came to pass, as they went, that he entered into a certain village: and a certain woman named
Martha received him into her house. 39 And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet,
and heard his word. 40 But Martha was cumbered about much serving, and came to him, and said,
Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? bid her therefore that she help me.
41 And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many
things: 42 But one thing is needful: and Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away
from her. (see https://www.biblegateway.com/passage/?search=luke10&version=KJV )
For details see www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 24. 6. 2016 21:40
24. 6. 2016 21:40
Typický vtip těch, kteří věří tomu, že Starozákonní, resp. Tóry Bůh, resp. příroda je masový vrah nejen
lidí ale i zvířat jako např. radikální ortodoxní židé či němečtí nacisté (viz Literatura níže) a nikoliv láska
ve smyslu charita (mou Filosofií rovnováhy samozřejmým způsobem definovaná následovně: "Všichni
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živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále
povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti."), takto take lásku ve smyslu charita spíše ve
skutečnosti kázal a prokazoval svou odvahou a životem i Ježíš Nazaretský, zřejmě jediný Boží syn,
nazývaný též obětovaný, resp. zavražděný, resp. židy ukřižovaný (jako) “beránek Boží”, jinak by jeho
Bůh definovaný tímto Ježíšem z Nazaretu jako láska ve smyslu charita byl značně nedokonalý (tj. jeho
Bůh jako láska ve smyslu charita by zůstal minimálně výše uvedeným masovým vrahem zvířat):
Pan Weinstein vedl nějaký proces, ale když přišlo hlavní přelíčení, nemohl se dostavit, poněvadž byl
zrovna na cestách. Dal se zastupovat advokátem, kterému nařídil, aby mu ihned telegrafoval do
Drážďan, jak to dopadlo. V den soudu dostal v Drážďanech od advokáta telegram tohoto znění:
“Spravedlivá věc vyhrála.” Pan Weinstein hned sedl a odtelegrafoval: “Rekurovat!” Zdroj: s. 75, Židovské
anekdoty, Karel Poláček, vydal Československý spisovatel v Praze, roku 1991, Čtvrté vydání.
(pozn. autora: slovo “rekurovat” znamená ve spisovné češtině slovo “odvolat”, v případě slova
“rekurovat” jde o české slangové slovo vzniklé zřejmě z francouzských slov, a to předpony “re”- znovu,
opět, viz https://slovnik.seznam.cz/fr-cz/?q=reformer a slova “cour”-soud,
viz https://slovnik.seznam.cz/cz-fr/?q=cour )
Literatura:
Nacistický vůdce Adolf Hitler tento postoj vyjádřil slovy: “Příroda je krutá, proto i já jsem krutý.”, šlo o
sociální darwinismus, tedy by to šlo přeformulovat: “Charles Darwin objevil ve své teorii evoluce přírody,
že příroda je krutá, proto i nacisté jsou krutí”, tedy mohou zabíjet i nepřátelské ženy a děti jako dravá
zvířata, která jsou jako smečka vlků milosrdní jen k zdravým členům své smečky, v přírodě zabíjí i
samice a mláďata své kořisti, a to na rozdíl od Stalina a jeho armády, kteří dle starodávné tradice jako
pokračovatel stepních Mongolů nesměli zabíjet ženy a děti. Nebo podle jiného důležitého nacisty
Heinricha Himmlera: “Člověk není nic speciálního, jen kus přírody.”, či ve výcvikové příručce SS:
“Koncept humanity je biologický nesmysl”, čili humanita je podle nacistů, resp. podle darwinismu umělý
výtvor člověka, který je proti přírodě a neplatí v přírodě.
Viz http://is.muni.cz/th/102931/fss_b/Pelikan_BP_Pojeti_krajiny_a_jeji_ochrany_v_nacismu.txt , či slova
jiného důležitého nacisty Josepha Goebbelse: “Stokrát opakovaná lež se stává pravdou.”,
viz https://cs.wikiquote.org/wiki/Joseph_Goebbels
K výše uvedenému cituji z Bible, podle které starozákonní jediný Bůh Jahve měl osobně zabít řadu lidí
(viz např. Exodus 12, 29Když nastala půlnoc, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené, od
prvorozeného syna faraónova, který seděl na jeho trůnu, až po prvorozeného syna zajatce v žalářní
kobce, i všechno prvorozené z dobytka.) či podle které starozákonní jediný Bůh Jahve měl osobně zabít
i řadu mu odporujících Izraelců (viz např. Numeri 16, 16Mojžíš potom Kórachovi nařídil: „Ty a celá tvoje
skupina buďte zde před Hospodinem. Zítra tu budete , ty, oni i Áron. 17Každý si vezměte svou
kadidelnici; dáte do ní kadidlo a přinesete každý svou kadidelnici před Hospodina, dvě stě padesát
kadidelnic. Také ty a Áron, každý svou kadidelnici.“ 18Každý si tedy vzal svou kadidelnici, dali do nich
oheň, vložili do nich kadidlo a postavili se ke vchodu do stanu setkávání, i Mojžíš a Áron. … 35Od
Hospodina pak vyšlehl oheň a pozřel těch dvě stě padesát mužů přinášejících kadidlo.) či podle které
podle příkazu obou starozákonního jediného Boha Jahveho a Mojžíše měl vojevůdce izraelského
národa Jozue a jeho izraelská armáda zabít jako prokleté zřejmě kolem roku 1500-1300 před naším
letopočtem při dobývání Kanaánu, tj. současných obou Palestiny a Izraele s výjimkou trocha jednotlivců
všechny kanaánské tehdejší obyvatele, tj. všechny muže, ženy i děti (viz např. Leviticus 27, 28Jenom
nic klatého, co někdo jako takové oddal Hospodinu z čehokoli, co má, z lidí, z dobytka i z polností, jež
má ve vlastnictví, nesmí být prodáváno ani vypláceno. Všechno klaté je velesvaté a náleží Hospodinu.
Deuteronomium 2, 34V oné době jsme dobyli všechna jeho města, vyhubili jsme každé jeho město jako
klaté, muže, ženy i děti; nenechali jsme nikoho vyváznout., Jozue 10, 40Tak vybil Jozue celou zemi,
pohoří i Negeb, Přímořskou nížinu i srázy, a všechny jejich krále. Nikoho nenechal vyváznout, vše, co
dýchalo, vyhubil jako klaté, jak přikázal Hospodin, Bůh Izraele. Jozue 11, 12Dobyl i všechna města
těchto králů; všechny jejich krále Jozue zajal a pobil ostřím meče. Vyhubil je jako klaté, jak přikázal
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služebník Hospodinův Mojžíš.), obdobně na jiných místech Bible ve Starém zákoně (viz např.: Numeri
21, 3, Deuteronomium 3, 6, Deuteronomium 7, 2, Deuteronomium 13, 16, Deuteronomium 20, 17, Jozue
2, 10, Jozue 6, 17, Jozue 6, 18, Jozue 6, 21, Jozue 10, 28, Jozue 10, 35, Jozue 10, 37, Jozue 10, 39,
Jozue 11, 11, Jozue 11, 20, Jozue 11, 21 ), či podle Bible Starého zákona také nařízené Izraelcům
jediným starozákonním Bohem Jahvem oběti obrovského počtu zvířat způsobily možná méně smrti a
bolesti než tato smrt obrovského počtu lidí (židovský chrám v Jeruzalémě byl údajně největšími jatkami
zvířat ve starověku).
Tak je zřejmě po nové éře, zase ti židovští zéloti (v anglickém jazyce zealot [ˈzelət] - fanatik , fanatický
stoupenec náboženský ap. extrémista politický ap., viz https://slovnik.seznam.cz/cz-en/?q=zealot )
viz https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/405011-novy-izraelsky-ministr-obranylieberman-nastoupil-do-funkce.html , http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sef-izraelske-armady-vyzval-kpouzivani-primerene-sily/1316321 … (viz Zélóti (řecky: ζηλωτής, tj. „horliví“, hebrejsky: קנאים, kana'im),
též sikarioni, byla militantní židovská skupina a protiřímské odbojové hnutí v 1. století n. l. v Judeji. V
roce 66 n. l. se podíleli na protiřímském povstání a revoltě, která vešla ve známost jako první židovská
válka. V té se různým židovským skupinám podařilo osvobodit Jeruzalém, který však nakonec Římané v
roce 70 dobyli zpět a zbořili tamní Chrám.Zélóti krátce předtím prchli do pevnosti Masada, kterou lstí
obsadili na počátku povstání, a stali se posledním místem odporu proti Římanům. Pevnost nebylo
možno přímo dobýt, a tak se ji Římané rozhodli odříznout od přístupových cest a vyhladovět. Díky
dobrým zásobám se zélótům podařilo přečkat tři roky. Během těchto let však římští ženisté postavili
rampu, díky níž mohli beranidlem prorazit hradbu pevnosti. V roce 73 tak byli Římané připraveni k
závěrečnému útoku. V noci před předpokládaným útokem promluvil vůdce zélótů, El'azar ben Ja'ir, ke
svým stoupencům a připomněl jim společné odhodlání nikdy nebýt sluhy Římanů ani jiného Boha. Ti se
nakonec všichni rozhodli pro kolektivní sebevraždu a vypálení všech staveb na Masadě. Tento akt
pokládali za kiduš ha-šem, tj. posvěcení jména Hospodinova. Když druhý den Římané vtrhli v plné zbroji
do pevnosti, objevili na tisíc mrtvých obránců pevnosti. Příběh o sebevraždě se Římané dozvěděli díky
dvěma ženám, které se před hromadnou sebevraždou spolu s pěti dětmi ukryly v nádrži na vodu.
viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Zélóti_(Judea) ) (Průběh povstání, Pevnost Masada, Počátek povstání
(66 n. l.) a válka v Galileji (67 n. l.), Když v této napjaté situaci poslední římský prokurátor Gessius
Florus (64–66) Židy neustále svými rozhodnutími provokoval, vrcholem čehož bylo vyplenění
chrámového pokladu, vypuklo povstání – zelóti vypálili archív jeruzalémské radnice, kde byly uschovány
dlužní úpisy, čímž si získali vrstvu chudých, dobyli pevnost Masadu a v chrámu přestaly být přinášeny
oběti za císaře. Avšak již na počátku povstání se projevila obrovská rozštěpenost židovské společnosti.
Zelóti bojovali nejen proti římským vojákům (ti město brzy opustili), ale také proti všem zastáncům míru,
mezi které patřily zejména vyšší bohatší vrstvy – velekněze Ananiáše dokonce zavraždili. Brzy se však
začali štěpit i samotní zelóti. Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/První_židovská_válka )
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 25. 6. 2016 15:01
25. 6. 2016 15:01
O základní metafyzické otázce, zda je možno zabít Satana čili Ďábla čili smrt, a dále o vyvlastnění bez
náhrady čili komunismu a o novodobém Státu Izrael a o muslimských Palestincích a dále o
nejpopulárnějších současných českých politicích Miloši Zemanovi, Andreji Babišovi a Karlu
Schwarzenbergovi a o vyhnaných českých sudetských Němcích a o zřejmě židovským Andrejem
Babišem ovládnuté české politické Straně zelených a o rakouských prezidentských volbách v roce
2016.
Odpověď na výše uvedenou základní metafyzickou otázku z hlediska mé Filosofie rovnováhy z hlediska
jejího zřejmě jediného samozřejmého dogmatu (viz FILOSOFIE ROVNOVÁHY, FILOSOFIE LÁSKY
ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY: "Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se
budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše
ostatní jsou více názory (spekulace).) je, že Satana si zcela jistě můžeme podrobit či ho zcela jistě
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můžeme porážet, jestli však Satana mohou živí tvorové zabít či jestli Satana nakonec zabije jediný Bůh,
má Filosofie rovnováhy neřeší s konečnou platností, jinými slovy výše uvedené „co možná nejméně
smrti a bolesti“ z jejího výše uvedeného zřejmě jediného dogmatu může znamenat, jak minimální avšak
přesto stále nějakou existující smrt a bolest, tj. trvalé přežití a potřebu Satana, k čemuž se v současnosti
přikláním i já osobně na základě mé dosavadní osobní životní zkušenosti, tak i žádnou obojí smrt a
bolest, tj. může to znamenat také trvalou smrt Satana.
Jak tuto otázku řeší jednotlivá světová náboženství, můžeme prakticky poznat ze skutečnosti rozšíření
vlády komunismu ve státech, ve kterých převládá toto náboženství. V křesťanství jsou možné zřejmě
obě řešení (viz Biblický Nový zákon, Lukáš 8,18Dávejte tedy pozor, jak slyšíte: Neboť kdo má, tomu
bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co myslí, že má.“ nebo naopak Biblický Nový zákon, 1
Janův „4:8Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.“, nebo Biblický Nový zákon v překladu
sv. Jeronýma (tzv. Vulgata) do latiny ze 4.-5. století Joannis I „4:8 qui non diligit non novit Deum
quoniam Deus caritas est“), přesto se domnívám jako obojí křesťan a římský katolík, že v současnosti v
křesťanství, zejména v západním křesťanství převládá názor, že jediný Bůh definovaný Biblickým
Novým zákonem jako láska či charita nakonec nezabije Satana, avšak výjimkou v nedávné době ze
zřejmě na Západě převládajícího názoru o nezabití Satana byla zřejmě doba Hitlerovy Německé
nacistické říše, protože její vůdce Adolf Hitler zřejmě pokládal a označil za takovéto ztělesnění Satana,
resp. Ďábla, resp. všeho zla ve světě židy a rovněž i zejména sovětské, resp. ruské a židovské
komunisty. Názor o nutnosti zabít Satana však rovněž zřejmě převládá v menšinovém východním,
pravoslavném křesťanství, jehož největší patriarchát tvoří ruský patriarchát, jemuž podléhají dvě třetiny
pravoslavných křesťanů, neboť v Rusku, resp. v bývalém Sovětském svazu se zrodil a dlouhou dobu
vládl komunismus, jehož ideologie je založena na vyvlastnění státem bez náhrady. V islámu zřejmě
převládá názor o nemožnosti zcela zabít Satana, tj. veškerou smrt a bolest, protože na vyvlastnění bez
náhrady by šlo totiž z hlediska islámu nahlížet jako na určitý druh krádeže či loupeže a protože každý
muslim je vázán přísným zákazem Koránu okrást, resp. zabít jiného muslima, výjimkou jsou zřejmě
odpadlíci či bludaři (např. šiítové zřejmě mohou zabít, resp. oloupit, resp. okrást sunnity a naopak),
avšak každému muslim v případě nouze je však dovoleno či přímo přikázáno okrádat nevěřící, což činil
rovněž prorok Muhammad, když po svém útěku z Mekky do Mediny nařídil svým stoupencům okrádat,
resp. olupovat také v té době nejčastější obchodní karavany obyvatel Mekky, tj. svých příbuzných, při
těchto loupežích měli jeho stoupenci Muhammadem povoleno a museli rovněž zabíjet tyto obyvatele
Mekky, tedy často své příbuzné (viz kapitola 12. První karavana. … Poté co Alláh povolil loupení,
nařídil, aby čtyři pětiny vždy připadly kořistníkům a jedna pětina Jemu a Jeho prorokovi, přesně tak, jak
to udělal Abdulláh v případě unesené karavany. Toto byl první případ, kdy muslimové loupili, kdy
muslimové vzali zajatce a kdy muslimové zabili muže. Stalo se to osmnáct měsíců po příjezdu
muhadžirů do Mediny., viz s. 109, MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA, IBN ISHÁK, originál v
arabštině: Sírat rasúl Alláh, z anglického vydání Michael Edwardes, The Life Of Muhammad, Apostle Of
Allah, vydaného Royal Asiatic Society of London v roce 1898, přeložil Viktor Svoboda, vydalo v roce
2009 nakladatelství LEDA spol. s r.o. a nakladatelství Rozmluvy, vydání první, viz
též https://archive.org/stream/Sirat-lifeOfMuhammadBy-ibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt) ),
většinu islámských i arabských států komunismus neovládl zřejmě s výjimkou Libye, Iráku a
turkotatarských (čili bývalých území ovládaných Čingischánovou, rodným jménem Temüdžinovou
mongolskou kavkazskou Zlatou hordou) republik bývalého Sovětského svazu (jako např. Kazachstán,
Ázerbájdžán, Tádžikistán, Uzbekistán, Čečensko atd.). V židovství zřejmě převládá názor o nemožnosti
zabít Satana, tj. veškerou smrt a bolest, protože převládajícím starozákonním biblickým ideálem světa je
biblický ráj, který jediný Bůh nestvořil zřejmě dokonale dobrý, ale zřejmě pouze velice dobrý, ale protože
biblický jediný Bůh by měl být dokonalý a neměl by tudíž stvořit nic nedokonale dobré, proto by zřejmě
veliké dobro mělo zároveň být dokonalé dobro (viz Bible, Genesis 1, 31Bůh viděl, že všechno, co učinil,
je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.), v biblickém ráji bylo dobro a zlo dokonale spojeno v
jediném stromu poznání dobrého a zlého v rajské zahradě (viz Bible, Genesis 2, 16A Hospodin Bůh
člověku přikázal: „Z každého stromu zahrady smíš jíst. 17Ze stromu poznání dobrého a zlého však
nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“), tento strom poznání dobrého a zlého na jedné
straně měl zřejmě nejlákavější plody (viz Bible, Genesis 3, 6Žena viděla, že je to strom s plody dobrými
k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému
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muži, který byl s ní, a on též jedl.), avšak na druhé straně prvním lidem Adamovi a Evě bylo biblickým
jediným Bohem zakázáno z tohoto stromu jíst pod trestem smrti, když Adam s Evou tento zákaz porušili,
nebyli potrestáni podle Bible tímto Bohem bezprostřední smrtí, ale byli tímto Bohem vyhnáni z ráje (viz
Bible, Genesis 3, 22I řekl Hospodin Bůh: „Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím,
aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky.“ 23Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v
Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. 24Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil
cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života) a Adam a zřejmě také
Eva zemřeli až později na stáří (viz Bible, Genesis 5, 4Po zplození Šéta žil Adam ještě osm set let a
zplodil syny a dcery. 5Všech dnů Adamova života bylo devět set třicet let, a umřel.) (všechny tyto citace
z Bible viz http://www.biblenet.cz/ ), většina židů nepřijala komunismus, i když jeho autory byli židé Karel
Marx a Bedřich Engels a carské Rusko komunismem ovládl Vladimir Iljič Uljanov, který přijal přezdívku
Lenin, a Lenin byl zřejmě rovněž po dědečkovi z matčiny strany částečně židovského původu
(viz http://relax.lidovky.cz/vudce-revoluce-lenin-byl-zid-dokazuje-dopis-jeho-sestry-pjh/zajimavosti.aspx?c=A110524_093101_ln-zajimavosti_pks ), největší židovská komunita ve světě
zřejmě v současnosti žije ve Spojených státech amerických (USA), třetí největší židovská komunita ve
světě zřejmě v současnosti žije v novodobém Státě Izrael, tyto státy nikdy komunismus neovládl, v
minulosti druhá největší židovská komunita ve světě žila v Rusku, resp. bývalém Sovětském svazu,
který v té době ovládl komunismus, v současnosti po druhé světové válce velké množství židů z území
bývalého Sovětského svazu emigrovalo do novodobého Státu Izraele. V buddhismu zřejmě převládá
názor o možnosti zcela zabít Satana, tj. veškerou smrt a bolest (viz buddhistické učení o konečném
vyvanutí všech živých tvorů v nicotě, tj. nirváně, která pro buddhismus znamená doslova přeloženo
„stav plamene, který zhasl.“, viz s. 48 STORIG, H.J.: Malé dějiny filosofie. Praha, Zvon, 1991), největší
světové buddhistické státy, jako jsou Čína a Mongolsko v minulosti ovládl či dosud ovládá komunistická
ideologie. Co se týká hinduismu, tak v hinduismu zřejmě převládá názor o nemožnosti konečného zabití
Satana, protože na jedné straně smrt a bolest každého živého tvora je důsledkem minulé smrti a bolesti
způsobené a zřejmě podle hinduismu i zaviněně tímto živým tvorem a jeho předky (viz tzv. „špatná
karma“), avšak na druhé straně individuální existence spaseného člověka po smrti „zaniká ve velké duši
světa“ (viz s. 39 STORIG, H.J.: Malé dějiny filosofie. Praha, Zvon, 1991), rozplyne se v Bráhma, což je
však zřejmě dle hinduismu z hlediska všech živých tvorů úkol, který lze uskutečnit zřejmě až v
nekonečném čase, Indii rovněž komunismus nikdy neovládl.

Současné ústavní právo české republiky nechává tuto otázku vyvlastnění bez náhrady rovněž
otevřenou, dle č. 2/1993 Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o
vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
Čl. 11, odstavec 3 „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se
zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní
prostředí nad míru stanovenou zákonem.“, a dále Čl. 11, Odstavec 4 „Vyvlastnění nebo nucené
omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.“ (2016
- 2017 Copyright © Verlag Dashöfer, nakladatelství spol. s r. o., http://www.fulsoft.cz/ ). V současnosti
se výše uvedený článek ústavního práva uplatnil zejména v běžných, tj. nikoliv ústavních zákonech
České republiky o restitucích, resp. navracení vlastnictví bývalým vlastníkům, kteří byli vyvlastněni bez
náhrady komunisty ovládajícími český stát po druhé světové válce do roku 1989, protože po pádu
komunismu v České republice došlo k restituci, resp. navrácení vlastnictví některých vlastníků, avšak
tato restituce vlastnictví se však zásadně nevztahovala zejména na tzv. sudetské Němce, kteří se
během okupace českého státu Hitlerovým Německem v letech 1939 až 1945 našeho letopočtu přihlásili
a přijali německé občanství, resp. občanství této Hitlerovy okupační Německé říše, protože tato
Hitlerova Německá okupační říše vyvraždila včetně žen a všech dětí jakéhokoliv věku a pohlaví během
let 1939 až 1945 našeho letopočtu téměř všechny Rómy mluvící českou romštinou z území současné
České republiky, takže česká romština jako jazyk prakticky zanikla, a protože tato Hitlerova Německá
okupační říše rovněž vyvraždila velké množství židů z území české republiky včetně jejich žen a dětí
jakéhokoliv věku a pohlaví. Sudetští Němci přicházeli na české území od začátku středověku na
pozvání českých panovníků, kteří byli často částečně německého původu (např. na pozvání největšího
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českého krále Karla IV., jehož matka byla Češka z rodu Přemyslovců a otec byl Němec z rodu
Lucemburků) a od těchto králů, resp. jejich vazalů přijímali do léna (české slovo odvozené zřejmě z
francouzského slova „lien“, což v češtině znamená „spojení, souvislost, pouto, svazek rodinný ap.,
svěrka, železná páska, odkaz, link na webovou stránku ap.“, viz https://slovnik.seznam.cz/cz-fr/?q=iien )
českou zemědělskou i nezemědělskou půdu, na niž tito sudetští Němci hospodařili, avšak po vzniku
České republiky v roce 1918 po pádu habsburské monarchie (rakouští, tj. němečtí Habsburkové byli
zvoleni českými králi od roku 1526, děti těchto Habsburků byli částečně českého původu, manželkou
prvního českého krále z rodu Habsburků Ferdinanda I. byla totiž česká a uherská princezna Anna
Jagellonská, Jagellonci byli původně polský královský rod, tito manželé měli spolu patnáct dětí, mimo
jiné Ferdinandova nástupce Maxmiliána II., viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I._Habsburský a
rakouští, tj. němečtí Habsburkové pak vládli na území českého státu do roku 1918) se tito sudetští
Němci stali vazaly demokratické České republiky, proto výše uvedené přijetí a přihlášení se k občanství
Hitlerovy Německé říše v letech 1939 až 1945 bylo českými občany zřejmě chápáno jako velmi hrubé,
resp. zásadní porušení či zrada této vazalské povinnosti sudetských Němců k českému státu a proto po
pádu Hitlerovi Německé říše a osvobození českého území komunistickým Sovětským svazem, jehož
armáda však po osvobození české území opustila, bylo v letech 1945 až 1946 na základě rozhodnutí
demokratického předválečného prezidenta českého státu Edvarda Beneše vrátivšího se z jeho
emigrace v Anglii vlastnictví na českém území všech sudetských Němců, kteří se za druhé světové
války přihlásili k občanství Hitlerovy Německé říše, vyvlastněno bez náhrady a zároveň tito sudetští
Němci byli odsunuti, resp. vyhnáni zpět do Německa, a to ještě před ovládnutím českého státu českými
komunisty podporovanými sovětskými komunisty v roce 1948 našeho letopočtu. Pozůstatkem tohoto
středověkého lenního práva v současném ústavním právu České republiky je tak dodnes výše uvedené
ustanovení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Čl. 11 , odstavec 3 „Vlastnictví zavazuje. …“. Na
spravedlivost vyvlastnění bez náhrady a odsunu sudetských Němců z českého území existují dodnes v
České republice i ve světě rozporné názory, i když v České republice většina obyvatel je v současnosti
přesvědčena o spravedlivosti tohoto postupu, tak dodnes jde v České republice o velmi diskutovanou a
živou otázku. V prezidentských volbách v roce 2013 našeho letopočtu v jejich druhém kole proti sobě
soutěžili vzdálený příbuzný výše uvedeného největšího českého krále Karla IV., významný český a
německý šlechtic kníže Karel Schwarzenberg, který získal 2 241 171 hlasů, tj. 45,198 % všech
odevzdaných hlasů, a komunisty podporovaný kandidát Miloš Zeman, který získal 2 717 405, tj. 54,802
% všech odevzdaných hlasů, rozhodujícím okamžikem těchto prezidentských voleb bylo prohlášení
Karla Schwarzenberga o nespravedlivosti výše uvedeného vyvlastnění bez náhrady a odsunu
sudetských Němců z území českého státu a jeho plán na restituci sudetských Němců, když k tomuto
otevřenému prohlášení přinutil Karla Schwarzenberga v debatě ve státní České televizi druhý
prezidentský kandidát Miloš Zeman, který rovněž tyto prezidentské volby relativně těsně vyhrál na
základě odporu většiny českých občanů k tomuto prohlášení Karla Schwarzenberga. Z českého území
odsunutí sudetští Němci dodnes usiluji o navrácení svého majetku a o svůj návrat na české území a
dodnes neuznali spravedlivost tohoto svého vyvlastnění bez náhrady a svého odsunu zpět do Německa.
Já osobně jsem v druhém kole výše uvedených prezidentských voleb nešel k volbám, i když jsem
členem Strany zelených, jejímž významným členem byl v minulosti i Karel Schwarzenberg a jehož volbu
v těchto prezidentských volbách Strana zelených svým voličům doporučila, a nevolil jsem ani Miloše
Zemana, který, ačkoliv zřejmě sám není žid, protože ve velkém množství osobně jí vepřové maso, což
mají židi Biblickým Starým zákonem, resp. Tórou zakázané (viz „Zabijačková“ směrnice Evropské unie,
která značně omezuje, koho v domácnosti po porážce prasete pohostit, vyvolala díky článkům v Blesku
velkou diskusi. Zapojil se do ní i prezident Miloš Zeman. … Pan prezident je znám jako milovník
dobrého jídla a pití. A rád si samozřejmě pošmákne i na všech laskominách, které se na zabijačce
vyrábí. Proto si samozřejmě nemohl odpustit trefně se k „výplodu“ unijních úředníků vyjádřit. „V tomto
případě bych doporučoval rozšířit pojem domácnosti na všechny, kdo se zabijačky, která je krásnou
slavností, účastní. Mimochodem Evropská komise už nám před časem doporučila, abychom vyhazovali
guláš po čtyřech hodinách, třebaže každý ví, že guláš je nejlepší druhý den,” řekl včera Miloš Zeman
Blesku.“ Více na http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/298016/zeman-bojuje-za-zabijacky-je-tokrasna-slavnost-a-vsichni-jsou-domaci.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=copy , dále viz Biblický
Starý zákon, Leviticus 11, … 7vepře, který sice má rozdělená kopyta tak, že jsou úplně rozpolcená, ale
nepřežvykuje; bude pro vás nečistý, či viz Biblický Starý zákon, Deuteronomium 14, 8Ani vepře; má sice
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kopyta rozdělená, ale nepřežvykuje; bude pro vás nečistý. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se
nedotknete., oba citáty z Bible viz http://www.biblenet.cz/ ), přesto je však Miloš Zeman českou krajní
pravicí označován za největšího českého sionistu, resp. českého přítele židů /viz „…USA a Izrael žijí v
tak úzké politicko-hospodářské symbióze, že podle mnohých pozorovatelů a analytiků (viz například
studie John J. Mearsheimer - Stephen M. Walt) je to dnes vpodstatě Izrael, kdo ovládá Spojené státy (a
ne naopak). Jinými slovy to, co vidíme i v České republice a co kritizuji často ve svých textech
(sionistická kontrola všeho a všech), má svůj předobraz v USA, kde sionisté ovládají veškerý veřejný
prostor, což je realita fungující už od přelomu 19. a 20. století, kterou konstatoval i náš tolik
vychvalovaný Tomáš G. Masaryk. Ten ostatně přesně do této myšlenkové líhně sám patřil - se svým
sionismem a se svou orientací na USA vlastně sionistický charakter naší republiky založil. … Až potud
by nás vše výše řečené nemělo překvapovat. Vždyť USA jsou centrem světového sionismu. Kamenem
úrazu je ale skutečnost, že i to málo kandidátů, kteří v současné prezidentské volbě slibují nevyhrocený
vztah k putinovskému Rusku (na rozdíl od těch proamerických, kteří nevynechají jedinou příležitost, aby
si na bratrský slovanský národ plivli), patří - světe div se - zase k sionistům. Abych byl konkrétní, Miloš
Zeman, jeden z mála ryze českých kandidátů a také jeden z mála těch, kteří by mohli zajistit kontinuitu s
dosavadní zahraniční politikou Václava Klause (a kterého bych i já sám byl za jistých okolností ochoten
volit), je opět a zase sionista. Neříkám tu žádnou novinku, jeho dobrý vztah k Izraeli je už tradičně znám
a minimálně od chvíle, kdy v Knessetu“ (má pozn. v parlamentu současného Státu Izrael) „použil svůj
příměr s Arafatem“ (má pozn.:. Jásir Arafat byl v roce 2004 našeho letopočtu zemřelý vůdce
ozbrojeného boje Palestinských muslimů proti Státu Izrael, protože území Palestiny je dnes ovládáno
současným Státem Izrael vzniklým v roce 1947 našeho letopočtu, protože území současných Státu
Izrael a starověkého Jižního Izraele čili Judeje jsou v podstatě shodná s územím středověké a novověké
muslimské Palestiny a posléze starověkého Kanaánu, přičemž ve starověku mezi roky 1500 až 1300
před naším letopočtem zřejmě téměř všechny obyvatele starověkého Kanaánu včetně jejich žen a
všech dětí jakéhokoliv věku a pohlaví vyvraždily kmeny Izraelců, tj. většinou židů jako potomků
největšího izraelského kmene odvozujícího svůj původ od Judy pravnuka údajného prapředka všech
židů a muslimů Abrahama, v arabštině Ibrahíma, a zřejmě proto podle mé Filosofie rovnováhy muslimští
Palestinci a ostatní okolní islámské státy v roce 1947 našeho letopočtu nepřijali návrh světového
společenství národů, zastoupeného v OSN, tj. Organizací spojených národů na rozdělení území
Palestiny na židovský Stát Izrael a muslimskou Palestinu, a to přestože židé za Hitlerova Německá
nacistická říše uplatnila proti židům genocidu, obdobnou jako zřejmě byla výše uvedená genocida
Kanaánců popsaná v Bibli, v knize Jozue, při které mělo být pod německými nacisty pod jejich vedením
zavražděno cca 6 miliónů židů včetně jejich žen a dětí každého věku a pohlaví
viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Holokaust , a dále přestože údajně 75 % území, které mělo připadnout
Státu Izrael, měli být pouště, když v době vzniku novodobého Státu Izrael po skončení druhé světové
války v roce 1945 žilo na tomto území spravovaného od roku 1918 našeho letopočtu Velkou Británii po
porážce několik předchozích století v Palestině vládnoucí islámské Osmanské turecké říše celkem 1,2
miliónu Arabů a 650 tisíc židů, a zřejmě také proto tyto muslimské státy a tito Palestinci v roce 1948
ihned po vyhlášení nezávislosti židovského Státu Izrael na území tehdejší Palestiny zahájili první z řady
následujících arabsko-izraelských válek, v nichž byli muslimové židy až doposud vždy poraženi a v
současnosti žijí zejména muslimští Palestinci pod ozbrojeným útlakem a zabíjením ze strany Izraelských
židů, které se radikální muslimští Palestinci snaží rovněž ze všech svých sil zabíjet, protože radikální
muslimové, tj. i radikální muslimští Palestinci podle Koránu věří v neomezenou krevní mstu vůči
nemuslimům, tj. v zásadu smrt za smrt vůči nemuslimům, tj. smrt každého muslima, resp. muslimského
Palestince ze strany nemuslimských židů musí být pomstěna zabitím stejného počtu nemuslimských
židů ze strany muslimů. viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Izrael a dále „… napříč Dánskem. „Kdo zabije
muslima, musí být sám zabit,“ pokračoval z televizních obrazovek radikální imám Abu Bilal.“,
viz http://zpravy.idnes.cz/dansko-muslimove-radikalizace-mesity-d8u/zahranicni.aspx?c=A160331_143822_zahranicni_mlb )“, Hitlerem a kdákající kachnou, by se dalo říci,
že je Zeman v Jeruzalémě po Havlovi, Schwarzenbergovi a Vondrovi čtvrtým nejvíce oblíbeným českým
politikem.“ http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/sloupky/pristi-prezident-bude-sionista/ , autor
představitel české krajní pravice Adam. B. Bartoš, což by zřejmě být „Adam Benjamin Bartoš“, narozen
„15. ledna 1980 Rychnov nad Kněžnou“, „český novinář, aktivista, politik a spisovatel, známý svými
antisemitskými a extremistickými názory a podporou některých konspiračních
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teorií.“ https://cs.wikipedia.org/wiki/Adam_Bartoš /, a zároveň je Miloš Zeman jedním z největších
obhájců zvířecího holocaustu, resp. zemědělských průmyslových porážkových velkochovů zvířat, resp.
současných koncentračních táborů masově vraždících a mučících zvířata, podle mne v současnosti
největšího světového hříchu a zla (které, jestliže existuje nějaká vyšší spravedlnost, musí podle mne
tato vyšší spravedlnost velmi potrestat, nedojde-li v tomto k nápravě lidstva) obdobnému největším
jatkám starověku, jimiž byl starověký židovský chrám v Jeruzalémě („Když prezident Miloš Zeman při
oceňování vinařů na Hradě pronesl slova „Smrt abstinentům a vegetariánům“, narážel tím podle svého
mluvčího Jiřího Ovčáčka na masového vraha Adolfa Hitlera, který byl rovněž abstinent a vegetarián.“,
viz: http://zpravy.idnes.cz/slovy-smrt-abstinentum-a-vegetarianum-zeman-miril-na-hitlera-pt8/domaci.aspx?c=A150227_114556_domaci_kop , Publikováno: 27. února 2015 11:46, nebo jiný článek
„Své pověsti přímého politika, který se nebojí označovat věci bez vytáček, Zeman dostál, když reagoval
na dotaz, zda se v něcem zcela shoduje se současným prezidentam Václavem Klausem. „Ano, jsem s
ním zcela za jedno v tom, že největšími zemskými škůdci jsou zelení. Nikoli skuteční ekologové, ale
Strana zelených, která ani neví, co je biomasa a protlačuje nesmysly, jako solární energii, zákaz
jaderných elektráren a protestuje proti záchraně Šumavy od kůrovce," řekl bez
okolků.“ http://euserver.parlamentnilisty.cz/Articles/698-milos-zeman-oznacil-nejvetsi-zemske-skudce-avaroval-pred-popravou-ministra.aspx , Autor: Radim Panenka | Publikováno: 31.10.2012).
Tento zvířecí holocaust je veden na území České republiky Andrejem Babišem, jímž založená a vedená
česká politická strana ANO má v současnosti největší podporu mezi obyvateli České republiky kolem
25,5% všech obyvatel české republiky (viz https://www.novinky.cz/domaci/406365-volby-by-vyhraloano.html ) a dále společnost Agrofert vedená tímto Andrejem Babišem je největším českým
zemědělcem, tj. největším chovatelem zvířat ve výše uvedených zemědělských porážkových
průmyslových velkochovech a největším oráčem na území České republiky, přičemž přinejmenším
partnerka, resp. manželka tohoto Andreje Babiše je zřejmě židovka, protože se za svobodna zřejmě
jmenovala Herodesová (viz „Babiš tvrdí, že anonymní akcie v době udělení unijní dotace patřily jeho
dětem a bratrovi Babišovy partnerky Martinu Herodesovi“, viz http://www.novinky.cz/domaci/403981skoro-se-mi-tomu-nechce-verit-prohlasila-jourova-o-ztracenych-dokumentech-k-capimu-hnizdu.html ), a
tento Andrej Babiš zřejmě ovládl rovněž českou Stranu zelených prostřednictvím Matěje Stropnického,
syna člena své výše uvedené politické strany ANO a ministra obrany za výše uvedenou českou
politickou stranu ANO Martina Stropnického, zřejmě jednoho z nejbližších spolupracovníků tohoto
Andreje Babiše. Výše uvedený Matěj Stropnický je od ledna 2016 našeho letopočtu předsedou české
politické Strany zelených (viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Matěj_Stropnický ) a pod vedením tohoto
Matěje Stropnického se česká poltická Strana zelených ve velkém rozsahu vzdává své politiky na
ochranu zvířat a životního prostředí (tzv. zelená politika) a zaměřuje svou politiku hlavně na ochranu
vysoce nesourodých a vzájemně nepřátelských českých menšin, jako jsou homosexuálové, anarchisté,
narkomani, resp. kuřáci marihuany, Ukrajinci, Rómové a muslimové v České republice. Výsledky
takovéto krátkozraké politiky se projevili v rakouských prezidentských volbách v roce 2016, kde se
rakouští voliči ve druhém kole prezidentských voleb rozhodovali mezi fašisty, resp. nacisty z rakouské
politické Strany svobodných a bývalým předsedou rakouské politické Strany zelených, protože
křesťanské a socialistické rakouské poltické strany nepostoupili do druhého kola těchto rakouských
prezidentských voleb /„V rakouských prezidentských volbách“ (má pozn.: uskutečněných v Rakousku v
květnu v roce 2016) „zvítězil expředseda Zelených Alexander Van der Bellen. Favorizovaného
haiderovce“ (má pozn.: stoupenců fašistických, resp. nacistických myšlenek výše uvedené Německé
říše Adolfa Hitlera sdružených v současné rakouské politické Straně svobodných založené Jörgem
Haiderem zemřelým v roce 2008, viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Jörg_Haider ) „Norberta Hofera porazil
ovšem jen o 31 tisíc hlasů z 5,5 milionu. Jak hodnotíte takový výsledek … V českých reakcích se úleva
mísí – navzdory vítězství progresivnějšího z kandidátů – i se skepsí: těsné vítězství Van der Bellena se
nahlíží spíše jako velmi těsná prohra Hofera, která prý není žádným důvodem k radosti.“,
viz http://denikreferendum.cz/clanek/23025-spolupracovnice-dr-z-vidne-byly-to-volby-ve-kterychopravdu-o-neco-slo , dále má analýza a můj postoj k rakouským prezidentským volbám z hlediska mé
Filosofie rovnováhy viz můj článek z 25.4.2016 „12) 25/04/2016 Počátek spásy nebo konce světa při
prezidentských volbách v dnešním Rakousku dle Filosofie rovnováhy. Nacismus jako důsledek
křesťanské a židovské hereze?“, viz http://www.spvzt.cz/Charitologie.htm#ch12 /.
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Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 27. 6. 2016 0:27
27. 6. 2016 0:27
About the basic metaphysical question, if it is possible to kill Satan, i.e. the Devil, i.e. death, and further
about expropriation without compensation, i.e. communism and about the modern State of Israel and
about Muslim Palestinians and further about the most popular contemporary Czech politicians Milos
Zeman, Andrej Babis and Karel Schwarzenberg, and about the expelled Czech Sudeten Germans and
about the by apparently Jewish Andrej Babis dominated Czech political Green Party and about the
Austrian presidential elections in 2016.
The answer to the above mentioned basic metaphysical question in terms of my Philosophy of Balance
in terms of its apparently only one self-evident dogma (see PHILOSOPHY OF BALANCE,
PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY: „All living creatures in fact mostly want
to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least
possible death and pain." All the rest consists more in views (speculations).) is, that we quite surely can
bring Satan under our control or we quite surely can defeat him, if however living creatures can kill
Satan or if finally the only one God kills Satan, my Philosophy of Balance does not solve definitively, in
other words above mentioned: "the least possible death and pain" from its above mentioned apparently
only one self-evident dogma can mean both a minimum but still some existing death and pain, i.e. the
permanent survival and necessity of Satan, to which at present time I personally tend based on my up to
now personal experience, and also no both death and pain, i.e. it can mean also the permanent death of
Satan.
How do various world religions solve this question, we can know in practice from the fact of an extension
of communist reign in States, in which these religions prevail. In Christianity both solutions are
apparently possible (see Biblical New Testament, Luke 8 King James Version (KJV) 18 Take heed
therefore how ye hear: for whosoever hath, to him shall be given; and whosoever hath not, from him
shall be taken even that which he seemeth to have." or vice versa Biblical New Testament, 1 John 4, "8
He that loveth not, knoweth not God, for God is love." or Biblical New Testament translation of St.
Jerome (ie. the Vulgate) into Latin language from 4th to 5th century Joannis I "4: 8 qui non diligit non
novit Deum Quoniam Deus caritas est "), but I believe as both a Christian and a Roman Catholic, that at
present time in Christianity, especially in western Christianity prevails the view, that only one God
defined by the Biblical New Testament as love or charity will not finally kill Satan, however in recent time
the exception of apparently in the West prevailing opinion about not-killing Satan was the period of
Hitler's German Nazi Reich, because its leader Adolf Hitler obviously considered and identified the Jews
as such incarnation of Satan, virtually.of Devil, virtually of all evil in the world and also especially the
Soviet, virtually.Russian and Jewish communists. However opinion about the necessity to kill Satan also
apparently prevails in the minor eastern Orthodox Christianity, of which the largest Patriarchate is the
Russian Patriarchate, to which two-thirds of Orthodox Christians are subordinated, because in Russia,
virtually in the former Soviet Union the communism was born and ruled long time, of which ideology is
based on expropriation by the State without compensation. In Islam the opinion about the impossibility
to kill completely Satan, i.e. all the death and pain apparently prevails, because the expropriation without
compensation could be viewed as a certain kind of theft or robbery from the viewpoint of Islam and
because every Muslim is bound by strict prohibition of the Koran on theft, virtually on killing of another
Muslim, the exceptions are apostates or heretics (eg. the Shiites can apparently kill, virtually rob,
virtually steal from Sunnis and vice versa), however it is permitted or even commanded for every Muslim
in need to steal from unbelievers, which Prophet Muhammad did also, when after his fleeing from Mecca
to Medina he commanded his followers to steal, virtually to rob also the at that time most common trade
caravans of Mecca inhabitants, i.e. of his relatives, during these robberies Muhammad permitted his
followers and they had also to kill these inhabitants of Mecca, thus often their relatives (see chapter 12 First Caravan When Allah made plunder permissible He allowed four parts to those who had won it, and
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one part to Himself and to His apostle, exactly as Abdullah had done with the captured caravan. This
was the occasion when the first booty was taken by the Muslims, when the first prisoners were taken by
the Muslims and when the first man was slain by the Muslims. It was eighteen months since the
Emigrants had arrived in Medina.see p. 61, MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA, IBN ISHÁK,
original in Arabic language: Sírat rasúl Alláh, from the English edition by Michael Edwardes, Ibn Ishaq,
The Life Of Muhammad, Apostle Of Allah, published by Royal Asiatic Society of London in 1898,
translated by Viktor Svoboda, in 2009 published by publishing house LEDA spol. s r.o. and by publishing
house Rozmluvy, first edition. See https://archive.org/stream/Sirat-lifeOfMuhammadByibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt ), the communism did not dominate the majority of Islamic and
also Arabic States, apparently with the exception of Libya, Iraq and turkic-tatar (i.e. former territories
controlled by Genghis Khan's, with the Mongolian father name Temüjin's Caucasian Golden horde)
former Soviet Union republics (eg. Kazakhstan, Azerbaijan, Tajikistan, Uzbekistan, Chechnya, etc.). In
Judaism the opinion about the impossibility to kill Satan, i.e. all the death and pain apparently prevails,
because the prevailing Old Testament Biblical ideal world is the Biblical paradise which the only one
God did not create apparently perfectly good, but apparently only very good, but, because the biblical
only one God should be perfect and thus He should create nothing imperfectly good, therefore the very
good should be apparently the perfect good at the same time (see Bible, Genesis 1, 31 And God saw
every thing that he had made, and, behold, it was very good. And the evening and the morning were the
sixth day.), in the biblical paradise there were good and evil perfectly united in a single tree of
knowledge of good and evil in the Garden of Eden (see Bible, Genesis 2, 16 And the LORD God
commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat: 17 But of the tree of
the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt
surely die.), on one side this tree of knowledge of good and evil had probably the most attractive fruits
(see Bible, Genesis 3, 6 And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was
pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did
eat, and gave also unto her husband with her; and he did eat.), but on the other side the Biblical only
one God forbade the first humans Adam and Eve to eat from this tree under the punishment of death,
when both Adam and Eve violated this ban, they were not punished according to the Bible by this God
by imminent death, but they were expelled from paradise by this God (see Bible, Genesis 3, 22 And the
LORD God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil: and now, lest he put
forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live for ever: 23 Therefore the LORD God
sent him forth from the garden of Eden, to till the ground from whence he was taken. 24 So he drove out
the man; and he placed at the east of the garden of Eden Cherubims, and a flaming sword which turned
every way, to keep the way of the tree of life.) and both Adam and apparently also Eve died later of the
their old age (see Bible, Genesis 5, 4 And the days of Adam after he had begotten Seth were eight
hundred years: and he begat sons and daughters: 5 And all the days that Adam lived were nine hundred
and thirty years: and he died.) (all these quotations from the Bible see https://www.biblegateway.com/ ),
the majority of Jews did not accept communism, although its authors were Jews Karl Marx and Friedrich
Engels and Vladimir Ilyich Ulyanov dominated tsarist Russia through communism, who adopted the
nickname Lenin, and Lenin was apparently also after his maternal grandfather partially of Jewish origin
(see http://relax.lidovky.cz/vudce-revoluce-lenin-byl-zid-dokazuje-dopis-jeho-sestry-pjh/zajimavosti.aspx?c=A110524_093101_ln-zajimavosti_pks ), at present time the largest Jewish
community in the world lives apparently in the United States of America (USA), at present time the third
largest Jewish community in the world apparently lives in modern State of Israel, the communism never
dominated these States, in the past the second largest Jewish community in the world lived in Russia,
virtually in the former Soviet Union, which communism dominated at that time, at present time after the
Second World War the large numbers of Jews from the former Soviet Union immigrated to modern State
of Israel. In Buddhism the opinion about the possibility to kill completely Satan, i.e. all the death and pain
apparently prevails (see Buddhist teaching of the final vanishing of all living creatures into nothingness,
i.e. nirvana, which means literally "the state of the flame, which died", see p. 48, STORIG, H.J.: Malé
dějiny filosofie / Little history of philosophy. Prague, publishing house Zvon, 1991), the world's largest
Buddhist States such as China and Mongolia were dominated in the past or are dominated up to now by
the communist ideology. Regarding Hinduism, so in Hinduism the opinion about impossibility of final
killing of Satan apparently prevails, because on one side the death and pain of every living creature is
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the result of a past death and pain caused and apparently according to Hinduism also culpably caused
by this living creature and by his or her or its ancestors (see so called “bad karma”), but on the other
side after death the individual existence of saved human " disappears in the great soul of the world" (see
p. 39, STORIG, H.J.: Malé dějiny filosofie / Little history of philosophy. Prague, publishing house Zvon,
1991), it is dissolved in Brahman, which is however apparently according to Hinduism regarding all living
creatures the task, that can be accomplished apparently only in infinite time, the communism has also
never dominated India.
…
For details see: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 27. 6. 2016 0:30
27. 6. 2016 0:30
Nejmilosrdnější metody konzervování rostlinného ovoce, zejména v České republice
V současnosti existují v České republice tři standardní milosrdné metody konzervování rostlinné ovoce,
všechny tyto metody se vyznačují z hlediska milosrdnosti určitými vadami, dále vysvětluji rovněž v
České republice nejmilosrdnější metodu konzervování rostlinného ovoce, tj. sušení rostlinného ovoce v
sušičkách při vyšších teplotách.
Nejčastěji používaná standardní milosrdná metoda je tzv. zavařování rostlinného ovoce, které spočívá v
ponoření rostlinného ovoce do sklenice s vodou se značným množstvím cukru, který slouží jako
konzervační prostředek, následuje hermetické uzavření této sklenice víčkem a dále následuje vaření
této sklenice, popř. většího množství takovýchto sklenic ve velkém hrnci naplněném vroucí vodě
příslušnou delší dobu, vadou této metody z hlediska milosrdnosti je zejména velké množství cukru, který
je nutno použít jako konzervační prostředek proti mikroorganismům, které proniknou hermetickým
uzávěrem této sklenice, popř. které se nepodařilo zabít shora uvedeným vařením této sklenice v hrnci,
protože pro výrobu cukru v České republice je totiž nutno usmrtit celou rostlinu cukrové řepy, protože
řepný cukr se vyrábí z kořenů rostliny této cukrové řepy.
Druhou standardní milosrdnou metodou je zamrazování rostlinného ovoce v mrazáku, např. v ledničce,
vadou této metody z hlediska milosrdnosti je vysoká spotřeba elektrické energie i v případě malého
mrazáku, tudíž u člověka s vysokou spotřebou rostlinného ovoce po celý rok je prakticky toto
zamrazování rostlinného ovoce nepoužitelné vzhledem k nákladnosti elektrické energie pro velký
mrazák prudce rostoucí s vyšší velikostí jeho spotřeby konzervovaného rostlinného ovoce např. v zimě
a spotřeba tohoto zamrazeného rostlinného ovoce ve větším množství je i neekologická vzhledem k
nemilosrdnosti výroby velkého množství elektrické energie pro tento velký mrazák nutný pro uskladnění
tohoto velkého množství rostlinného ovoce po celý rok.
Třetí standardní milosrdnou metodou v České republice je sušení rostlinného ovoce v elektrických
sušičkách, protože podnebí v České republice neumožňuje vysušit toto rostlinné ovoce venku na slunci
(ve státech, kde je možné vysušit toto rostlinné ovoce venku na slunci, jde zřejmě o nejmilosrdnější
metodu konzervace rostlinného ovoce ze všech možných myslitelných metod), podle mých zkušeností
většina těchto elektrických sušiček nabízených na českém trhu jsou v současnosti značně technicky
nedokonalé, protože vzhledem k tomu, že jejich cílem je údajně uchovat všechny vitamíny, je umožněno
sušení ve většině těchto nabízených elektrických sušiček jen za relativně nízkých teplot, proto je nutná
několik dní k úspěšnému sušení i v takovéto malé elektrické sušičce s velkou spotřebou elektrické
energie a úspěšný výsledek není nikdy zaručen, to znamená, že tato velká spotřeba elektrické energie
je často zbytečná, protože rostlinné ovoce se podle mých informací v těchto elektrických sušičkách
vůbec nepodaří úspěšně usušit (např. meruňky v těchto elektrických sušičkách s dosažitelnými pouze
relativně nízkými teplotami zřejmě nelze vůbec usušit, přičemž já běžně kupuji meruňky z ekologického
zemědělství dovezené zřejmě z Turecka usušené zřejmě v Turecku venku na slunci vzhledem k
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Tureckému horkému podnebí). Údajná nutnost používání relativně nízkých teplot v těchto elektrických
sušičkách pro uchování všech vitamínů v rostlinném ovoci je zřejmě omyl moderní exaktní, tj. měřitelné
vědy, resp. podvod, protože tyto vitamíny jsou často získávány jako jakési šťávy z mrtvol poražených, tj.
často umučených a zvražděných zvířat ze zemědělských porážkových průmyslových velkochovů zvířat
(viz např. vitamín D3), podle Filosofie rovnováhy takovéto údajně prospěšné vitamíny, za nimiž je skrytá
obrovská často zbytečná smrt a bolest, mohou pomoci pouze v krajní nouzi, neexistuje-li jiné
milosrdnější řešení (např. výše uvedený vitamín D3, lze nahradit rostlinným vitamínem D2, u něhož
však předávkování může způsobit až smrt, a to na rozdíl od shora uvedeného živočišného vitamínu D3,
jehož předávkování takřka není možné, proto vitamín D2 je v České republice možno získat v lékárnách
pouze na základě předpisu lékaře, a to na rozdíl od vitamínu D3, který je v lékárnách volně dostupný v
České republice), dle mé Filosofie rovnováhy tyto vitamíny vyráběné z poražených zvířat mohou pomoci
zásadně pouze krátkodobě, rozhodně takovéto vitamíny nejsou zásadně vhodné pro dlouhodobé
užívání, kdy z důvodu své výše uvedené nemilosrdnosti podle mé Filosofie rovnováhy zřejmě musí mít
jejich dlouhodobé užívání závažné negativní zdravotní důsledky.
Proto v České republice zřejmě nejmilosrdnější konzervační metoda rostlinného ovoce je níže uvedená
varianta výše uvedené třetí standardní milosrdné metody sušení rostlinného ovoce v elektrických
sušičkách. Při sušení rostlinného ovoce je zřejmě nutno použití výkonnější elektrické sušičky schopných
dosáhnout vyšších teplot, ve kterých není nutné rostlinné ovoce sušit tak dlouhu dobu a je v nich při této
relativně vysoké teplotě možno usušit zaručeně všechno možné rostlinné ovoce (zřejmě i výše uvedené
meruňky), protože cílem sušení rostlinného ovoce by nemělo být výše uvedené jakési pseudovědecké
uchování všech vitamínů, nýbrž usušení dostatečného množství rostlinného ovoce k jídlu, protože
rostlinné ovoce má tvořit v konečném účelu dle Filosofie rovnováhy jednu z hlavních, resp. možná
dokonce absolutně převládající složku potravy všech živých tvorů, protože čím větší je množstvím takto
živým tvorem jedeného v sušičkách při relativně vyšších teplotách usušeného rostlinného ovoce, tím
větší je taktéž ve stravě spotřebované každým takovýmto živým tvorem množství milosrdných vitamínů
a cukrů pocházejících z tohoto velkého množství rostlinného ovoce, takže není třeba řešit uchování
všech vitamínů v každém jednotlivém kousku takto usušeného rostlinného ovoce.
Pozn.: Děkuji mé nevlastní matce Marii za její velmi důležitou poradu pro tento článek.
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 27. 6. 2016 0:33
27. 6. 2016 0:33
Most merciful methods of preserving plant fruits, especially in the Czech Republic
At present time in the Czech Republic there are three standard merciful methods of preserving plant
fruits, all these methods are characterized from the point of view of mercy by certain disadvantages,
further I explain also the in Czech Republic most merciful method of preserving plant fruits, i.e. drying
plant fruits in dryers at higher temperatures.
The most commonly used standard merciful method is preserving plant fruits by so called boiling plant
fruits, which consists in immersing the plant fruits into a glass of water with a large amounts of sugar,
which is used as a preservative and the hermetical closing of the glass by a cap follows and further
follows the cooking of the glass, virtually bigger number of these glasses in a large pot filled with boiling
water within corresponding longer time, a disadvantage of this method from the point of view of mercy is
especially large amounts of sugar, which is necessary to use as a preservative against microorganisms,
which will penetrate the hermetic closed cap of the glass or which the above boiling of the glass in the
pot failed to kill, because in the Czech Republic it is necessary for the production of sugar to kill the
whole plant of sugarbeet, because beet sugar is produced from the roots of plant of the sugar beet.
The second standard merciful method is to freeze the plant fruits in the freezer, e.g. in the refrigerator, a
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disadvantage of this method from the point of view of mercy is the high electric energy consumption
even in the case of small freezer, therefore the freezing of plant fruits is practically unusable for a human
with a high consumption of plant fruits through the whole year due to costs of electric energy for big
freezer sharply increasing with the bigger size of his or her consumption of preserved plant fruits e.g. in
winter and the consumption of the frozen plant fruits in larger quantities is also environmentally
unfriendly due to the mercilessness of producing large quantities of electrical energy for this big freezer
necessary for storage of this large quantities of plant fruits through whole year.
In the Czech Republic the third standard merciful method is drying of plant fruits in electric dryers,
because in the Czech Republic the climate does not enable to dry these plant fruits in the sun in the
open air (in States where it is possible to dry these plant fruits in the sun in the open air, it is probably
the most merciful method of preservation of plant fruits from every conceivable methods), at present
time in my experience the majority of these electric dryers offered in the Czech market are very
technically imperfect, because due to the fact, that their aim is allegedly to preserve all the vitamins, the
drying in the majority of these electric dryers is enabled only at relatively low temperatures, therefore it is
necessary several days for successful drying even in such a small electric dryer with large consumption
of electric energy and a successful result is never guaranteed, it means that this large electric energy
consumption is often unnecessary, because according to my information one does not often succeed in
drying the plant fruits in these electric dryers (e.g. it is not possible to dry apricots in these electric dryers
with achievable only relatively low temperatures anyway, while I am normally buying apricots from
organic, i.e. ecological agriculture imported apparently from Turkey dried apparently in Turkey in the sun
in the open air due to the Turkish hot climate). The alleged necessity of using relatively low
temperatures in these electric dryers to preserve all vitamins in plant fruits is probably a mistake of
modern exact, i.e. measurable science, virtually fraud, because these vitamins are often acquired as a
kind of juices from cadavers of slaughtered, i.e. often tortured and killed animals from agricultural
slaughter factory farms of animals (see eg. vitamin D3), according to the Philosophy of Balance such
allegedly beneficial vitamins, under which is hidden a huge often unnecessary death and pain, can help
only in extreme emergency, if there is no other more merciful solution (e.g. the above mentioned vitamin
D3 can be substituted by plant vitamin D2, of which overdosing however may cause even death, it is in
contrast to the above mentioned animal vitamin D3, of which overdosing is nearly not possible, therefore
in the Czech Republic the vitamin D2 is obtainable only on prescription from a physician in pharmacies,
it is in contrast to vitamin D3, which is freely available in pharmacies in the Czech Republic), according
to my Philosophy of Balance these vitamins produced from slaughtered animals can help on principle for
only short time, surely such vitamins are not on principle suitable for long term use, when according to
my Philosophy of Balance because of their above mentioned mercilessness their long-term use must
apparently have serious adverse health consequences.
Therefore in the Czech Republic the most merciful method of preserving plant fruits is probably below
mentioned variant of the above mentioned third standard merciful method of drying plant fruits in electric
dryers. When drying plant fruits it is apparently necessary to use more powerful electric dryers capable
of achieving higher temperatures, in which the plant fruits is not necesary to dry so long time and it is
surely possible in them at this relatively high temperatures to dry all kinds of plant fruits (probably also
above mentioned apricots), because the aim of drying of the plant fruits should not be an above
mentioned sort of pseudo-scientific preservation of all vitamins, but a sufficient amount of dried plant
fruits to eat, because in the ultimate goal according to the Philosophy of Balance the plant fruits has to
form one of the main, virtually possibly even absolutely predominant food component of all living
creatures, because the larger amount of these by living creature eaten in dryers at relatively higher
temperature dried plant fruits is, the larger amounts of merciful vitamins and sugars originated from
these large amounts of plant fruits is also in all food consumed by such each living creature, so there it
is not necessary to solve the preservation of all vitamins in each piece of in such way dried plant fruits.
Note: I thank my stepmother Mary for her very important consultation for this article.
For details see: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
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(Matematická definice Biblického Boha)
(Oslovení jménem),
omlouvám se za mnou včera v hospodě poněkud nepřesně ústně položenou otázku tvému manželovi
panu (jméno), nyní ji upřesňuji písemně, což je nezbytné vzhledem k složitosti této otázky, jak jistě
uznáš i ty sama, čili jak říkají česká přísloví "Co je psáno, to je dáno." nebo jiné české přísloví "Řeč se
mluví a voda teče.", jestli chce něco matematicky vyjádřit, je třeba matematicky vyjádřit níže uvedené:
V současnosti jsem římskokatolický křesťan, podle mne z hlediska křesťanství o jediném Biblickém
Bohu čili Hospodinu (tj. Starozákonním i Novozákonním ve smyslu BIBLE PÍSMO SVATÉ STARÉHO A
NOVÉHO ZÁKONA |včetně deuterokanonických knih|, Český ekumenický překlad, ČESKÁ BIBLICKÁ
SPOLEČNOST, 1995, viz www.biblenet.cz ) platí následující definice, nemusí však jít o vyčerpávající
definici:
Jediný Bůh čili Hospodin je láska ve smyslu caritas, slovo caritas je latinského původu a do češtiny se
překládá nejčastěji slovem charita.
Upřesňující poznámka: Modloslužebnictví čili proč je jediný Bůh čili Hospodin láska ve smyslu caritas a
nikoliv pouze láska. Jak může Satan z jediného Boha udělat pouhou modlu či obrázek či předmět a ten
si podřídit a zneužít k působení velkého zla, tedy dle Filosofie rovnováhy k působení o hodně větší než
co možná nejmenší smrti a bolesti. Příkladem jsou např. nacisté. Německý Wehrmacht měl ve výstroji
svých vojáků na opasku heslo „Gott mit uns“, tedy v překladu do češtiny „Bůh s námi“, mohli si tam
klidně napsat i „Ježíš z Nazaretu s námi“, jak to propagovali např. středověcí katoličtí křižáci či
středověká římskokatolická inkvizice. Podle Bible Nového zákona je však jediný Bůh totožný s charitou.
Zneužít stejným způsobem slovo „charita“ je zřejmě velmi těžké, ne-li v současnosti dokonce zcela
nemožné, jestliže by např. výše uvedení nacističtí vojáci Wermachtu měli na opasku napsáno „charita s
námi“, nikoliv „Bůh s námi“ a stejně tak katoličtí křižáci či římskokatolická inkvizice, tak by zřejmě měli
zřejmě těžko překonatelné, ne-li v současnosti nepřekonatelné zábrany páchat válečné zločiny, jako
např. zejména zabíjet bezbranné ženy a děti, jak to dělali v rozsáhlém měřítku výše uvedení vojáci
Wehrmachtu za druhé světové války, či ve středověku katoličtí křižáci i římskokatoličtí inkvizitoři. Přesto
v minulosti k výše uvedenému zneužití Satanem slova „láska“ již došlo, v latině ve starověkém Římě se
pro slovo „láska“ používalo původně slovo „amor“, slovem „Amor“ čili česky „láska“ byl posléze
starověkými Římany nazván jeden z mnoha bohů jejich polyteismu, tento starověký římský bůh lásky
Amor nabyl poté spíše významu jako bůh sexu, který obsahoval a schvaloval či doporučoval rovněž
různé sexuální deviace jako např. pedofilní či homosexuální sex, které byly ve starověkém Římě
posléze četnými a společensky doporučovanými způsoby sexu. Proto, když sv. Jeroným překládal v
Biblickém Novém zákoně (tzv. Vulgata) do latiny ve 4.-5. století našeho letopočtu větu z Bible, Nový
zákon, 1 Janův „4:8Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.“, v jeho latinské Vulgatě
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Joannis I „4:8 qui non diligit non novit Deum quoniam Deus caritas est“, tak nepoužil pro slovo „láska“ ve
starověkém Římě velmi zdiskreditované latinské slovo „amor“, ale vytvořil pro toto slovo „láska“, kterou
má být Biblický jediný Bůh (viz výše), v latině zcela nové slovo „caritas“ v češtině „charita“ (odvozené od
latinského slova „carum, caro“, tj. v češtině „drahý“ či „cenný“, ve francouzštině „cher“, v italštině „caro“).
Se znalostí této historické zkušenosti je výše uvedené slovo láska ve smyslu „caritas“ či „charita“ dle
mého názoru Satanem prakticky nezneužitelné.
Literatura: http://janbarton.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=441864 , http://www.biblenet.cz/app/b?book=John
1&no=4 , http://vulsearch.sourceforge.net/html/1Jo.html , https://cs.wikipedia.org/wiki/Vulgata , http://ww
w.vira.cz/otazky/Caritas-vyznam-slova.html
Láska ve smyslu caritas podle mé Filosofie rovnováhy znamená (nemusí však jít o vyčerpávající
definici):
FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je
každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory
(spekulace).
Má otázka ve vztahu k jedinému Bohu čili Hospodinu ve smyslu Starého zákona tedy přesně zní:
O jediném Starozákonním Bohu čili Hospodinu BIBLE PÍSMO SVATÉ STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA
|včetně deuterokanonických knih|, Český ekumenický překlad, ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST, 1995,
viz www.biblenet.cz uvádí mimo jiné: cituji z tohoto překladu Bible, podle kterého Starozákonní jediný
Bůh čili Hospodin měl osobně zabít řadu lidí (viz např. Exodus 12, 29 Když nastala půlnoc, pobil
Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené, od prvorozeného syna faraónova, který seděl na jeho
trůnu, až po prvorozeného syna zajatce v žalářní kobce, i všechno prvorozené z dobytka.
Viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Exod&no=12 ) či podle kterého Starozákonní jediný Bůh čili
Hospodin měl osobně zabít i řadu mu odporujících Izraelců (viz např. Numeri 16, 16 Mojžíš potom
Kórachovi nařídil: „Ty a celá tvoje skupina buďte zde před Hospodinem. Zítra tu budete , ty, oni i Áron.
17 Každý si vezměte svou kadidelnici; dáte do ní kadidlo a přinesete každý svou kadidelnici před
Hospodina, dvě stě padesát kadidelnic. Také ty a Áron, každý svou kadidelnici.“ 18 Každý si tedy vzal
svou kadidelnici, dali do nich oheň, vložili do nich kadidlo a postavili se ke vchodu do stanu setkávání, i
Mojžíš a Áron. … 35 Od Hospodina pak vyšlehl oheň a pozřel těch dvě stě padesát mužů přinášejících
kadidlo. Viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Num&no=16 ) či podle kterého podle příkazu obou
Starozákonního jediného Boha čili Hospodina a Mojžíše měl vojevůdce Izraelců Jozue a jeho izraelská
armáda zabít jako prokleté zřejmě kolem roku 1500-1300 před naším letopočtem při dobývání Kanaánu,
tj. současných obou Palestiny a Izraele s výjimkou trocha jednotlivců všechny kanaánské tehdejší
obyvatele, tj. všechny muže, ženy i děti (viz např. Leviticus 27, 28 Jenom nic klatého, co někdo jako
takové oddal Hospodinu z čehokoli, co má, z lidí, z dobytka i z polností, jež má ve vlastnictví, nesmí být
prodáváno ani vypláceno. Všechno klaté je velesvaté a náleží Hospodinu.
Viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Lev&no=27 . Deuteronomium 2, 34 V oné době jsme dobyli
všechna jeho města, vyhubili jsme každé jeho město jako klaté, muže, ženy i děti; nenechali jsme
nikoho vyváznout. Viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Deut&no=2 . Jozue 10, 40 Tak vybil Jozue
celou zemi, pohoří i Negeb, Přímořskou nížinu i srázy, a všechny jejich krále. Nikoho nenechal
vyváznout, vše, co dýchalo, vyhubil jako klaté, jak přikázal Hospodin, Bůh Izraele.
Viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Josh&no=10 . Jozue 11, 12 Dobyl i všechna města těchto králů;
všechny jejich krále Jozue zajal a pobil ostřím meče. Vyhubil je jako klaté, jak přikázal služebník
Hospodinův Mojžíš. Viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Josh&no=11 .), obdobně na jiných místech
Bible ve Starém zákoně ve shora uvedeném překladu (viz např.: Numeri 21, 3, Deuteronomium 3, 6,
Deuteronomium 7, 2, Deuteronomium 13, 16, Deuteronomium 20, 17, Jozue 2, 10, Jozue 6, 17, Jozue
6, 18, Jozue 6, 21, Jozue 10, 28, Jozue 10, 35, Jozue 10, 37, Jozue 10, 39, Jozue 11, 11, Jozue 11, 20,
Jozue 11, 21. Viz http://www.biblenet.cz/ .), či podle tohoto překladu Bible Starého zákona také
Izraelcům jediný Starozákonní Bůh čili Hospodin měl Izraelcům nařídit oběti obrovského počtu zvířat
(židovský, resp. izraelský chrám v Jeruzalémě byl údajně největšími jatkami zvířat ve starověku). Je
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takovýto popis Starozákonního jediného Boha čili Hospodina zcela neslučitelný s výše uvedenou
definicí Biblického jediného Boha čili Hospodina jako láska ve smyslu caritas za podmínky, že "láska ve
smyslu caritas" je definována ve shora uvedeném smyslu?
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 11. 7. 2016 13:55
11. 7. 2016 13:55
(Mathematical definition of the Biblical God)
(Addressing by the name),
I apologize for the by me yesterday in pub rather imprecisely put oral question to your husband Mr.
(name), now I specify it in writing, which is necessary due to the complexity of this question, as you even
yourself will surely recognize, i.e. as Czech proverbs say "What is written, it is given. " or another Czech
prowerb "Speech is talked, and the water flows.", if he wants to express something mathematically, it is
necessary to express mathematically as it follows below:
At present time I am a Roman Catholic Christian, according to me from the point of view of Christianity
about the only one Biblical God, i.e. the Lord (i.e. of both the Old Testament and the New Testament in
the sense of the Bible Old and New Testaments | including deuterocanonic books |, Czech ecumenical
translation, CZECH Bible Society, 1995, see www.biblenet.cz , in English from King James
Version http://www.biblegateway.com/ ) it is valid the following definitions, however it needs not to be an
exhaustive definition:
The only one God, i.e. the Lord is love in the sense of caritas, the word caritas is of the Latin origin and
into the English language it is most frequently translated by the word charity.
Detailed note: Idolatry, i.e. why only one God, i.e. the Lord is the love in the sense of caritas, not only
love. How can Satan make from only one God a mere idol or image or object and to subordinate it and
to misuse it to great evil action, thus according to the Philosophy of Balance to cause much more than
the least possible death and pain. Examples include Nazis. The German Wehrmacht had in outfit of their
soldiers on the belt the motto "Gott mit uns", that is translated into English "God with us", they could
write as well there "Jesus of Nazareth with us," as it campaigned for example Medieval Catholic
Crusaders or medieval Roman Catholic Inquisition. According to the Bible's New Testament the only
one God is identical to charity. Misuse in the same way of the word “charity” is apparently very difficult or
at present even completely impossible, if for example above mentioned Nazi soldiers of Wehrmacht had
on the belt the motto "charity with us," not "God with us", as well as Catholic crusaders or the Roman
Catholic Inquisition, so they should have hardly beatable, if not at present unbeatable barriers to commit
war crimes as such especially killing of defenseless women and children, as the above mentioned
Wehrmacht soldiers during World war II, or in the Middle Ages both Catholic crusaders and the Roman
Catholic inquisitors did it in a large amount. Although in the past the above mentioned misuse of the
word “love” has already occurred, in Latin in ancient Rome there was originally used the word "amor" for
the word “love”, then one of the many gods of Roman polytheism was called by the word "Amor" or by in
English "love" by the ancient Romans, then this ancient Roman god of love Amor acquired rather the
meaning as a sex god, who included and approved or recommended also various sexual deviations like
pedophile or homosexual sex, which later in ancient Rome were numerous and socially recommended
ways of sex. Therefore, when St. Jerome translated the Biblical New Testament (so called Vulgate) into
Latin in the 4th-5th Century AD (anno Domini) the phrase from the Bible, New Testament, 1 John 4, "8
He that loveth not, knoweth not God, for God is love." in his Latin Vulgate Joannis I „4:8 qui non diligit
non novit Deum quoniam Deus caritas est“, so he did not use in ancient Rome largely discredited Latin
word "amor" for the word "love", but he created for this word “love”, which should be Biblical only one
God (see above), in Latin entirely new word "caritas" in English "charity" (derived from the Latin "carum,
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caro", i.e. in English "dear"or "valuable", in French “cher”, in Italian “caro”). According to me with
knowledge of this historical experience the above mentioned word love in the sense of "caritas" or
"charity" is in practice inmisapplicable by Satan.
Literature: http://janbarton.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=441864 , http://www.biblenet.cz/app/b?book=John
1&no=4 , https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+John+4&version=GNV , http://vulsearch.s
ourceforge.net/html/1Jo.html , https://cs.wikipedia.org/wiki/Vulgata , http://www.vira.cz/otazky/Caritasvyznam-slova.html
According to my Philosphy of Balance means the love in the sense of caritas (however it needs not to
be an exhaustive definition):
PHILOSOPHY OF BALANCE
PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY:
„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore
everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views
(speculations).
Thus my question in relation to only one God, i.e. the Lord in the sense of the Old Testament is
precisely:
About the only one Old Testament God, i.e. the Lord the Bible Old and New Testaments | including
deuterocanonic books |, Czech ecumenical translation, CZECH Bible Society, 1995,
see www.biblenet.cz , in English from King James Version http://www.biblegateway.com/ says besides
other things: I quote from this translation of the Bible, according to which the Old Testament only one
God, i.e. the Lord should personally kill many people (see eg. Exodus 12, 29 And it came to pass, that
at midnight the Lord smote all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh that sat on
his throne unto the firstborn of the captive that was in the dungeon; and all the firstborn of cattle.
See http://www.biblenet.cz/app/b?book=Exod&no=12 and https://www.biblegateway.com/passage/?sear
ch=Exodus+12&version=KJV ) or according to which the Old Testament only one God, i.e. the Lord
should personally kill also many from God dissenting Israelis (see eg. Numbers 16, 16 And Moses said
unto Korah, Be thou and all thy company before the Lord, thou, and they, and Aaron, to morrow: 17 And
take every man his censer, and put incense in them, and bring ye before the Lord every man his censer,
two hundred and fifty censers; thou also, and Aaron, each of you his censer. 18 And they took every
man his censer, and put fire in them, and laid incense thereon, and stood in the door of the tabernacle of
the congregation with Moses and Aaron. … 35 And there came out a fire from the Lord, and consumed
the two hundred and fifty men that offered incense.
See http://www.biblenet.cz/app/b?book=Num&no=16 and https://www.biblegateway.com/passage/?sear
ch=Numbers+16&version=KJV ) or according to which according to the command of both the Old
Testament only one God, i.e. the Lord and Moses probably around 1500-1300 BC (i.e. before Christ)
during the conquest of Canaan, i.e. of contemporary both Palestine and Israel the commander of the
Israeli nation Joshua and his Israeli army should kill all at that time Canaan inhabitants, i.e. men, women
and also children as cursed with the exception of a little individuals (see eg. Leviticus 27, 28
Notwithstanding no devoted thing, that a man shall devote unto the Lord of all that he hath, both of man
and beast, and of the field of his possession, shall be sold or redeemed: every devoted thing is most
holy unto the Lord.
See http://www.biblenet.cz/app/b?book=Lev&no=27 and https://www.biblegateway.com/passage/?searc
h=leviticus+27&version=KJV . Deuteronomy 2, 34 And we took all his cities at that time, and utterly
destroyed the men, and the women, and the little ones, of every city, we left none to remain:
See http://www.biblenet.cz/app/b?book=Deut&no=2 and https://www.biblegateway.com/passage/?searc
h=Deuteronomy+2&version=KJV . Joshua 10, 40 So Joshua smote all the country of the hills, and of the
south, and of the vale, and of the springs, and all their kings: he left none remaining, but utterly
destroyed all that breathed, as the Lord God of Israel commanded.
See http://www.biblenet.cz/app/b?book=Josh&no=10 and https://www.biblegateway.com/passage/?sear

430

ch=joshua+10&version=KJV . Joshua 11, 12 And all the cities of those kings, and all the kings of them,
did Joshua take, and smote them with the edge of the sword, and he utterly destroyed them, as Moses
the servant of the Lord commanded.
See http://www.biblenet.cz/app/b?book=Josh&no=11 and https://www.biblegateway.com/passage/?sear
ch=joshua+11&version=KJV .), similarly in other places of Bible in Old Testament in the above
mentioned translation (see eg.: Numbers 21, 3, Deuteronomy 3, 6, Deuteronomy 7, 2, Deuteronomy 13,
16, Deuteronomy 20, 17, Joshua 2, 10, Joshua 6, 17, Joshua 6, 18, Joshua 6, 21, Joshua 10, 28,
Joshua 10, 35, Joshua 10, 37, Joshua 10, 39, Joshua 11, 11, Joshua 11, 20, Joshua 11, 21.
See http://www.biblenet.cz/ and https://www.biblegateway.com/ .), or the sacrifices of a huge number of
the animals according to the Bible Old Testament also ordered by the Old Testament only one God, i.e.
by the Lord for Israelites (the Jewish, virtually Israeli Temple was supposedly the biggest
slaughterhouse in ancient times). Is such a description of the Old Testament only one God, i.e. the Lord
totally inconsistent with the above mentioned definition of the Biblical only one God, i.e. the Lord as love
in the sense of caritas on the condition, that "the love in the sense of caritas" is defined in the above
mentioned sense?
For details see: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Best regards
In Hustopeče 30/06/2016 JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. your friend a the friend of your husband
Aktualizováno 11. 7. 2016 13:58
11. 7. 2016 13:58
I. ČÁST ČLÁNEK:
Zřejmě jediná možná (i Biblická) spravedlivá filosofie masožravců, resp. i všech ostatních predátorů a
dále o správném výkladu židovských a křesťanských Biblických zákonů spravedlivého boje aneb o
jediné skutečné křesťanské církvi, tj. o jediném skutečném křesťanském společenství dle Filosofie
rovnováhy a zřejmě i dle Ježíše z Nazaretu, zřejmě Krista aneb pokračování č. 2 mého článku: „Počátek
spásy nebo konce světa při prezidentských volbách v dnešním Rakousku dle Filosofie rovnováhy.
Nacismus jako důsledek křesťanské a židovské hereze?“
Z hlediska masožravců (mezi které řadím i lidi před smrtí, kteří podle mé životní zkušenosti musí
alespoň v nejmenší možné míře jíst dosud vždy maso, protože jsou všežravci) existují následující 4
logické možnosti, jak mohou zaujmout stanovisko, resp. řešit k problému jejich masožravosti:
1) Může (chtít) lovit, resp. bojovat a všechny živočichy sežrat (viz např. islám, nacismus, resp. sociální
darwinismus jako přímý důsledek přenesení darwinismu do lidské společnosti či pravověrný judaismus,
tito pravověrní židé věřící absolutně v Biblický Starý zákon, zejména v jeho Pět knih Mojžíšových, židy
nazývané Tórou, vše viz Literatura bod 3) níže), Otázkou však je, zda se mu tato možnost podaří
uskutečnit či zda je to vůbec možné.
2) Může se (chtít) nechat ulovit a sežrat, např. častá současná, zřejmě nesprávná představa
křesťanského Boha, že toho, koho křesťanský Bůh miluje, tento křesťanský Bůha nechá krutě obětovat,
resp. zemřít, stejně jako tento křesťanský Bůh zřejmě nechal krutě obětovat, resp. zemřít svého zřejmě
jediného syna Ježíše z Nazaretu, zřejmě Krista. Problémem tohoto řešení však je, že téměř žádný
člověk před smrtí není tak duševně silný, jako zřejmě byl Ježíš z Nazaretu, zřejmě Kristus, a, i když
může na začátku příjmout stanovisko, že se nechá krutě obětovat, tak posléze dostane nesmírný strach
a přestane být hrdina a začne utíkat a vyhýbat se tomuto svému obětování a doprošovat se, aby ho jeho
vrazi či popravčí ušetřili.
3) Může volit nějakou cestu mezi extremní možností ad 1) a extremní možností ad 2), tj. může občas
nějakého živočicha sežrat a nakonec podle mé Filosofie rovnováhy musí být vždy dříve nebo později
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jiným živočichem uloven a sežrán. Příkladem takové možnosti je tzv. zdravý praktický rozum či ve
filosofii tzv. eklekticismus, tj. vybírání si ze všech existujících filosofií, co náhodně považuji za nejlépe
použitelné v dané chvíli.
4) Může celý svůj život doufat, že někdo např. Bůh či nějaký vědec či on sám vyřeší tento jeho problém
masožravosti. Příklady této možnosti jsou víra v Poslední soud v křesťanství, po němž má následovat
spása vyvolených a peklo pro zatracené, či jiná podoba spásy v ostatních náboženstvích, jako např.
nirvána v buddhismu, mókša v hinduismu či ráj v islámu. Jednu z těchto možností představuje i můj
pokus, jak stále opakujícím se řešením otázky, jak stále působit co možná nejméně smrti a bolesti v
každé určité životní situaci, dosáhnout nakonec světa, kde se budou mít všichni rádi. Toto řešení je
rovněž zřejmě jediná možná i Biblická spravedlivá filosofie masožravců, resp. i všech ostatních
predátorů („Predátor, též dravec je živočich, který loví živé živočichy a živí se jimi. Predátor v ekologii je
brán buď v úzkém slova smyslu jako vrcholný článek pastevně-kořistnického potravního řetězce, nebo v
širokém slova smyslu jako kterýkoliv živočich, který při konzumaci vyřadí celého jedince kořisti z
populace“, zřejmě tedy i jediný živý mikroorganismus. „Příkladem prvního typu je např. jaguár …
příkladem druhého typu jsou … i kur domácí, živí se semeny, která požírá celá a tím vyřazuje
potenciálního budoucího jedince z populace.“ Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Predátor ), viz např. část
základní židovské modlitby: „Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.“ (tedy např. nikoliv jiný
bůh lidí a jiný bůh zvířat a jiný bůh rostlin a jiný bůh ostatních živočichů a jiný bůh ostatních živých tvorů,
jako jsou např. viry či živé buňky, nebo např. jiný bůh masožravců a jiný bůh býložravců, nebo např. jiný
bůh židů a jiný bůh křesťanů a jiný bůh muslimů a jiný bůh buddhistů a jiný bůh hinduistů a jiný bůh
ateistů, nebo např. jiný bůh římských katolíků a jiný bůh protestantů a jiný bůh pravoslavných křesťanů
atd.) „Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.
A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich
rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.“ (viz Bible,
Starý zákon, Deuteronomium 6, 4-7 na http://www.biblenet.cz/app/b?book=Deut&no=6 )
Dle Filosofie rovnováhy o spravedlivém boji platí následující zásady:
quoted:
Post of Dalibor Grůza
FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je
každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti."
Vše ostatní jsou více názory(spekulace).
1.) Člověk nesmí nikdy zabít žádného živého tvora, zejména člověka (ani sebe). (tj. podle mne při
pravděpodobnosti 0-5% zabití člověka člověkém musí ten druhý člověk začít zachraňovat tohoto prvého
člověka, v nejhorším případě pouze ustupovat)
2.) Člověk má povinnost zabít co možná nejméně (tj. při ochraně života) živých tvorů, a aby přirozeně co
nejméně cítili bolest. (tj. podle mne člověk může zabít živého tvora jen při nejméně 95-100%
pravděpodobnosti, že tím zachrání život jiného živého tvora, tak aby tím způsobil co možná nejméně
smrti a bolesti).
3.) Z toho plyne, že pro mě jako člověka je zdravé (tj. pokud nezvracím a nemám podváhu či alergický
šok) jíst ze všech živých tvorů pouze nevzklíčená rostlinná semena (dále jen rostlinná semena,
vzklíčená semena jsou už mladé rostliny) a rostlinné plody se semeny, jejichž oddělení od rostliny ji
nemůže usmrtit a zároveň jde o způsob rozmnožování těchto rostlin s maximálním zdraví
nepoškozujícím množstvím soli, popř. příslušným množstvím jiných minerálů a vody (tj. např. pro
dospělé a děti ve věku nad 11 let maximální denní dávku šesti gramů soli, pro menší děti pět gramů, pro
kojence jediný gram soli). Mělo by zřejmě jít o semena rostlin (sója, hrách, fazole, obilí apod.) a plody
rostlin se semeny, zejména stromů (např. jablka, hrušky, datle).
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Základní 3 zákony, které zaručují ráj na Zemi pro všechny, vzniknou zobecněním mých tří výše
uvedených pravidel. Tyto 3 základní zákony ráje, kterým by se měli řídit všechny živé organismy, které
chtějí ráj na Zemi pro všechny, jsou:
1.) nikdy nezabít žádného živého tvora (ani sám sebe) a
2.) zabít co možná nejméně (tj. při ochraně života) živých tvorů, a aby přirozeně co nejméně cítili bolest,
3.) z toho plyne, že pro člověka je zdravé jíst ze všech živých tvorů pouze rostlinné plody a rostlinná
semena a pro ostatní živočichy je zdravé jíst pouze rostliny, houby, samostatné živé buňky, bakterie a
viry (tj. pokud nezvrací a nemají podváhu či alergický šok) spolu s příslušným zdraví nepoškozujícím
množstvím minerálů a vody. Filosofie rovnováhy s. 24
Použijeme-li pro vysvětlení shora uvedených fyzikálně matematických definic obecného českého jazyka
lze říci následující:
ad 1.)
1.1. V případě útoku na určitého jedince ze strany společnosti živých tvorů nutí tento útok ze strany
společnosti živých tvorů tohoto určitého jedince k ústupu vůči této společnosti živých tvorů.
1.2. V případě ústupu společnosti živých tvorů nutí tento ústup ze strany společnosti živých tvorů
jedince k útoku vůči této společnosti živých tvorů.
ad 2.) Rozumné jednání:
2.1. V případě útoku ze strany společnosti živých tvorů na určitého jedince je rozumné, aby tento
jedinec odpověděl v rozporu s bodem ad 1.1. nikoliv ústupem nýbrž přiměřeným útokem vůči této
společnosti živých tvorů (Např. při svádění osobou stejného pohlaví je možno odpovědět vlastní
představou jejích pohlavních orgánů) a
2.2. V případě ústupu ze strany společnosti živých tvorů vůči určitému jedinci je rozumné, aby tento
jedinec odpověděl v rozporu s bodem ad 1.2. nikoliv útokem nýbrž přiměřeným ústupem vůči této
společnosti živých tvorů.
ad 3.)
3.1. Přiměřený útok určitého jedince jako odpověď na útok společnosti živých tvorů vůči tomuto určitému
jedinci oba tyto útoky dříve nebo později (tedy výchovně, nikoliv ničivě) neutralizuje (resp. nuluje).
3.2. Přiměřený ústup určitého jedince jako odpověď na ústup společnosti živých tvorů vůči tomuto
určitému jedinci oba tyto ústupy dříve nebo později neutralizuje (resp. nuluje).
Výsledkem tohoto postupu je dříve nebo později stabilní vývoj společnosti všech živých tvorů.
Pozn.: Výše uvedený model chování těles při srážce jsem ověřil pokusem, kdy jsem proti sobě vyslal
dvě kuličky o stejné hmotnosti stejnou rychlostí, ty se krátce po čelní srážce po krátkém pohybu
opačným směrem zcela zastavily. Jestliže jsem vyslal kuličku proti nehybné kuličce o stejné hmotnosti,
tak se pohybující kulička zcela zastavila a druhá nehybná kulička se začala vzdalovat zřejmě se stejnou
rychlostí jako prvá kulička před srážkou opačným směrem.
V případě přiměřeného útoku jako odpověď na útok ze strany společnosti živých organismů je třeba
vždy zvážit, jestli:
1.) jsme schopni daný útok ze strany společnosti živých organismů dříve nebo později zastavit sami bez
toho, aby nám útočník závažně ublížil, a abychom způsobili co možná nejmenší smrt a bolest živých
tvorů (viz proměnná vektoru hybnosti p1 v mém shora uvedeném nákresu), nebo
2.) jsme schopni útok ze strany společnosti živých organismů pouze zbrzdit (viz proměnná vektoru
hybnosti p2 v mém shora uvedeném nákresu) bez toho, aby nám útočník vážně ublížil, a abychom
způsobili co možná nejmenší smrt a bolest živých tvorů, zastavení útoku ze strany společnosti živých
organismů v tomto případě poté musíme ponechat na jiném živém organismu (viz proměnná vektoru
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hybnosti p1 v mém shora uvedeném nákresu).
S téměř jistotou víme, že se jedná o útok, cítíme-li tlak (stres) a o příměřený protiútok, dojde-li k
trvalému zmenšení tlaku. Filosofie rovnováhy s. 47
Dle Biblického Starého zákona, resp. židovské Tóry platí o spravedlivém boji následující hlavní zákony:
quoted:
Post of Dalibor Grůza
Exodus 21, 22Když se muži budou rvát a udeří těhotnou ženu, takže potratí, ale nepřijde o život, musí
pachatel zaplatit pokutu, jakou mu uloží muž té ženy; odevzdá ji prostřednictvím rozhodčích. 23Jestliže
o život přijde, dáš život za život. 24Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, 25spáleninu za
spáleninu, modřinu za modřinu, jizvu za jizvu. Viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Exod&no=21 .
Leviticus 24, 19Když někdo zmrzačí svého bližního, bude mu způsobeno, co sám způsobil:
20zlomenina za zlomeninu, oko za oko, zub za zub; jak zmrzačil člověka, tak ať se stane jemu.
Viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Lev&no=24 .
Deuteronomium 19, 21Nebudeš ho litovat. Život za život, oko za oko, zub za zub, ruka za ruku, noha za
nohu. Viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Deut&no=19 .
Výše uvedený židovský zákon „oko za oko, zub za zub“ je nutno dle mé Filosofie rovnováhy vyložit v
tom smyslu, že vzít oko či zub je možno pouze tomu, kdo sám je v té chvíli schopen zdravotně, resp. i
jinak nebezpečný nám vzít oko nebo zub. Jinými slovy dle mé Filosofie rovnováhy není možno např. se
mstít těžce nemocnému či těžce zraněnému bezbrannému nepříteli, s pomstou je třeba vyčkat, až tento
nepřítel bude natolik zdravý, resp. natolik nebezpečný, že bude schopen nám rovněž vzít oko nebo zub.
Není možno tudíž dle výše uvedených zákonů Bible, Starého zákona vzít oko nebo zub umírajícímu
bezbrannému nepříteli, který není schopen rovněž nám vzít oko nebo zub, zřejmě protože by to nebyl
spravedlivý boj, ale nelidská ohavnost. Příkladem takové nelidské ohavnosti je např. zabít bezbranné
nepřátelské malé dítě či bezbrannou nepřátelskou ženu.
Dle Biblického Nového zákona o spravedlivém boji platí následující hlavní zákony za současné platnosti
výše uvedených zákonů Biblického Starého zákona, resp. židovské Tóry (Matouš 5, 17Nedomnívejte
se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. 18Amen, pravím vám:
Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se
všechno nestane. Viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Matt&no=5 ):
quoted:
Post of Dalibor Grůza
Matouš 5, 38Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘ 39Já však vám pravím, abyste se
zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou; 40a tomu, kdo by se
s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť. 41Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě.
42Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. 43Slyšeli jste, že bylo
řečeno: ‚Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.‘ 44Já však vám pravím: Milujte své
nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, 45abyste byli syny nebeského Otce; protože on
dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.
Viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Matt&no=5 .
Matouš 25, 34Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království,
které je vám připraveno od založení světa. 35Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali
jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, 36byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem
nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘ 37Tu mu ti spravedliví
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odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?
38Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? 39Kdy jsme tě
viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘ 40Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím
vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘ 41Potom řekne těm
na levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům! 42Hladověl
jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít, 43byl jsem na cestách, a neujali jste se mne,
byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘ 44Tehdy
odpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo
ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘ 45On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z
těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.‘ 46A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného
života.“ Viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Matt&no=25 .
Výše uvedený křesťanský zákon „Milujte své nepřátele“ je nutno tedy dle mé Filosofie rovnováhy vyložit
ve smyslu, že je nutno jej chápat pouze jako určitou korekci výše uvedeného židovského zákona „oko
za oko, zub za zub“, cílem této korekce Ježíše z Nazaretu, zřejmě Krista je, abychom vždy vedli
spravedlivý boj, tedy vždy boj za účelem charity, vždy co možná nejcharitnějším způsobem/ tedy cílem
tohoto našeho spravedlivého boje dle mé Filosofie rovnováhy by mělo vždy být „žít ve světě, kde se
budou mít všichni rádi“ (tedy my i tento náš nepřítel), proto jsme stále povinni i při tomto boji za účelem
charity „působit co možná nejméně smrti a bolesti."/ Jinými slovy ve smyslu exaktně-vědecké fyziky to
podle mé Filosofie rovnováhy zřejmě znamená, že by mělo vždy v případě spravedlivého boje jít o
srážku, resp. srážky, které trvale co možná nejvíce omezují celkovou sílu srážek za účelem
organizovaného pohybu všech a všeho s co možná nejméně srážkami.
Toto by mohlo být v rozporu s výše uvedeným křesťanským zákonem: „… kdo tě uhodí do pravé tváře,
nastav mu i druhou …“. V tomto případě jsou možné dva výklady:
1) Podle Filosofie rovnováhy je buď věta: Bible, Nový zákon, Matouš 5, 38 „…, ale kdo tě uhodí do
pravé tváře, nastav mu i druhou …“ či obdobně Lukáš 6,29 z evangelií v rozporu se základem učení
Ježíše Nazaretského možná Krista, kterým je láska. Jde podle mne z 51-60% o pozdější přídavek
nějakého masochisty. Správné pojetí této situace dle lásky představuje Universální etika mé Filosofie
rovnováhy, I. kniha. Správnou odpovědí na tuto situaci by měl být podle mé etiky vždy výchovný (tedy s
láskou vedený), nikoliv zničující protiútok. Dám ti příklad, představ si dítě, které uhodí svého rodiče do
jedné tváře, jestliže by mu rodič nastavil i druhou tvář a neučinil by žádné výchovné protiopatření, tak by
z dítěte nakonec mohl vyrůst masový vrah. Láska rodiče k takovému dítěti se projeví především v
podobě tohoto výchovného protiopatření, které je učiněno s láskou, tedy aby opravilo tuto chybu v
chování dítěte, nikoliv dítě za trest zničilo.
2) Nebo podle výkladu, který jsem slyšel od mého biřmovacího kmotra, je podstata věty: Bible, Nový
zákon, Matouš 5, 38 „…, ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou …“ skryta v jejím slově
„pravé“, protože většina lidí jsou praváci a tento tazatel může být svým nepřítelem, který bude tedy
vysoce pravděpodobně pravák, uhozen do pravé tváře tohoto tazatele jen levou rukou tohoto své
nepřítele či tento tazatel může být svým nepřítelem uhozen do pravé tváře tohoto tazatele nikoliv dlaní
pravé ruky, nýbrž jen opačnou stranou pravé ruky než dlaní pravé ruky, tj. hřbetem pravé ruky tohoto
svého nepřítele. To znamená, že v případě, že tohoto tazatele uhodí jeho nepřítel do pravé tváře tohoto
tazatele, tak tento nepřítel nemůže tímto svým úderem tomuto tazateli vysoce pravděpodobně vážně
ublížit, tudíž tento nepřítel tazateli tímto úderem do jeho pravé tváře vysoce pravděpodobně nepoškodí
ani zub ani oko. Tedy podle tohoto výkladu se výše uvedené věty: „Bible, Nový zákon, Matouš 5,
38Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘ 39Já však vám pravím, abyste se zlým
nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou; 40a tomu, kdo by se s
tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť. 41Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. 42Kdo
tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej.“ týkají pouze nepřítele, který
nám vysoce pravděpodobně nemůže svým útokem vážně ublížit, případně ještě spíše nepřítele, který
nám svým útokem spíše více pomůže než více ublíží (tj. v posledně jmenovaném případě jde ve smyslu
exaktní fyziky v případě tohoto tazatelova nepřítele o shora uvedený spravedlivý boj čili o srážku, resp.
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srážky, které trvale co možná nejvíce omezují celkovou sílu srážek za účelem organizovaného pohybu
všech a všeho s co možná nejméně srážkami).
Výše uvedený křesťanský zákon: Bible, Nový zákon, Matouš 25, 40Král odpoví a řekne jim: ‚Amen,
pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘, pak vykládá
dle mé Filosofie rovnováhy výše uvedený židovský zákon „oko za oko, zub za zub“ tak, že že vzít oko či
zub je možno pouze tomu, kdo sám je v té chvíli schopen zdravotně, resp. i jinak nebezpečný nám vzít
oko nebo zub, tedy zásadně pouze v rovnocenném boji. V tomto smyslu je možno rovněž chápat
teologický výklad římskokatolického kněze Marka Orko Váchy, který je mimo jiné přednostou Ústavu
lékařské etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, který usiluje v rámci římskokatolické
tradice Sv. Františka z Assisi /Sv. František z Assisi, "Věřil, že příroda sama o sobě je Božím zrcadlem.
Nazval všechny živé tvory jeho "bratryi "a" sestrami" a dokonce kázal ptákům a údajně přesvědčil vlka,
aby zastavil útočení na některé místní obyvatele, když souhlasili nakrmit tohoto vlka. Ve svém
"chvalozpěvu tvorům" ("Chvála Tvorům" nebo "Píseň (bratra) Slunce"), zmínil "bratra Slunce" a "sestru
Měsíc," vítr a vodu, a "Sestru smrt."" Viz https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_of_Assisi "Ve
františkánských kostelech mnich v hnědém rouchu a s bílou šňůrou často vítá každé zvíře zvláštní
modlitbou. Požehnání domácích zvířat obvykle vypadá takto: „Požehnaný jsi, Pane Bože, tvůrce všech
živých tvorů. Povolal jsi ryby v moři, ptáky ve vzduchu a živočichy na zemi. povzbudil jsi Sv. Františka,
aby nazval všechny z nich jeho bratry a sestrami. ..."
Viz http://www.americancatholic.org/Features/francis/blessing.asp "AmericanCatholic.org, místo
internetového vydání „St. Anthony Messenger“ (Posla Sv. Antonína) a dalších katolických zvláštních
článků je služba františkánského masmédia (dříve známého jako „St. Anthony Messenger Press“/ Tisk
Sv. Antonína), v Cincinnati, Ohio. ... Františkánské masmedium provozuje svou publikační službu s
oficiálním církevním schválením římskokatolické arcibiskupa Cincinnati. Naše poštovní adresa je 28 W.
Liberty St., Cincinnati, Ohio, 45202. Telefon: (513) 241-5615"
Viz http://www.americancatholic.org/About/default.aspx / o reformu římskokatolické teologie, aby zvířata
považovala za naše „menší bratry a sestry“, viz https://www.i17-11.cz/marek-orko-vacha . S tím souvisí i
můj návrh zákona o porážkové dani za účelem chovat zvířata až do jejich přirozené smrti, zásadně na
stáří a pak jíst po lékařské pitvě jejich mršiny, tj. hebrejsky „nevelot“ pro člověka zásadně převařené v
několika vodách.
Toto je v rozporu s převládající současnou křesťanskou, resp. římskokatolickou teologií dodnes
setrvávající na zřejmém bludu Sv. Tomáše Akvinského (viz Literatura bod 1) níže), podle kterého jediný
Biblický Bůh necítí k jiným živým tvorům než lidem lásku přátelskou nýbrž lásku dychtivou (v češtině je
toto slovo „dychtivou“ odvozeno od slova „chtít“), tedy jakýkoliv člověk např. zvířata nechová, protože je
má rád jako přátele, ale protože je chce zřejmě obdobně jako jakoukoliv jinou neživou, resp. mrtvou věc,
jako např. stůl apod., nemělo by tudíž platit staré české přísloví, že „pes je nejlepší přítel člověka“, ale
toto přísloví by se tak údajně mělo chápat, že „pes ve skutečnosti není vůbec jakýkoliv náš přítel, nýbrž
pes je jen nejlepší pouhá věc člověka“, druhá nejlepší věc člověka by tak např. mohl být jeho dům či
jeho auto či jeho jiná obdobná neživá, resp. mrtvá věc, a teprve potom by mohli následovat jeho další
nejlepší věci člověka jako např. živé prasata, krávy či drůbež apod.).
Důsledkem výše uvedeného bludu Tomáše Akvinského je, že většina křesťanských církví, např.
římskokatolická církev tvrdí na jedné straně, že jediný Bůh je láska (tj. charita), na druhé straně jim však
většinou vůbec nevadí a většinou vůbec nijak neprotestují proti zemědělským porážkovým průmyslovým
velkochovům – dnešním koncentračním táborům zvířat v současnosti ve velkém rozsahu mučícím a
zabíjejícím hospodářská zvířata. Tato herese je zřejmě v rozporu s elementárním citem živých tvorů,
zejména s elementárním lidským citem, a také v rozporu s evoluční teorií exaktní přírodovědy, podle
které i zvířata a ostatní živí tvorové mohou postupně zdokonalit svůj rozum (viz Literatura bod 2) níže), a
to zřejmě rychleji než lide, protože se mohou od lidí učit, a je to také v rozporu s nejméně s jednou
Biblickou částí, např. viz Bible, Starý zákon, Genesis 3, 1Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou
Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“
(viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Gen&no=3 ), kde had, tedy zvíře mluvilo a mělo zřejmě tudíž i
rozum, a je to také v rozporu s Biblickými verši Nového zákona, v evangeliu: viz Bible, Nový zákon,
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Lukáš 10, 29Zákoník se však chtěl ospravedlnit, a proto Ježíšovi řekl: „A kdo je můj bližní?“ 30Ježíš mu
odpověděl: „Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali
tam ležet polomrtvého. 31Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. 32A
stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. 33Ale když jeden Samařan na své
cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem; 34přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem
a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral.
35Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl: ‚Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to
zaplatím, až se budu vracet.‘ 36Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?“
37Zákoník odpověděl: „Ten, který mu prokázal milosrdenství.“ Ježíš mu řekl: „Jdi a jednej také tak.“
(viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Luke&no=10 )
Výše uvedený zřejmý blud Sv. Tomáše Akvinského navazuje na židovský zákon viz Bible, Starý zákon,
Deuteronomium 14,21: Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Buď ji dáš bezdomovci, který žije v tvých
branách, aby ji jedl, nebo ji prodáš cizinci. Vždyť jsi svatý lid Hospodina, svého Boha.,
viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Deut&no=14 , avšak bezprostředně následující věta Bible,
Starého zákona toto bezprostředně předchozí ustanovení do značné míry popírá viz Bible, Starý zákon,
Deuteronomium 14,21: … Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky.
viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Deut&no=14 , podle mé Filosofie rovnováhy zřejmě jde o
zkoušku židů, jestli se pak z výše uvedených důvodů vzdají své touhy obnovit židovský chrám v původní
podobě, která představovala největší a možná tudíž i nejkrutější jatka starověku, protože dle
křesťanství, resp. Ježíše z Nazaretu, zřejmě Krista židé již nejsou svatý lid Hospodina, nýbrž tímto lidem
jsou nyní křesťané.
{Dalším obdobným příkazem je příkaz Bible, Starého zákona, Exodus 23,19: … Nebudeš vařit kůzle v
mléku jeho matky., viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Exod&no=23 , což je velmi podobné dalšímu
příkazu Bible, Starého zákona, Leviticus 22,28: Kus skotu nebo bravu neporazíte v týž den s jeho
mládětem, viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Lev&no=22 , tj jde o zákaz zabíjet mláďata ve stejný
den jako jejich rodiče, či v jejich přítomnosti, protože pohled na zabíjení matky nebo mláděte působí
emoční utrpení i zvířatům, jak tento verš podrobně a s lékařskou expertízou vysvětlil Maimonides, dále
viz např. Bible, Starý zákon, Numeri 22,32 a Deuteronomium 12,20, mé české zdroje: Benjamin Kuras,
Zakázané ovoce vědění, Bible jako drama a terapie, G plus G, s.r.o., Praha 2003, s. 190 a násl. a s. 216
a násl., a Hana Mayerová, Článek Cedaka ekonomický systém a etická micva, Časopis Maskil, s.8,
číslo 8, ročník 5769, http://www.maskil.cz/5769-8/index.htm , originální zdroj Moše ben Majmon
(hebrejsky ֹשה בֶׁ ן מיְמֹון
ֶׁ ר ִּבי מ, zkráceně  ר ְמבָּ ״םRambam, v Evropě známý jako Maimonides, v arabském
světě znám jako Músá ibn Majmún; narozen 30. března 1135 n.l. v Córdobě – zemřel 13. prosince 1204
n.l. v Káhiře, rabín, židovský filosof a lékař, jedna z největších postav středověké židovské filosofie)
jmenovitě jeho dílo More nevuchim, původně v arabštině Dalálat al-hirín, v češtině „Průvodce
zbloudilých“ či „Průvodce tápajících“; kolem 1190 našeho letopočtu, v němž byla završeno spojení
aristotelské filosofie a biblického výkladu světa, toto dílo vychází myšlenkově z arabského filozofa
Averroa a ovlivnilo křesťanské scholastiky Alberta Velikého, Tomáše Akvinského, ale i pozdější
myslitele, např. Mikuláše Kusánského, setkalo s kladným i záporným přijetím v židovských kruzích
(viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Maimonides ), níže uvedené citace tohoto díla pochází z jeho anglickém
překladu: THE GUIDE OF THE PERPLEXED OF MAIM0NIDE8, TBANSLATED FBOM THE ORIGINAL
AND ANNOTATED BY M. FRIEDLANDER, Ph.D., VOL. III., LONDON: TBUBNER & CO., LUDGATE
HILL. 1885. [All right* raened.] BALLANTYNK, HANSON AND CO. EDINBURf.H AND LONDON,
viz https://archive.org/stream/guideperplexedm04friegoog/guideperplexedm04friegoog_djvu.txt : (PART
HI.— CHAPTER XVII. 77) … There is a rule laid down by our Sages that it is directly prohibited in the
Law to cause pain to an animal, and is based on the words : " Wherefore hast thou smitten thine ass ? "
' &c. (Num. xxii. 32). But the object of (78 GUIDE OF THE PERPLEXED.) this rule is to make us perfect
; that vtq should not assume cruel habits ; and that we should not uselessly cause pain to others; that,
on the contrary, we should be prepared to show pity and mercy to all living creatures, except when
necessity demands the contrary : " When thy soul longeth to eat flesh " (Deut xil 20). We should not kill
animals for the purpose of practising cruelty, or for the purpose of play./ (ČÁST HI.— KAPITOLA XVII.
77) … Existuje pravidlo stanovené našimi mudrci, že je přímo zakázané v Zákoně způsobit bolest
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zvířeti, a to je založené na slovech: "„Proč jsi svou oslici už třikrát bil?" " ' &c. (Numeri 22. 32). Ale
účelem tohoto pravidla (78 Průvodce zbloudilých), je, abychom se stali dokonalí; že vtq bychom neměli
přijímat kruté zvyky; a že bychom neměli zbytečně působit bolest druhým; že bychom naopak měli být
připraveni ukázat soucit a milosrdenství ke všem živým tvorům kromě případů, kdy nezbytnost vyžaduje
opak: "Když tvá duše zatouží jíst maso" (Deuteronomium 12,20). Neměli bychom zabíjet zvířata za
účelem praktikování krutosti, nebo za účelem hry., nebo stejný zdroj viz: (PABT III.— CEAJPTKB
XLVIII, 253) … The commandment ' concerning the killing of animals is necessary, because the natural
food of man consists of vegetables and of the flesh of animals ; the best meat is that of animals
permitted to be used as food. Ko doctor has any doubts about this. Since, therefore, the desire of
procuring good food necessitates the slaying of animals, the Law enjoins that the death of the animal
should be the easiest. It is not allowed to torment the animal by cutting the throat in a clumsy manner,
by poleaxing, or by cutting off a limb whilst the animal is alive. It is also prohibited to IdU an animal with
its young on the same day (Lev. xxiL 28), in order that people should be restrained and prevented from
killing the two together in such (254 GUIDB OF THE PERPLEXED) a manner that the young is slain in
the sight of the mother ; for the pain of the animals under such circumstances is very great. There is no
difference in this case between the pain of man and the pain of other living beings since the love and
tenderness of the mother for her young ones is not produced by reasoning, but by imagination, and this
faculty exists not only in man but in most living beings. This law applies only to ox and lamb, because of
the domestic animals used as food these alone are permitted to* us, and in these cases the mother can
be distinguished from her young. The same reason applies to the law which enjoins that we should let
the mother fly away when we take the young.* The eggs over which the bird sits, and the young that are
in need of their mother, are generally unfit for food. When the mother is sent away she does not see the
taking of her young ones, and does not feel any pain. In most cases, however, this commandment will
cause man to leave the whole nest untouched, because [the young or the eggs], which he is allowed to
take, are, as a rule, unfit for food. If the Law provides that such grief should not be caused to cattle or
birds, how much more careful must we be that we should not cause grief to our fellowmen. When in the
Talmud * those are blamed who use in their prayer the phrase," Thy mercy extendeth to young birds," it
is the expression of the one of the two opinions mentioned by us, namely, that the precepts of the Law
have no other reason but the Divine will. We follow the other opinion./ (ČÁST III.— KAPITOLA XLVIII,
253) …Přikázání "týkající se usmrcování zvířat je nutné, protože přirozená potrava člověka se skládá ze
zeleniny a masa zvířat; nejlepší maso je to ze zvířat povolených používat jako potravu. Ko (zřejmě
kolega, pozn. autora) lékař má nějaké pochybnosti o tomto. Proto vzhledem k tomu, že touha po
pořízení dobrého jídla vyžaduje zabíjení zvířat, Zákon přikazuje, že smrt zvířete by měla být
nejjednodušší. Není dovoleno trápit zvíře proříznutím hrdla neohrabaným způsobem, poleaxováním (tj.
zřejmě usmrcením, resp. útočením na zvíře poleaxou, tzn. zřejmě obdobně jako poleaxou, tj.
středověkou zbraní útočící na nohy, viz http://www.thefreedictionary.com/poleaxing , pozn. autora),
nebo odříznutím končetiny, zatímco zvíře je živé. Je také zakázáno, aby IDU (zřejmě zabít, pozn.
autora) zvíře s jeho mládětem ve stejný den (Leviticus 22,28), aby lidé byli omezeni a jim zabráněno
zabíjet tyto dva spolu takovým (254 Průvodce zbloudilých) způsobem, že mládě je zabito před očima
matky; protože bolest zvířat za takových okolností je velmi velká. Neexistuje žádný rozdíl v tomto
případě mezi bolestí člověka a bolesti jiných živých bytostí, protože láska a něžnost matky pro mláďata
nejsou produkovany rozumováním, ale představivostí, a tato vlastnost existuje nejen u člověka, avšak u
většiny živých bytostí. Tento zákon se použije pouze na hovězí dobytče a jehně, protože z domácích
zvířat používaných jako potravina tyto jediné jsou nám (tj. zřejmě židům, pozn. autora) povoleny, a v
těchto případech může být matka oddělena od svých mláďat. Stejný důvod se použije na zákon, který
přikazuje, že bychom měli nechat matku odletět, když vezmeme mládě - mláďata. * Vejce, na kterých
pták sedí, a mlaďata, která potřebují svou matky, jsou obecně nevhodné pro potravu. Když je matka
poslána pryč, nevidí odebraní jejích mláďat, a necítí žádnou bolest. Ve většině případů však toto
přikázání způsobí, že člověk musí nechat celé hnízdo nedotčená, protože [mládě – mláďata nebo
vejce], která má dovoleno si vzít, jsou zpravidla nevhodná pro jídlo. Jestliže Zákon stanoví, že takovýto
žal by neměl být způsoben dobytku nebo ptákům, o kolik více opatrní musíme být, abychom nezbůsobili
žal našemu bližnímu. Když v Talmudu * ti jsou vinní, kteří používají ve svých modlitbách frázi, "Tvé
milosrdenství se rozšířilo na mladé ptáky," je to výrazem jednoho ze dvou názorů námi zmíněných, a
sice, že přikázání Zákona nemají žádný jiný důvod než Boží vůlí.}
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Kdo jsou podle mne tito křesťané? Toto společenství těch, co možná nejvíce zůstávají v lásce,
překračuje hranice jednotlivých ideologických skupin /tj. těmito křesťany mohou být např. i židé, římští
katolíci, pravoslavní, protestanti, muslimové, hinduisté, buddhisté i ateisté atd., kteří co možná nejvíce
zůstávají v lásce, ačkoliv pro ty, kdo neznají Bibli, zejména Biblická evangelia, tj. Matoušovo
evangelium, Markovo evangelium, Lukášovo evangelium a Janovo evangelium je velmi těžké, aby
věděli, co mají dělat, aby co možná nejvíce zůstávali v lásce, protože znalost těchto Biblických evangelií
jim velmi ulehčí pochopení výše uvedeného jediného dogmatu mé Filosofie rovnováhy: FILOSOFIE
ROVNOVÁHY, FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY: "Všichni živí tvorové ve
skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit
co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory(spekulace), protože tato Biblická
evangelia v jednoduchých názorných příkladech shrnují nejméně z 51% dokonale správně obrovské
množství poznání všech živých tvorů o tom, co znamená láska ve smyslu charita, proto přečtením
těchto cca 100 normálních stran normálního textu těchto Biblických evangelií si jakýkoliv živý tvor, který
není zároveň jediný Bůh, ušetří obrovskou práci, kterou by měl s nalézáním v obrovském množství
poznání živých tvorů, zejména lidí (obsahující zřejmě bilióny normálních stran normálního textu) toho,
co znamená láska ve smyslu charita/ a toto společenství těch, co možná nejvíce zůstávají v lásce, by
mělo podle mne tvořit jedinou skutečnou křesťanskou církev. Společenství těch, co možná nejvíce
zůstávají v lásce, ke kterému se hlásím i já a které překračuje hranice jednotlivých ideologických skupin
a které by mělo podle mne tvořit jedinou skutečnou křesťanskou církev, je tvořeno těmi, co nebo někteří
jiní (zejména jejich pánové nebo jejich bližní nebo jejich nepřátelé) ve skutečnosti (tj. zejména lidé a
ostatní živí tvorové) nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto tito členové tohoto
společenství co možná nejvíce dodržují stálou povinnost každého působit co možná nejméně smrti a
bolesti (jiní živí tvorové než člověk zejména skrze péči milosrdného člověka).
Výše uvedené pojetí jediné skutečné křesťanské církve podle mé Filosofie rovnováhy vychází z
následujících ustanovení Bible, Nového zákona 1. Janův 4,8 a 1. Janův 4, 16
(viz http://www.biblenet.cz/app/b/John1/chapter/4#v8 a http://www.biblenet.cz/app/b/John1/chapter/4#v1
6 ): 1. Janův 4, 8 Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska., 1. Janův 4, 16 Také my jsme
poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává
a Bůh v něm. Příklady, viz Nicejsko-konstantinopolské vyznání (viz http://cs. wikipedia.org/wiki/Nicejskokonstantinopolské_vyznání , http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/credo.htm ):
„Věřím v jednoho Boha, ... Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, ...“.
Protože, je-li Ježíš Kristus také jediný Bůh a je-li tento Bůh láska ve smyslu caritas, čili česky charita, viz
latinský překlad tzv. Vulgata od Sv. Jeronýma (viz http://vulsearch.sourceforge.net/html/1Jo.html )
českého slova „láska“ ve výše uvedených ustanoveních Bible, Nového zákona 1. Janův 4,8 a 1. Janův
4,16, pak ten, kdo věří v lásku ve smyslu charita, věří samozřejmě rovněž v tohoto jediného Boha, tj.
také v Ježíše Krista, není pak ve skutečnosti vůbec důležité, co tvrdí o své víře v jiného jediného boha či
více bohů či v jiného Ježíše Krista, věří-li v lásku ve smyslu charita, tedy je-li římským katolíkem,
protestantem, židem či jiným věřícím či ateistou. Nebo další důležitý příklad, viz Nicejskokonstantinopolské vyznání (viz http://cs. wikipedia.org/wiki/Nicejskokonstantinopolské_vyznání , http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/credo.htm ): „ ...
Vstoupil do nebe, ... Věřím v jednu svatou, všeobecnou apoštolskou Církev ... očekávám vzkříšení
mrtvých a život budoucího věku. ...“ Protože, věřím-li v lásku ve smyslu charita a jednám-li se všemi
(zejména živými tvory) s láskou ve smyslu charita, pak je méně důležité, zda existuje nebe a zda v něm
jsou ostatní živí tvorové, např. zvířata jako členové shora uvedené všeobecné apoštolské církve či
nikoliv, protože za svou lásku ve smyslu charita přijdu po své smrti zřejmě do nebe, jestliže existuje, a,
jestliže neexistuje, pak do nebe po smrti samozřejmě nepřijdu. A jestliže se chovám ke všem živým
tvorům s láskou ve smyslu charita, pak přijdu po smrti do nebe i za tuto lásku ve smyslu charita, jestliže
nebe existuje, a jestliže se ke všem živým tvorům s láskou ve smyslu charita nechovám, pak do tohoto
nebe po smrti přijít nemusím. Jestliže existuje nebe a já přijdu po smrti za svou lásku ve smyslu charita
do tohoto nebe a jestliže tam budou i ostatní živí tvorové, např. zvířata, pak zřejmě mohou být rovněž
spaseni, jestliže však tam ostatní živí tvorové nebudou, pak zřejmě se jich spása netýká. Jestli existuje
nebe nebo neexistuje a jestli tam jsou i ostatní živí tvorové nebo nejsou, tudíž je méně důležité než
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dogma lásky ve smyslu charita či jednání s láskou ve smyslu charita i k ostatním živým tvorům a má
menší smysl se tím zaobírat či kvůli tomu vést s ostatními spory než o shora uvedené dogma lásky ve
smyslu charita.
Na rozdíl od jiných biblických textů, zejména týkajících se rituálních obětí zvířat v židovském chrámě dle
Starého zákona, níže uvádím biblické texty svědčící naopak pro to, že židovsko-křesťanský Bůh a Ježíš
Nazaretský jsou jediným Bohem výše uvedené jediné skutečné křesťanské církve, že tudíž Ježíš
Nazaretský i tento jediný Bůh by mohli dokonale zůstávat v dokonalé lásce, tedy i k jiným živým tvorům
než člověk: Texty Druhého (římskokatolického) vatikánského koncilu: LUMEN GENTIUM 9,3, LUMEN
GENTIUM 48,1, Gaudium et Spes 39,1, či texty Bible, Nový zákon: Matouš 5,43-48, Matouš 9,9-13,
Matouš 12,7, Matouš 13,9-15, Matouš 22,36-40, Matouš 26,26-29, Marek 12,28-31, Marek 16,15, Marek
14,22-25, Lukáš 9,12-17, Lukáš 10,25-37, Lukáš 22,14-20, Jan 4,31-34, Jan 6,47-51, Jan 13,18,
Římanům 8,19-23, Římanům 8,18, Efezským 1,10, Koloským 1,15-20, 2. Petrův 3,13, , 1. Janův 4,8, 1.
Janův 4,16, Zjevení 21,1 či texty Bible, Starý zákon: Genesis 1-4,26 (zejména Genesis 1,29-31),
Exodus 23,19, Leviticus 22,28, Numeri 22,32, Deuteronomium 14,21, Žalmy 36,7, Izajáš 63,17, Izajáš
43,16-21, Izajáš 56,9, Izajáš 11,6-8, Ozeáš 2,20 (mj.
viz www.biblenet.cz a http://www.jesuit.cz/old/?id=dokumenty_2-dk_4-galot ). Důkazem toho, že i v Bibli,
tj. i v Novém zákoně mohou být chyby je podle mé Filosofie rovnováhy příběh „Ananiáš a Safira“ v Bibli,
v Nové zákoně, v Skutky apoštolů 5,1-11 (viz http://www.biblenet.cz/app/b/Acts/chapter/5 ), tato část
Nového zákona by měla být zjevně chybná, protože odporuje lásce, tj. není od Boha a v souladu s
Ježíšem Nazaretským, možná Kristem, kteří by měli být láska, nejsem si však jistý, zda mohou být
chyby rovněž v češtině v BIBLE PÍSMO SVATÉ STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA |včetně
deuterokanonických knih|, Český ekumenický překlad, ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST, 1995,
viz www.biblenet.cz , v Novém zákoně, v Biblických evangeliích tj. v Matoušově evangeliu, v Markově
evangeliu, v Lukášově evangeliu a v Janově evangeliu. Nejspornějším místem Bible, Nového zákona z
toho hlediska je zřejmě Poslední večeře Ježíše z Nazaretu, zřejmě Krista, kdy Ježíš spíše jedl beránka
(tj. samčí mládě ovcí) jako Jahvem přikázané Velikonoční jídlo jako by měli všichni židé jíst dodnes na
Velikonoce, hebrejsky na „pesach či paschu“ (viz Bible, Starý zákon, Exodus 12,5-14), i toto místo je
však ve výše uvedeném českém ekumenickém překladu Bible, Nového zákona nejasné, protože zde
není výslovně uvedeno, zda tento beránek byl před zraky apoštolů, tj. nejbližších Ježíšových dvanácti
učedníků zabit či zda oni sami ho vlastnoručně zabili (ve výše uvedeném českém ekumenickém
překladu Bible, viz www.biblenet.cz se hovoří vždy o přípravě a nikoliv o zabití tohoto beránka apoštoly
určeného pro Ježíšovu Poslední večeři, viz Matouš 26,17-19, Marek 14,12-16, Lukáš 22,7-13, Jan 13,12) a tak se v případě tohoto beránka určeného pro tuto Ježíšovu Poslední večeři mohlo jednat o případ
podobný Ježíšovu rozmnožení mrtvých dvou ryb (viz Lukáš 9,12-17), kdyby Ježíš jedl skutečně tohoto
úmyslně zabitého, tj. poraženého beránka bylo by to zřejmě v rozporu s výše uvedenými ustanovením
Bible, Nového zákona, Jan 4,31-34 (výše uvedený český ekumenický překlad, viz www.biblenet.cz ):
"31Mezitím ho prosili jeho učedníci: "Mistře, pojez něco! 32On jim řekl: Já mám k nasycení pokrm, který
Vy neznáte." 33Učedníci si mezi sebou říkali:"Přinesl mu snad někdo něco k jídlu?" 34Ježíš jim řekl:
"Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo.“
(viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=John&no=4 )
Dle Biblického Nového zákona výše uvedený zákaz Bible, Starého zákona, Deuteronomium 14,21 jíst
mršiny, hebrejsky „nevelot“ již zřejmě neplatí. Viz Bible, Nový zákon, Skutky Apoštolů 11, 5„Byl jsem v
městě Joppe a právě jsem se modlil, když jsem ve vytržení mysli měl vidění: Cosi se snáší dolů a
podobá se to veliké plachtě, kterou spouštějí za čtyři cípy z nebe; zastavila se právě u mne. 6Když jsem
se do ní pozorně podíval, uviděl jsem tam nejrůznější zvířata i divokou zvěř, plazy a ptáky. 7Uslyšel
jsem hlas, který mi řekl: ‚Vstaň, Petře, zabíjej a jez!‘ 8Odpověděl jsem: ‚To ne, Pane! Ještě nikdy
nevešlo do mých úst nic, co poskvrňuje a znečišťuje.‘ 9Ale hlas z nebe promluvil znovu: ‚Co Bůh
prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté.‘ 10To se opakovalo třikrát a vše bylo opět vyzdviženo do nebe.
Viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Acts&no=11 . Jediné, co je zřejmě křesťanům zásadně
zakázáno jíst, je maso obětované modlám. Viz Bible, Nový zákon, 1. Korintským 8,7Ale všichni nemají
toto poznání. Někteří jsou až podnes tak zvyklí na modly, že jedí toto maso jako oběti modlám; jejich
svědomí je nejisté, a proto je poskvrněno. 8Pokrm nás Bohu nepřiblíží; nejíme-li obětované maso, nic
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neztrácíme, jíme-li, nic nezískáme. 9Dejte si pozor, aby se tato vaše svoboda nestala kamenem úrazu
pro slabé. 10Když někdo tebe, který máš poznání, uvidí za stolem v pohanském chrámě, zda tím
nepřivedeš svědomí toho slabého bratra k tomu, aby také jedl maso obětované modlám? 11Jenže tak
bude ten slabý tvým poznáním uveden do záhuby – bratr, pro kterého Kristus zemřel!
Viz http://www.biblenet.cz/b/Cor1/8#v1 .
Podle mé Filosofie rovnováhy, jestliže existuje nějaká vyšší spravedlnost, nemůže ponechat takovéto
kolosální zabíjení a mučení jiných živých tvorů než lidí ze strany takto chybujících, tj. hřešících
současných lidí bez jejich přiměřeného trestu, nedojde-li včas k nápravě těchto lidí.
Můžeme např. čekat, že volby v Rakousku by se v krátkém čase mohli promítnout do voleb v Německu,
zejména v Bavorsku, jako tomu bylo před druhou světovou válkou, a protože Německo je evropským
vůdcem, tak nacismus by opět mohl ovládnout Evropu a zřejmě tak by také mohl opět rozpoutat i novou
světovou válku, zejména proti židům v Izraeli, jestliže by takováto nacistická Evropa poskytla islámským
státům v okolí židovského Státu Izrael jaderné zbraně. V prvním kole prezidentských voleb v Rakousku
zvítězil dědic myšlenek německého nacismu, „kandidát pravicově populistické Svobodné strany
Rakouska (FPÖ) Norbert Hofer, podpořilo ho 36,4 procenta voličů, a expředseda strany Zelených
Alexander Van der Bellen, který získal 20,4 procenta hlasů, reprezentanti vládních stran utrpěli debakl:
kandidát sociálnědemokratické strany (SPÖ) kancléře Wernera Faymanna Rudolf Hundstorfer a
uchazeč (její křesťanské) koaliční lidové strany (ÖVP) Andreas Khol získali shodně jen 11,2 procenta
hlasů. Oba (tj. Norbert Hofer a Alexander Van der Bellen)“ se utkali ve druhém kole 22. Května“ 2016.
(viz http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/401427-hofer-necekane-zvitezil-v-prvnim-koleprezidetskych-voleb-v-rakousku.html ), Rakušané a Němci jsou tradičně podle mých vědomostí
největšími ochránci zvířat a přírody v celé Evropě. Podle mé Filosofie rovnováhy zde probíhá v
současné době zásadní ideový střet v současné nejčistší ideové podobě jako důsledek shora
uvedeného křesťanského a židovského bludu, čili střet mezi charitou a predací. Německý nacismus,
který mimo jiné rovněž pocházel z Rakouska a jehož vůdcem byl rakouský občan Adolf Hitler, byl totiž v
minulosti politickou stranou, která zavedla nejdokonalejší ochranu zvířat a přírody, které kdy byly v
Evropě uzákoněny. Jinak řečeno i samotný Adolf Hitler ztělesňující zřejmě v současnosti Rakousko by
se dnes musel v prezidentských volbách v Rakousku rozhodnout, jestli bude volit to, co v jeho duši bylo
charitní (tj. caritas), nebo naopak to, co v jeho duši bylo predátorské, tedy, zda bude volit Stranu
zelených nebo naopak Svobodnou stranu Rakouska (FPÖ), která je zřejmě alespoň z části nacistická a
kde je vážné nebezpečí opětovného zavedení masové vraždění a mučení lidí, zejména židů, možná
jako pomsta obdobnému současnému masovému vraždění a mučení zvířat a jiných živých tvorů vedená
na Západě zejména většinou židů jako současnou nejmocnější Západní společenskou elitou. Zřejmě
židé (protože radikální ortodoxní židé zřejmě věří, avšak podle mé Filosofie rovnováhy zřejmě chybně,
zřejmě obdobně jako ateističtí Darwinisté, např. zřejmě většina nacistů o přírodě, že Biblický
Starozákonní jediný Bůh v případě radikálních ortodoxních židů, resp. příroda v případě ateistických
Darwinistů, resp. zřejmě většiny nacistů je masový vrah zvířat a lidí, tedy, že Biblický Starozákonní
jediný Bůh, resp. příroda není láska ve smyslu charita, i když to doposud z taktických důvodů otevřeně
nepřiznali, viz Literatura bod 3) níže), (tj, zřejmě židé), kteří si byli vědomi této skutečnosti a především
jim hrozícího nebezpečí, zřejmě zfalšovali výsledky druhého kola rakouských prezidentských voleb, aby
ho vyhrál expředseda rakouské strany Zelených Alexander Van der Bellen, avšak dle rozhodnutí
rakouského ústavního soudu se bude toto druhé kolo prezidentských voleb opakovat, viz „rakouský
ústavní soud v pátek nařídil opakování druhého kola prezidentských voleb, vyhověl tak stížnosti
Svobodné strany Rakouska (FPÖ) na porušení pravidel při sčítání hlasů, kandidát Svobodných Norbert
Hofer těsně prohrál a jeho partaj“ (tj. jeho politická strana, pozn. autora) „následně výsledek květnové
volby zpochybnila, … předseda ústavního soudu Gerhart Holzinger ve zdůvodnění rozsudku uvedl, že
neexistují žádné indicie o tom, že by členové volebních komisí s odevzdanými hlasy manipulovali; stačí
podle něj však to, že k něčemu takovému mohlo dojít, chybný postup se podle ústavního soudce týkal
téměř 78 tisíc hlasů, což by vzhledem k těsnému rozdílu mezi kandidáty (31 tisíc hlasů) stačilo ke
změně celkového výsledku.“ (viz https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/408151-volba-rakouskehoprezidenta-neplati-rozhodl-soud.html ) .
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Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 15. 7. 2016 13:32
15. 7. 2016 13:32
II. ČÁST Literatura:
Zřejmě jediná možná (i Biblická) spravedlivá filosofie masožravců, resp. i všech ostatních predátorů a
dále o správném výkladu židovských a křesťanských Biblických zákonů spravedlivého boje aneb o
jediné skutečné křesťanské církvi, tj. o jediném skutečném křesťanském společenství dle Filosofie
rovnováhy a zřejmě i dle Ježíše z Nazaretu, zřejmě Krista aneb pokračování č. 2 mého článku: „Počátek
spásy nebo konce světa při prezidentských volbách v dnešním Rakousku dle Filosofie rovnováhy.
Nacismus jako důsledek křesťanské a židovské hereze?“
Literatura:
1) Blud z učení Tomáše Akvinského-Sancti Thomae Aquinatis (1225 – 1274), katolického filosofa a
teologa, který je římskokatolickou církví považován za největšího křesťanského myslitele všech dob
SUMMA THEOLOGIAE, Pars Prima, 20. De amore Dei. 2. Utrum Deus amet omnia. I q. 20 a. 2 ad 3,
Summa teologická I. část, 20. O BOŽÍ LÁSCE, 2. Zda (Bůh) miluje všechno, I ot. 20 čl. 2 k 3,: K třetímu
se musí říci, že přátelství nelze míti, leč k rozumovým tvorům, v nichž nastává opětování lásky a
společenství v dílech života a jimž bývá dobře nebo zle podle osudu a štěstí; jakož i k nim vlastně je
blahovůle. Ale tvorstvo bez rozumu nemůže dospět k milování Boha, ani ke společenství v rozumovém
a blaženém životě, jímž Bůh žije. Tak tedy Bůh tvory bez rozumu nemiluje ve vlastním smyslu láskou
přátelskou, nýbrž jaksi láskou dychtivosti, pokud je zařizuje k rozumovým tvorům a také k sobě; ne jako
by jich potřeboval, nýbrž pro svou dobrotu a náš prospěch. Neboť dychtíme po něčem pro sebe i pro
jiné. (viz http://www.cormierop.cz/Summa-teologicka-Icast.html , Sv.Tomáš Akvinský, TEOLOGICKÁ
SUMMA, Východiskem tohoto podání Teologické summy je překlad Sancti Thomae Aquinatis, SUMMA
THEOLOGIAE, redigovaný P.Emiliánem Soukupem, vydaný v Olomouci 1937-1940. Původní překlad
opravil podle dodatečných olomouckých opravných stránek a upravil pro současného čtenáře P.Tomáš
Bahounek OP. Úprava je pracovní text pro soukromé studium.) Tento text v originálu v latině pak zřejmě
zní: Ad tertium dicendum quod amicitia non potest haberi nisi ad rationales creaturas, in quibus contingit
esse redamationem, et communicationem in operibus vitae, et quibus contingit bene evenire vel male,
secundum fortunam et felicitatem, sicut et ad eas proprie benevolentia est. Creaturae autem irrationales
non possunt pertingere ad amandum Deum, neque ad communicationem intellectualis et beatae vitae,
qua Deus vivit. Sic igitur Deus, proprie loquendo, non amat creaturas irrationales amore amicitiae, sed
amore quasi concupiscentiae; inquantum ordinat eas ad rationales creaturas, et etiam ad seipsum; non
quasi eis indigeat, sed propter suam bonitatem et nostram utilitatem. Concupiscimus enim aliquid et
nobis et aliis. (viz http://www.corpusthomisticum.org/sth1015.html ). Z výše uvedeného bludu Sv.
Tomáše Akvinského pochází, resp. pocházelo zřejmě zjednodušené tvrzení římskokatolické církve, že
zvířata nemají duši: Věnujme se ale chvíli několika rozdílům v přemýšlení lidí a zvířat. Jistě jste slyšela o
´vyšších a nižších citech´. … Takto se myšlení člověka liší od živočichů. Jde o schopnosti, ve kterých se
podobáme Bohu. … Přestože zvířata zřejmě vnímají Boží přítomnost velmi hluboce, jsou hluboce citliví
na dobré a špatné zacházení a lásku, kterou jim projevíme, nemůžeme říci, že jsou schopná být ve
spojení s Bohem stejným způsobem, jako lidé. Proto také církev nikdy neuvažovala nad tím, že by jim
podávala svátosti a svátostiny (křest, pohřeb, přijímání Eucharistie apod.), zatímco i velmi nemocní lidé
svátosti přijímají a většinou z nich mnoho čerpají. Schopnost věřit je totiž vyhrazena pouze lidem. … V
tom se lišíme od zvířete, které funguje jinak. Duše tedy přesahuje rozumové myšlení. Proto říkáme, že
zvířata ač mají rozum a ve velké míře i svobodnou vůli a schopnosti, o kterých se člověku ani nesní,
nemají duši. … Když církev říká, že zvířata nemají duši, v žádném případě nelegalizuje trápení zvířat a
jejich týrání. Takové jednání je velmi zlé a církev je zavrhuje. („Web vira.cz ,který provozuje
Arcibiskupství pražské - Pastorační středisko, 30.9.2009, autor: stepa, citováno z webu 10.7.2016,
viz http://www.vira.cz/otazky/Krestansky-pohled-na-zvirata-Maji-dusi.html ).
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2) Římskokatolická církev v současnosti a možná i v minulosti nikdy nevyhrotila do krajnosti spor mezi
zastáváním myšlenky evoluce a zastáváním víry v jediného Biblického Boha. Obdoba evoluční
myšlenky měla existovat již v díle Sv. Augustina (narozen 354 – zemřel 430), patrně nejvýznamnějšího
antického křesťanského teologa a představitele vrcholné latinské patristiky, jeho dílo mělo v Západním
světě trvalý vliv na teology i filosofy. “Už římskokatolický papež Pius XII. v roce 1950 našeho letopočtu v
encyklice “Humani generis” píše, že evoluce a učení církve o člověku a jeho poslání, nejsou ve
vzájemném rozporu. Rovněž další římskokatolický papež Jan Pavel II. o téměř 50 let později dodává, že
nejnovější poznatky v různých vědních oborech hovoří ve prospěch této teorie. Další římskokatolický
papež Benedikt XVI. se vyjadřuje ke sporu mezi zastánci kreacionismu a evolucionismu, který je
prezentován tak, jako by se tyto alternativy vzájemně vylučovaly, což považuje za absurdní, neboť
stvoření skrze evoluci není rozporuplné.” Teorie evoluce a římskokatolická křesťanská víra by se neměly
vylučovat, pokud zastávání teorie evoluce nevede u křesťanského věřícího k materialismu. Zastánci
teorie evoluce oproti zastáncům kreacionismu jsou sice v římskokatolické církvi zřejmě v menšině,
avšak představení názorů těchto zastánců teorie evoluce je v římskokatolické církvi dáván jejími
oficiálními představiteli v současnosti velký prostor, tzn. hlas členů římskokatolické církve zastávajících
teorii evoluce je v současné římskokatolické katolické církvi velmi slyšet. Příkladem může být český
římskokatolický kněz Mark (Orko) Vacha (narozen 14. září 1966 Brno), teolog, přírodovědec, pedagog a
spisovatel, farář lechovické farnosti, farní vikář (kaplan) Římskokatolické akademické farnosti při kostele
Nejsvětějšího Salvátora v Praze, Klementinu (jejímž farářem je vůdčí představitel ekumenismus v české
římskokatolické církvi Tomáš Halík, profesor na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, narozen
1. června 1948 Praha, viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Tomáš_Halík , kterého znám jako hodného,
vzdělaného a otevřeného člověka přístupného diskusi s věřícími i nevěřícími, pokud je založena na
racionálních argumentech, přestože se Tomáš Halík podle mne zřejmě v minulosti mýlil a zřejmě na
rozdíl od svého kaplana Marka Orko Vachy Tomáš Halík nejméně v minulosti zastával odlišný názor v
otázce současného zvířecího holocaustu, viz výrok Tomáše Halíka: "Přirovnávat zabíjačku k
(nacistickému, pozn. autora) holocaustu mi připadá nechutné".,
na http://www.animalrights.webz.cz/anketa.htm či http://tvorobeznik.cz/anketa.html ) a přednosta Ústavu
etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Marek (Orko) Vacha se specializuje na otázky
evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky, Marek (Orko) Vacha vystudoval i Přírodovědeckou
fakultu Masarykovy univerzity v Brně v oboru molekulární biologie a genetika. Marek (Orko) Vacha je
rovněž známý svými četnými vzdělávacími televizními pořady v rámci české oficiální římskokatolické
Televize Noe. Ostré vyhrocení sporu mezi tzv. kreacionismem o přímém stvoření světa jediným
Biblickým Bohem (od latinského slova “creatio” – tvoření, stvoření, viz Bible, Starý zákon, Genesis, 1. až
2. kapitola), tj. údajně nutnou podmínkou víry v jediného Biblického Boha a vědeckou teorii evoluce,
jejímž údajně nutným důsledkem by měl být ateismus, tj. v podobě otázky kreacionistů: „evoluce nebo
(naopak) stvoření“ by mělo být spíše záležitostí amerických protestantských církví. /viz vzdělávací
pořad: Můj Bůh a Walter: Stvoření a evoluce, 8. díl, na české oficiální římskokatolické Televizi
Noe, http://www.tvnoe.cz/porad/muj-buh-walter-stvorenievoluce a https://de.wikipedia.org/wiki/Mein_Gott_und_Walter , také
viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Patristika and https://cs.wikipedia.org/wiki/Marek_Vácha a viz soudní
případ “Tammy Kitzmiller, et al. v. Dover Area School District, et al. (400 F. Supp. 2d 707, Docket No.
4cv2688)” na https://en.wikipedia.org/wiki/Kitzmiller_v._Dover_Area_School_District , v tomto soudním
případu žalobci, kteří napadli změnu „učebních osnov biologie“ ve smyslu inteligentního designu, ve
výše uvedeném soudním případu „žalobci úspěšně argumentovali, že inteligentní design je formou
kreacionismu“ a „školní rada touto svou politikou porušila ustanovení o státním zřízení prvního dodatku
Ústavy Spojených států Amerických“ (uzákoňující náboženskou svobodu v USA, pozn. autora,
viz https://en.wikipedia.org/wiki/Establishment_Clause ), rozhodnutí soudu dospělo k závěru, „že
inteligentní design není věda“ /
3)
Dle Bible, Starého zákona měl starozákonní jediný Bůh Jahve osobně zabít řadu lidí (viz např. Exodus
12, 29Když nastala půlnoc, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené, od prvorozeného syna
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faraónova, který seděl na jeho trůnu, až po prvorozeného syna zajatce v žalářní kobce, i všechno
prvorozené z dobytka. Viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Exod&no=12 ) či podle které
starozákonní jediný Bůh Jahve měl osobně zabít i řadu mu odporujících Izraelců (viz např. Numeri 16,
16Mojžíš potom Kórachovi nařídil: „Ty a celá tvoje skupina buďte zde před Hospodinem. Zítra tu budete
, ty, oni i Áron. 17Každý si vezměte svou kadidelnici; dáte do ní kadidlo a přinesete každý svou
kadidelnici před Hospodina, dvě stě padesát kadidelnic. Také ty a Áron, každý svou kadidelnici.“
18Každý si tedy vzal svou kadidelnici, dali do nich oheň, vložili do nich kadidlo a postavili se ke vchodu
do stanu setkávání, i Mojžíš a Áron. … 35Od Hospodina pak vyšlehl oheň a pozřel těch dvě stě padesát
mužů přinášejících kadidlo. Viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Num&no=16 ) či podle které podle
příkazu obou starozákonního jediného Boha Jahveho a Mojžíše měl vojevůdce izraelského národa
Jozue a jeho izraelská armáda zabít jako prokleté zřejmě kolem roku 1500-1300 před naším letopočtem
při dobývání Kanaánu, tj. současných obou Palestiny a Izraele s výjimkou trocha jednotlivců všechny
kanaánské tehdejší obyvatele, tj. všechny muže, ženy i děti (viz např. Leviticus 27, 28Jenom nic
klatého, co někdo jako takové oddal Hospodinu z čehokoli, co má, z lidí, z dobytka i z polností, jež má
ve vlastnictví, nesmí být prodáváno ani vypláceno. Všechno klaté je velesvaté a náleží Hospodinu.
Viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Lev&no=27 . Deuteronomium 2, 34V oné době jsme dobyli
všechna jeho města, vyhubili jsme každé jeho město jako klaté, muže, ženy i děti; nenechali jsme
nikoho vyváznout. Viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Deut&no=2 . Jozue 10, 40Tak vybil Jozue
celou zemi, pohoří i Negeb, Přímořskou nížinu i srázy, a všechny jejich krále. Nikoho nenechal
vyváznout, vše, co dýchalo, vyhubil jako klaté, jak přikázal Hospodin, Bůh Izraele.
Viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Josh&no=10 . Jozue 11, 12Dobyl i všechna města těchto králů;
všechny jejich krále Jozue zajal a pobil ostřím meče. Vyhubil je jako klaté, jak přikázal služebník
Hospodinův Mojžíš. Viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Josh&no=11 .), obdobně na jiných místech
Bible ve Starém zákoně (viz např.: Numeri 21, 3, Deuteronomium 3, 6, Deuteronomium 7, 2,
Deuteronomium 13, 16, Deuteronomium 20, 17, Jozue 2, 10, Jozue 6, 17, Jozue 6, 18, Jozue 6, 21,
Jozue 10, 28, Jozue 10, 35, Jozue 10, 37, Jozue 10, 39, Jozue 11, 11, Jozue 11, 20, Jozue 11, 21.
Viz http://www.biblenet.cz/ .) či oběti obrovského počtu zvířat dle Bible Starého zákona také nařízených
Izraelcům jediným starozákonním Bohem Jahvem, které způsobily možná neméně smrti a bolesti než
tato smrt obrovského počtu lidí.
Dle Bible, Nového zákona by měl společný Novozákonní a Starozákonní jediný Bůh být láska ve smyslu
charita (viz: Modloslužebnictví. Jak může Satan z jediného Boha udělat pouhou modlu či obrázek či
předmět a ten si podřídit a zneužít k působení velkého zla, tedy dle Filosofie rovnováhy k působení o
hodně větší než co možná nejmenší smrti a bolesti. Příkladem jsou např. nacisté. Německý Wehrmacht
měl ve výstroji svých vojáků na opasku heslo „Gott mit uns“, tedy v překladu do češtiny „Bůh s námi“,
mohli si tam klidně napsat i „Ježíš z Nazaretu s námi“, jak to propagovali např. středověcí katoličtí
křižáci či středověká římskokatolická inkvizice. Podle Bible Nového zákona je však jediný Bůh totožný s
charitou. Zneužít stejným způsobem slovo „charita“ je zřejmě velmi těžké, ne-li v současnosti dokonce
zcela nemožné, jestliže by např. výše uvedení nacističtí vojáci Wermachtu měli na opasku napsáno
„charita s námi“, nikoliv „Bůh s námi“ a stejně tak katoličtí křižáci či římskokatolická inkvizice, tak by
zřejmě měli zřejmě těžko překonatelné, ne-li v současnosti nepřekonatelné zábrany páchat válečné
zločiny, jako např. zejména zabíjet bezbranné ženy a děti, jak to dělali v rozsáhlém měřítku výše
uvedení vojáci Wehrmachtu za druhé světové války, či ve středověku katoličtí křižáci i římskokatoličtí
inkvizitoři. Přesto v minulosti k výše uvedenému zneužití Satanem slova „láska“ již došlo, v latině ve
starověkém Římě se pro slovo „láska“ používalo původně slovo „amor“, slovem „Amor“ čili česky „láska“
byl posléze starověkými Římany nazván jeden z mnoha bohů jejich polyteismu, tento starověký římský
bůh lásky Amor nabyl poté spíše významu jako bůh sexu, který obsahoval a schvaloval či doporučoval
rovněž různé sexuální deviace jako např. pedofilní či homosexuální sex, které byly ve starověkém Římě
posléze četnými a společensky doporučovanými způsoby sexu. Proto, když sv. Jeroným překládal v
Biblickém Novém zákoně (tzv. Vulgata) do latiny ve 4.-5. století našeho letopočtu větu z Bible, Nový
zákon, 1 Janův „4:8Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.“, v jeho latinské Vulgatě
Joannis I „4:8 qui non diligit non novit Deum quoniam Deus caritas est“, tak nepoužil pro slovo „láska“ ve
starověkém Římě velmi zdiskreditované latinské slovo „amor“, ale vytvořil pro toto slovo „láska“, kterou
má být Biblický jediný Bůh (viz výše), v latině zcela nové slovo „caritas“ v češtině „charita“ (odvozené od
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latinského slova „carum, caro“, tj. v češtině „drahý“ či „cenný“, ve francouzštině „cher“, v italštině „caro“).
Se znalostí této historické zkušenosti je výše uvedené slovo láska ve smyslu „caritas“ či „charita“ dle
mého názoru Satanem prakticky nezneužitelné.
Literatura: http://janbarton.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=441864 , http://www.biblenet.cz/app/b?book=John
1&no=4 , http://vulsearch.sourceforge.net/html/1Jo.html , https://cs.wikipedia.org/wiki/Vulgata , http://ww
w.vira.cz/otazky/Caritas-vyznam-slova.html )
Základy filosofie nacismu uplatněné zejména německými nacisty v době jejich vlády v letech 1933-1945
našeho letopočtu, tj. zejména během druhé světové války v letech 1939-1945 našeho letopočtu, lze
popsat následovně: ... Adolf Hitler tento postoj vyjádřil slovy: "Die Natur ist grausam, darum dürfen wir
es auch sein.“/ „Příroda je krutá, proto i smíme být takoví.“, (či jiná verze: „ …, proto i já jsem krutý.“).
(Zdroje: Hitler-Biographie von Joachim C. Fest (1973),
viz http://www.spiegel.de/spiegel/spiegelspecial/d-52322574.html , “Hitler, ein „großer“ Mann?”,
SPIEGEL SPECIAL 2/1989, nebo jiný zdroj: [105] Cit. z Vácha, M. Identifikace etických problémů
plynoucích z nových poznatků o lidském genomu, Brno: LF MU, 2006. s. 154,
viz http://is.muni.cz/th/102931/fss_b/Pelikan_BP_Pojeti_krajiny_a_jeji_ochrany_v_nacismu.txt ) či jiná
Hitlerova slova: “Es wird aber nie ein Fuchs zu finden sein, der seiner inneren Gesinnung nach etwa
humane Anwandlungen Gänsen gegenüber haben könnte, wie es ebenso auch keine Katze gibt mit
freundicher Zuneigung zu Mäusen.“/ „Nikdy však nenajdete lišku, která by mohla mít vnitřní dispozice
pro nějaké humánní impulsy oproti huse, stejně jako neexistuje kočka, která by měla nějaký přátelský
vztah k myši.” (zdroje: s. 312-313, 11. Kapitel Volk und Rasse, Erster Band, EhetVerta, ADOLF HITLER
/ MEIN KAMPF, Zwei Bände in einem Band, Ungekürzte Ausgabe, Zentralverlag der NSDAP., Frz.
EherNachf., G.m.b.H., München 851.-855, Auflage 1943, Alle Rechte vorbehalten, Copyright Band I
1925, Band II 1927 by Verlag Franz Eher Nachf. G.m.b.H., München, Printed in Germany,
Gesamtauflage, sämtlicher Ausgaben 10 240 000 Exemplare, Druck der August Pries GmbH, in Leipzig,
viz https://archive.org/stream/Mein-Kampf2/HitlerAdolf-MeinKampfBand1Und2855.Auflage1943818S._djvu.txt nebo jiný zdroj: [106] Hitler, Můj boj, 2000, s. 207,
viz http://is.muni.cz/th/102931/fss_b/Pelikan_BP_Pojeti_krajiny_a_jeji_ochrany_v_nacismu.txt ), zde šlo
o sociální darwinismus, který by šlo přeformulovat: “Charles Darwin objevil ve své teorii evoluce přírody,
že příroda je krutá, proto i nacisté jsou krutí”, tedy mohou zabíjet i nepřátelské ženy a děti jako dravá
zvířata, která jsou jako smečka vlků milosrdní jen k zdravým členům své smečky, v přírodě zabíjí i
samice a mláďata své kořisti. Nebo podle Adolfa Hitlera: „Die breite Masse ist nur ein Stück der Natur,
… “/ Široká masa je jen kus přírody, … “ (zdroj: s. 371-372, 12. Kapitel Die erste Entwicklungszeit der
National-sozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, Erster Band, EhetVerta, ADOLF HITLER / MEIN
KAMPF, Zwei Bände in einem Band, Ungekürzte Ausgabe, Zentralverlag der NSDAP., Frz. EherNachf.,
G.m.b.H., München 851.-855, Auflage 1943, Alle Rechte vorbehalten, Copyright Band I 1925, Band II
1927 by Verlag Franz Eher Nachf. G.m.b.H., München, Printed in Germany, Gesamtauflage, sämtlicher
Ausgaben 10 240 000 Exemplare, Druck der August Pries GmbH, in Leipzig,
viz https://archive.org/stream/Mein-Kampf2/HitlerAdolf-MeinKampfBand1Und2855.Auflage1943818S._djvu.txt ) či ve výcvikové příručce SS: ... The SS training manual
taught that “the concept of humanity is biological nonsense” (quoted in Olsen 1999, 73)./ … Výcvikové
příručka SS učí, že „koncept humanity je biologický nesmysl”.(citováno v Olsen 1993, 73) (Zdroje
Origins of the Organic Agriculture Debate, Iowa State Press, A Blackwell Publishing Company, 2004,
Blackwell Publishing Professional, 2121 State Avenue, Ames Iowa, 50014,
viz https://books.google.cz/books?isbn=0470290013 a www.blackwellprofessional.com nebo jiný zdroj:
[103] Cit. z DeGregori, Thomas R. Environmentalism, Animal Rights Activism and Eco-Nazism, 200104-01, <http://www.acsh.org/healthissues/newsID.604/healthissue_detail.asp>, vl. překlad,
viz http://is.muni.cz/th/102931/fss_b/Pelikan_BP_Pojeti_krajiny_a_jeji_ochrany_v_nacismu.txt ) čili
humanita je podle nacistů, resp. podle darwinismu umělý výtvor člověka, který je proti přírodě a neplatí v
přírodě. Nietzscheho filosofie je pak pouhé přenesení darwinismu do filosofie. Západní pojetí
darwinismu, že boj o život v rámci potravního řetězce se v lidské společnosti uskutečňuje v rámci
svobodného trhu, je podle mne nedůsledným použitím darwinismu, které ponechává v platnosti v
rozporu s darwinismem a jeho učením mnoho ze staré náboženské, tedy především židovské a
křesťanské morálky ve společnosti. /Viz zdroj: 4. října 1943 hovořil Heinrich Himmler k velitelům SS v
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Poznani. Mimo jiné uvedl, že příslušník SS musí být čestný, mravný, věrný a kamarádský k příslušníkům
naší vlastní krve, ale nikdy k nikomu jinému. Co se stane s Rusy, co se stane s Čechy, je naprosto
lhostejné. Děti dobré německé krve je třeba zachránit a umístit v Německu. Zda ostatní lidé žijí v
přepychu nebo umírají hlady, jej zajímalo jen potud, pokud slouží německé kultuře. Na smrti vyčerpáním
deseti tisíc ruských žen při kopání protitankového příkopu zajímalo jen to, zda byl tento tankový příkop
pro Německo dokončen. („Ein Grundsatz muss für den SS-Mann absolut gelten: ehrlich, anständig, treu
und kameradschaftlich haben wir zu Angehörigen unseres eigenen Blutes zu sein und zu sonst
niemandem. Wie es den Russen geht, wie es den Tschechen geht, ist mir total gleichgültig. Das, was in
den Völkern an gutem Blut unserer Art vorhanden ist, werden wir uns holen, indem wir ihnen, wenn
notwendig, die Kinder rauben und sie bei uns großziehen. Ob die anderen Völker in Wohlstand leben
oder ob sie verrecken vor Hunger, das interessiert mich nur soweit, als wir sie als Sklaven für unsere
Kultur brauchen, anders interessiert mich das nicht. Ob bei dem Bau eines Panzergrabens 10.000
russische Weiber an Entkräftung umfallen oder nicht, interessiert mich nur insoweit, als der
Panzergraben für Deutschland fertig wird.“) … Němci jsou jedinými skutečnými lidmi na světě a stejně
jako se chovají slušně ke zvířatům, chovají se slušně k těmto lidským zvířatům, ale bylo by zločinem
proti vlastní krvi se kvůli nim trápit a předávat jim své myšlenky, … . („Wir Deutsche, die wir als einzige
auf der Welt eine anständige Einstellung zum Tier haben, werden ja auch zu diesen Menschentieren
eine anständige Einstellung einnehmen, aber es ist ein Verbrechen gegen unser eigenes Blut, uns um
sie Sorge zu machen und ihnen Ideale zu Brixen, …“) Chci se zde zmínit otevřeně před vámi o velmi
obtížném tématu. Mezi námi by to mělo být vysloveno dokonce zcela otevřeně, a přesto o tom
nebudeme nikdy mluvit na veřejnosti. ... Teď mám na mysli evakuaci Židů, vyhlazení židovského
národa. („Ich will hier vor Ihnen in aller Offenheit auch ein ganz schweres Kapitel erwähnen. Unter uns
soll es einmal ganz offen ausgesprochen sein, und trotzdem werden wir in der Öffentlichkeit nie darüber
REDEn. … Ich meine jetzt die Judenevakuierung, die Ausrottung des jüdischen Volkes.“) Většina z
příslušníků SS již viděla stovky, tisíce mrtvol pohromadě. Přesto, kromě výjimek lidské slabosti, musí
příslušníci SS zůstat slušní. V tom spočívá jejich tvrdost. („Von Euch werden die meisten wissen, was
es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen, wenn 500 daliegen oder wenn 1000 daliegen. Dies
durchgehalten zu haben, und dabei – abgesehen von Ausnahmen menschlicher Schwächen –
anständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht. … „)
See http://cs.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Himmler a viz také Himmler, Heinrich (6 October 1943).
"Kompletní text řeči v
Poznani"na http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0008_pos&object=tr
anslation&st=REDE+DES+REICHSFüHRGRS+SS&l=de . Či viz jiný zdroj: Byl to Fridrich Nietzsche,
duchovní otec pojmů „člověk-dravec“ a „plavovlasá bestie“, kdo přišel v druhé polovině 19. století se
sugestivní naukou, jejíž podstatou bylo rozdělení mravních systémů na systém otroků (vyznávajících
lítost, soucit a altruismus) a systém pánů (vychvalujících sobectví, smyslové požitky a pohrdání
slabými). Boria Sax píše: „Nietzsche byl toho názoru, že morálka otroků je krédem nemoci a morálka
pánů krédem zdraví. V judaismu a ještě více v křesťanství zvítězili slabí nad silnými.“ A dále:
„„Predátoři“ v řadách lidí byli předurčeni k tomu, aby rozkazovali, ‚vegetariáni‘ k tomu, aby poslouchali.“
Je příznačné, že Nietzsche patrně velkého dravce nikdy neviděl jinde než v zoo a dokonce ani
neupřesnil, které konkrétní zvíře má na mysli. Vlci, medvědi, lvi a orli mu splynuli v jediného superpredátora. … Darwinovu tezi, že úspěch v konkurenčním boji o přežití zvýhodnil jednotlivé rasy podle
„stupně jejich civilizovanosti“ dovedl v Německu do extrému Ernst Haeckel, když prohlásil, že
germánská rasa se dostala od lidoopů nejdál. Richard Wagner napsal, že „‚nižší rasy‘ pocházejí ‚z opic‘,
zatímco Árijci odvozují svůj původ ‚od bohů‘.“ … „Hitler byl vegetariánem a zřejmě se tak snažil
napodobit skladatele Richarda Wagnera. Několik čelných představitelů nacistické vlády ho v tom
následovalo, a to včetně Hesse a Goebbelse. Himmler, jenž byl ovlivněn buddhismem, dokonce
velitelům konzumaci vegetariánské stravy přikazoval. Viz recenze knihy Zvířata ve Třetí říši, Boria Saxe,
amerického historika a lingvisty, Pavel Hub, Klimkovice 2011, http://www.kockaapravo.cz/clankyclanek.php?id=33 )
A to na rozdíl od Josifa Vissarionoviče Džugašviliho známého též jako Stalin (Сталин – česky Muž z
oceli) a jeho Sovětského svazu a jeho sovětské Rudé armády, kteří přes své kolosální utrpení a největší
lidské ztráty ze všech světových zemí (cca 23,2 miliónů mrtvých lidí z celkového počtu cca 168,5
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miliónů obyvatel tehdejšího Sovětského svazu během výše uvedené druhé světové války,
viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Počet_obětí_druhé_světové_války ) způsobené během výše uvedené
druhé světové války německou nacistickou invazí do Sovětského svazu, v současnosti zejména Ruska
dle starodávné tradice jako pokračovatelé stepních Mongolů, resp. muslimů zásadně nezabíjeli
následně při a po porážce těchto německých nacistů a dobytí Německa touto sovětskou Rudou
armádou a jejími Západními spojenci ani německé ženy (ty podle této tradice sovětští vojáci většinou
znásilňovali) ani německé děti. /zdroj v případě středověkých stepních Mongolů pod vedením
Temudžina chána Mongolů, mongolsky Čingischána: Nedávno jsem viděl film Mongol (Монгол),
Kazachstán 2007, Režie: Sergei Bodrov; Hrají: Tadanobu Asano (Temüdžin), Amadu Mamadakov,
Honglei Sun, Ying Bai, podle výše uvedeného filmu Mongol uzákonil Temudžin tři základní zákony
Mongolů, kteří ve středověku pod jeho vedením dobyli v krátké době většinu Asie a Ruska: 1) nezradit
svého chána (trestalo se smrtí mnohdy i rodinných příslušníků zrádce), 2) bojovat s nepřítelem až do
konce a 3) zákaz zabíjení žen a dětí., či jiný zdroj v případě muslimů: 18. Banú Kurajza ... Řekl: „Pokud
toto také zavrhujete, pak zvažte následující. Dnešní noc slavíme šábes, a tak je možné, že si
Muhammad myslí, že je v bezpečí. Překvapme tedy jeho i jeho muže a zaútočme na ně.“ Avšak oni
odpověděli: „Měli bychom znesvětit šábes a udělat něco, co ještě nikdo před námi neudělal, kromě těch,
kteří byli za svůj skutek změněni v opice?“ Nakonec Kab řekl: „Nikdo z vás od doby, co vás vaše matka
porodila, nebyl schopen ani jednu jedinou noc pevně držet svých rozhodnutí.“ … Ráno vyšel kmen Banú
Kurajza ze své pevnosti a vzdali se Alláhovu prorokovi, a kmen Aus prosil, aby se Prorok zachoval ke
spojencům jejich kmene stejně shovívavě, jako se zachoval ke spojencům kmene Chazradž. Prorok
řekl: „Chtěli byste, aby o jejich osudu rozhodl jeden z vašich lidí? a oni souhlasili. Pokračoval: „Ať tedy
rozhodne Sa’d ibn Mu’ad“. Sa’d byl během obrany příkopu zasažen šípem. Byl to podsaditý a pohledný
muž a jeho lidé ho vysadili na kožený polštář na osla. … Nato se Sa’d zeptal: „Podřídíte se mému
rozhodnutí, jež je v souladu s Alláhovou vůlí?“ Oni řekli: „Podřídíme!“ Také Alláhův prorok odpověděl.
„Ano.“ A Sa’d pronesl následující: „Nařizuji zabít muže, rozdělit majetek a zajmout ženy a děti.“ …
Alláhův prorok uvěznil lidi kmene Kurajza v Medíně a nechal vykopat na tržišti příkopy. Pak poslal pro
muže, kterým měly být sťaty hlavy, tak, aby spadly do příkopů. Byli vyvedeni ve skupinách a byl mezi
nimi i Ka’b, vůdce kmene. Bylo jich šest až sedm set, někteří lidé však uvádějí osm až devět set. Všichni
byli popraveni. … Á’iša, Prorokova žena, řekla: „Byla zabita pouze jedna z jejich žen. Při Alláhovi!
Povídala si se mnou a smála se, zatímco Prorok zabíjel její krajany na tržišti. A když ji zavolali, zeptala
jsem se: „Proč tě volají?“ A ona odpověděla: „Budu zabita!“ Zeptala jsem se proč a ona řekla: „Kvůli
něčemu, co jsem udělala!“ Pak ji odvedli a usekli ji hlavu. Nikdy nepřestanu obdivovat její humor a to,
jak se smála i ve chvíli, kdy věděla, že zemře.“ Tato žena zabila věřícího, když svrhla mlýnský kámen z
pevnosti Banú Kurajza. Prorok rozdělil majetek, ženy a děti Banů Kurajza mezi muslimy a ponechal si
jednu pětinu. (výše uvedené viz s. 154-158) 25. Tabúk … Když Abú Bakr a muslimové, kteří ho
doprovázeli, odešli, byla Alláhem seslána Deklarace zproštění. Ta prohlašovala, že Alláh a Jeho prorok
jsou po této pouti zbaveni povinnosti dodržovat jakékoliv smlouvy, které dříve s modloslužebníky
uzavřeli. „Provolání od Boha a posla Jeho k lidem v den velké pouti: Bůh a Jeho posel se zříkají
závazků vůči modloslužebníkům. Jestliže se kajícně obrátíte, bude to pro vás lepší, jestliže se však
obrátíte zády, vězte, že nejste schopni uniknout zásahu Božímu. A oznam těm, kdož neuvěřili, zvěst
radostnou o trestu bolestném! Výjimku tvoří ti modloslužebníci, s nimiž jste uzavřelli smlouvu a kteří vám
potom nikterak neškodili a nikomu proti vám nepomáhali. Dodržujte tedy plně vůči nim úmluvu až do
vypršení lhůty její, neboť Bůh věru miluje ty, kdož jsou bohabojní.“ Když uběhly čtyři měsíce, instrukce
pro Muhammada pokračovaly: „A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv
je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně
obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru
odpouštějící, slitovný. … Všichni Židé nebo křesťané, kteří chtějí setrvat ve svém náboženství, od něj
nemají být odvraceni, musí ale platit jeden zlatý dinár nebo jeho cenu v šatech. Ten, kdo platí, bude
chráněn Alláhem a Jeho prorokem, kdo ale zaplatit odmítne, je nepřítelem Alláha a Jeho proroka stejně
jako všech věřících. (výše uvedené viz s. 106-214) … 26. Poslední nemoc … Počet Prorokových žen
bylo třináct. … Manželství s těmito jedenácti ženami Prorok završil. Dvě zemřely před ním Chadídža a
Zajnab (… jež byla ženou jeho propuštěného otroka Zajda, který se s ní rozvedl, aby si ji mohl vzít
Prorok …), devět ho ale přežilo. Manželství se dvěma dalšími nezavršil, s Asmou, která měla bílou
skvrnu lepry a kterou poslal zpět k její rodině, a s Amrou, která byla nevěřící a která uprchla k Alláhovi
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kvůli ochraně Alláhova proroka. Řekl: „Kdo k Alláhovi utíká pro ochranu, je chráněn dobře,“ a poslal ji
zpět k její rodině. (výše uvedené viz s. 216-224) (zdroj: MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA,
IBN ISHÁK, originál v arabštině: Sírat rasúl Alláh, z anglického vydání Michael Edwardes, The Life Of
Muhammad, Apostle Of Allah, vydaného Royal Asiatic Society of London v roce 1898, přeložil Viktor
Svoboda, vydalo v roce 2009 nakladatelství LEDA spol. s r.o. a nakladatelství Rozmluvy, vydání první,
viz též originál v angličitně https://archive.org/stream/Sirat-lifeOfMuhammadByibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt ). /
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 15. 7. 2016 13:43
15. 7. 2016 13:43
I PART ARTICLE:
The apparently only one possible (also Biblical) righteous philosophy of carnivores, virtually also of all
other predators and also about the correct interpretation of Jewish and Christian Biblical laws of
righteous fight, and about the only one real Christian Church, i.e. about the only one true Christian
community according to the Philosophy of Balance and apparently also according to Jesus of Nazareth,
apparently Christ and episode no. 2 of my article: “Beginning of salvation or the end of the world in the
presidential elections in present-day Austria according to the Philosophy of Balance. Nazism as a result
of Christian and Jewish heresy?”
From the perspective of carnivores (among which I include also humans before death, who in my up to
now life experience must always eat at least the minimum amount of meat up to now, because they are
omnivores) there are the following four logical possibilities, how they can adopt an attitude, virtually
solve to the problem of their carnivory:
1) He or she or it can (want) to hunt, virtually to fight and to eat all the animals (see eg. islams, Nazism,
virtually Social Darwinism as a direct consequence of the transfer of Darwinism to human society or the
orthodox Judaism, these orthodox Jews believe absolutely in the Biblical Old Testament, especially in
the Five Books of Moses, called by the Jews the Torah, all see Literature point 3) below) However the
question is if he or she or it succeeds in realizing this possibility or if it is possible in no way.
2) He or she or it can (want) let catch himself or herself or itself and let eat himself or herself or itself, for
example usual contemporary, apparently erroneous idea of the Christian God is, that the one whom the
Christian God loves, this Christian God lets cruelly sacrifice, virtually die in a same way as this Christian
God let cruelly sacrifice, virtually die his apparently only one son Jesus of Nazareth, apparently Christ.
However the problem with this solution is the fact, that nearly no human before death has so strong
soul, as Jesus of Nazareth, apparently Christ apparently had, and, although in the beginning he or she
adopts an attitude that he or she lets cruelly sacrifice himself or herself, so then he or she will gets
implacable fear and he or she will cease to be a hero and he or she will start to escape and to avoid this
his or her sacrifice and to plead, that his or her murderers or executioners saved him or her.
3) He or she or it can choose any path between the extreme possibility ad 1) and the extreme possibility
ad 2), i.e. he or she or it can eat occasionally some of all animals, and ultimately according to my
Philosophy of Balance always sooner or later he or she or it will have to be caught and be eaten by
another animal. An example of such possibility is so called healthy practical reason or in a philosophy so
called eclecticism, i.e. electing from all existing philosophies, what I consider by coincidence as
serviceable in the best way in a given moment.
4) He or she or it can hope in his or her or its whole life, that someone such as the God or a scientist or
he himself or she herself or it itself will resolve this his or her or its problem of carnivory. Examples of
this possibility are a belief in the Last Judgement in Christianity, after which a salvation for the chosen
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and a hell for the unsaved shall follow, or other form of salvation on principle after death in other
religions, such as Nirvana in Buddhism, moksha in Hinduism or paradise in Islam. One of these
possibilities is also my experiment, how by (means of) still repeating resolving the question, how still to
cause the least possible death and pain in each certain situation in life, to achieve ultimately a world,
where everyone likes each other. This resolution is also apparently the only one possible also Biblical
righteous philosophy of carnivores, virtually also of all other predators (Predator is an animal that hunts
live animals and eats them. In ecology predator is either in the strict sense of the word the supreme
article of pasture-predatory food chain, or in a broad sense any living creature that excludes during the
consumption the whole individual of prey from the population“, thus apparently also the only living
microorganism. „An example of the first type is e.g. jaguar … an example of the second type is ... also
domestic fowl, they feed on seeds, which they eat whole and hereby they exclude potential future
individual from population.“ See https://cs.wikipedia.org/wiki/Predátor ), see for example the according to
my Phylosophy of Balance main part of the basic Jewish prayer Shema Yisrael: „4 Hear, O Israel: The
Lord our God is one Lord:“ (thus, eg. they are not different god of the people and different god of
believed higher animals and different god of plants and different god of other animals and different god
of other living creatures, such as living cells and viruses, or eg. they are not different god of carnivores
and different god of herbivores, or eg. they are not different god of the Jews and different god of the
Christians and different god of Muslims and different god of Buddhists and different god of Hindus, and
different god of atheists, or eg. they are not different god of Roman Catholics and different god of
Protestants and different god of Orthodox Christians, etc.) „5 And thou shalt love the Lord thy God with
all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. 6 And these words, which I command thee
this day, shall be in thine heart: 7 And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of
them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down,
and when thou risest up.“ (see Bible, Old Testament, Deuteronomy King James Version (KJV) 6,4-7
on http://www.biblenet.cz/app/b?book=Deut&no=6 and
on https://www.biblegateway.com/passage/?search=Deuteronomy+6&version=KJV )
According to the Philosophy of Balance the following principles apply to righteous fight:
quoted:
Post of Dalibor Grůza
PHILOSOPHY OF BALANCE
PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY:
„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore
everyone is still obliged to cause the least possible death and pain."
All the rest consists more in views (speculations).
1) A human must never kill any living creature, especially human (or him- or herself). (i.e. according to
me for the probability of 0-5 percents, that a human kills the human, the first human must begin to save
this second human, i.e. at worst case only to recede)
2) A human has a duty to kill as few of living creatures as possible (i.e. for the protection of life) and if so
then those naturally feeling the least pain. (i.e. according to me a human can kill any living creature only
if the probability of at least 95-100 %, that he or she saves in this way the life of other living creature, so
that in this way he or she caused the least possible death and pain).
3) Regarding for me as a person it is healthy (i.e. if I am not vomiting and underweight or in allergic
shock) to eat from all living creatures only non-sprouting plant seeds (hereafter referred to only as plant
seeds, sprouting plant seeds are already young plants) and plant fruits with seeds, of which separation
from the plant cannot kill it, while the reproduction of these plants with the maximum health not
damaging amount of salt or appropriate quantity of other minerals and water (e.g. for adults and children
aged over 11 years the maximum daily dose of six grams of salt, for smaller children five grams, for
suckers one gram of salt). It would probably be concerned seeds of plants (soya beans, peas, beans,
corn, etc.) and fruits of plants with seeds, especially trees (such as apples, pears, dates).
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In my opinion three basic laws, that guarantee a paradise on Earth for each, arise from generalizations
above three rules. These 3 basic laws of a paradise, which should govern all living organisms, that want
a paradise on Earth for all, are:
1) Never kill any living creature (or yourself)
2) Kill as few living creatures as possible (i.e. for the protection of life) and if so then those naturally
feeling the least pain,
3) It follows, that for the man it is healthy to eat from all living creatures only plant fruits and plant seeds
and for other animals it is healthy to eat only plants, fungi, single living cells, bacteria and viruses (i.e. if
they are not vomiting and not underweight or in an allergic shock) together with the relevant health not
damaging quantity of minerals and water. Philosophy of Balance p. 23-24
Applying for an explanation of the above-mentioned general physical and mathematical definitions the
general English language, we can say the following:
ad 1)
1.1 In the case of an attack against a particular individual from the society of living creatures makes this
attack from the living creatures retreat this particular individual from the society of living creatures.
1.2 In the case of retreat of living creatures makes this retreat from the living creatures the individual to
the attack against these living creatures.
ad 2) Reasonable behavior:
2.1 In the case of an attack by the living creatures against a certain individual it is reasonable, so that
this individual responded in contrast to paragraph ad 1.1 not by a retreat but by appropriate attack
against the society of living creatures (Eg. the seduction of a person of the same sex can be responded
by own idea of his or her genital organs).
2.2 In the case of retreat of society of living creatures from a particular individual it is reasonable, that
this individual responded in contrast to paragraph ad 1.2 not by an attack but by an adequate retreat
from the society of living creatures.
Ad 3)
3.1 Reasonable attack of certain individuals as a response to the attack of the living creatures against
the particular individual neutralizes (or zero) both attacks, sooner or later (i.e. educational, not
destructively).
3.2 Reasonable retreat of some individuals in response to the retreat of living creatures from the
particular individual neutralizes (or zero) both retreats sooner or later.
The result of this procedure is sooner or later, stable development of all living creatures.
Note: I was trying to verify the above model of the behavior of bodies on a collision by sending two balls
one against another of the same weight with the same speed, and they have stopped completely shortly
after a frontal collision, after a brief movement in the opposite direction. If I sent a ball against a
stationary ball of the same weight, so the ball has completely stopped moving and the other motionless
ball has become to move away likely with the same speed as before the collision the first ball in the
opposite direction.
In the attack as an appropriate response to attack by society of living organisms it should always be
considered if:
1) We are able to stop the attack from the side of the living world, sooner or later, without us getting
seriously hurt by the attacker and we cause the least possible death and pain of living creatures (see
variable momentum vector p1 above in my diagram), or
2) We are able the attack from the society of living organisms only to hamper (see variable momentum
vector p2 in my above mentioned diagram), without us getting seriously hurt by the attacker and we
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cause the least possible death and pain of living creatures, cessation of attacks by living organisms in
this case, then we leave it to another living organism (see variable momentum vector p1 above, that in
my diagram).
With almost certainty, we know, that this is an attack, if we feel the pressure (stress), and the
appropriate counter-attack, if there is a permanent reduction in pressure. Philosophy of Balance p. 48
According to the Biblical Old Testament, virtually Jewish Torah the following main laws apply to the
righteous fight:
quoted:
Post of Dalibor Grůza
Exodus 21, 22 If men strive, and hurt a woman with child, so that her fruit depart from her, and yet no
mischief follow: he shall be surely punished, according as the woman's husband will lay upon him; and
he shall pay as the judges determine. 23 And if any mischief follow, then thou shalt give life for life, 24
Eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, 25 Burning for burning, wound for wound, stripe
for stripe.
See http://www.biblenet.cz/app/b?book=Exod&no=21 and https://www.biblegateway.com/passage/?sear
ch=exodus+21&version=KJV .
Leviticus 24, 19 And if a man cause a blemish in his neighbour; as he hath done, so shall it be done to
him; 20 Breach for breach, eye for eye, tooth for tooth: as he hath caused a blemish in a man, so shall it
be done to him again.
See http://www.biblenet.cz/app/b?book=Lev&no=24 and https://www.biblegateway.com/passage/?searc
h=Leviticus+24&version=KJV .
Deuteronomy 19, 21 And thine eye shall not pity; but life shall go for life, eye for eye, tooth for tooth,
hand for hand, foot for foot.
See http://www.biblenet.cz/app/b?book=Deut&no=19 and https://www.biblegateway.com/passage/?sear
ch=Deuteronomy+19&version=KJV .
According to my Philosophy of Balance the above mentioned Jewish law of "eye for eye, tooth for tooth"
is necessary to interpret as meaning that to deprive someone of an eye or of a tooth is possible only this
one that himself or herself or itself is at this moment capable in terms of health, virtually also otherwise
dangerous to deprive us of an eye or of a tooth. In other words according to my Philosophy of Balance it
is not possible eg. to have a vendetta against severely ill or severely wounded defenseless enemy, it is
necessary to wait with a vendetta until this enemy will be healthy enough, virtually dangerous enough,
that he or she or it will be capable to deprive also us of an eye or of a tooth. Therefore according to the
above laws of the Bible, Old Testament It is not possible to deprive a dying defenseless enemy of an
eye or a tooth that is not capable to deprive also us of an eye or a tooth, apparently because it would not
be righteous fight, but inhuman abomination. An example of such inhuman abomination is eg. to kill a
defenseless hostile young child or a defenseless enemy woman.
According to the Biblical New Testament the following main laws apply to the righteous fight while the
simultaneous validity of the above mentioned laws of the Biblical Old Testament, virtually Jewish Torah:
(Mathew 5, 17 Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy,
but to fulfil. 18 For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise
pass from the law, till all be fulfilled.
See http://www.biblenet.cz/app/b?book=Matt&no=5 and https://www.biblegateway.com/passage/?searc
h=mathew+5&version=KJV ):
quoted:
Post of Dalibor Grůza
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Mathew 5, 38 Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth: 39 But I
say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the
other also. 40 And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloak
also. 41 And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. 42 Give to him that asketh
thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away. 43 Ye have heard that it hath been
said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy. 44 But I say unto you, Love your enemies,
bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you,
and persecute you; 45 That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his
sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust.
See http://www.biblenet.cz/app/b?book=Matt&no=5 and https://www.biblegateway.com/passage/?searc
h=mathew+5&version=KJV .
Mathew 25, 34 Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father,
inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world: 35 For I was an hungred, and ye
gave me meat: I was thirsty, and ye gave me drink: I was a stranger, and ye took me in: 36 Naked, and
ye clothed me: I was sick, and ye visited me: I was in prison, and ye came unto me. 37 Then shall the
righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, and fed thee? or thirsty, and gave
thee drink? 38 When saw we thee a stranger, and took thee in? or naked, and clothed thee? 39 Or
when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee? 40 And the King shall answer and say unto
them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye
have done it unto me. 41 Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed,
into everlasting fire, prepared for the devil and his angels: 42 For I was an hungred, and ye gave me no
meat: I was thirsty, and ye gave me no drink: 43 I was a stranger, and ye took me not in: naked, and ye
clothed me not: sick, and in prison, and ye visited me not. 44 Then shall they also answer him, saying,
Lord, when saw we thee an hungred, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not
minister unto thee? 45 Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it
not to one of the least of these, ye did it not to me. 46 And these shall go away into everlasting
punishment: but the righteous into life eternal.
See http://www.biblenet.cz/app/b?book=Matt&no=25 and https://www.biblegateway.com/passage/?sear
ch=Mathew+25&version=KJV .
Therefore according to my Philosophy of Balance the above mentioned Christian law of „Love your
enemies“ is necessary to interpret as meaning that it is necessary to understand it only as a certain
correction of the above mentioned Jewish law of „eye for eye, tooth for tooth“, the aim of this correction
of Jesus of Nazareth, apparently Christ is that we always lead righteous fight, thus always fight for
purpose of charity, always in the most possible charitable way/ thus according to my Philosophy balance
the aim of this our righteous fight should always be „to live in a world, where everyone” (thus we and
also this our enemy) ”likes each other“, therefore we are still obliged, even in this fight for the purpose of
charity „to cause the least possible death and pain"/ In other words according to my Philosophy of
Balance in the sense of exact science physics it apparently means that in case of righteous fight it
should always be the collision, virtually the collisions that permanently reduce as much as possible the
whole power of collisions for purpose of organized movement of everyone and of all with the least
possible collisions.
This could be in conflict with the above mentioned Christian law: „… whosoever shall smite thee on thy
right cheek, turn to him the other also …“. In this case there are two possible interpretations:
1) Either according to the Philosophy of Balance is the sentence: Bible, New Testament, Mathew 5, 38
„…, but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also …“ or similarly Luke
6,29 from the Gospels in violation with the foundation of the teachings of Jesus of Nazareth, perhaps
Christ, which is love. It comes to me from 51-60% to be a late addition. The correct approach to this
situation by love is a Universal ethic of my Philosophy of Balance, Ist book. The correct answer to this
situation should be referred to my ethics always educational (i.e., lovingly kept), rather than a
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devastating counterattack. I'll give you an example, imagine a child who hits his or her parents into one
face, if his parent give another face and have not made any educational countermeasures, so eventually
the child could grow into a serial killer. Love of the parents of such a child is reflected primarily in the
form of educational countermeasure that is done with love, so to correct this error in the child's behavior,
not to devastate the child as punishment.
2) Or according to the interpretation that I heard from my confirmation godfather, is the essence of the
sentence: Bible, New Testament, Mathew 5, 38 „…, but whosoever shall smite thee on thy right cheek,
turn to him the other also …“ hidden in the word ”right”, because the majority of people are right handed,
and this questioner can be hit by his or her enemy, who will be therefore very probably right-handed, on
the right cheek of this questioner only by left hand of this his or her enemy or this questioner can be hit
by his or her enemy on the right cheek of this questioner, not by the palm of right hand, but only by the
opposite side of right hand than the palm of right hand, i.e. by the back of the right hand of his or her
enemy. This means that in the case that this enemy hits this questioner on the right cheek of this
questioner, so this enemy cannot highly probably hurt seriously this questioner by his or her hit, so that
this enemy will not highly probably damage a tooth or an eye of this questioner by this his or her hit on
his or her right cheek. Thus, according to this interpretation the above mentioned sentences: „ Bible,
New Testament, Mathew 5, 38 Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a
tooth: 39 But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek,
turn to him the other also. 40 And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him
have thy cloak also. 41 And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. 42 Give to him
that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away.“ concern only the enemy,
who does not highly probably seriously hurt us in his or her attack, or even more the enemy who more
probably help us in his or her attack than more probably hurt us (i.e. in the latter case in the sense of
exact science physics it is in the case of this enemy of questioner the above mentioned righteous fight,
i.e. the collision, virtually the collisions that permanently reduce as much as possible the whole power of
collisions for purpose of organized movement of everyone and of all with the least possible collisions).
Then according to my Philosophy of Balance the above mentioned Christian law: Bible, New Testament,
Mathew 25, 40 And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye
have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me., interprets the above
mentioned Jewish law „eye for eye, tooth for tooth“as meaning that to deprive someone of an eye or of a
tooth is possible only this one that himself or herself or itself is at this moment capable in terms of
health, virtually also otherwise dangerous to deprive us of an eye or of a tooth, thus on principle only in
equal fight. In this sense it is also possible to understand the theological interpretation of a Roman
Catholic priest Mark Orko Vacha, who is also head of the Department of Medical Ethics at the 3rd
Medical Faculty of Charles University in Prague, who strives within the Roman Catholic tradition of St.
Francis of Assisi /St. Francis of Assisi, “He believed that nature itself was the mirror of God. He called all
creatures his “brothers” and “sisters,” and even preached to the birds and supposedly persuaded a wolf
to stop attacking some locals if they agreed to feed the wolf. In his “Canticle of the Creatures” (“Praises
of Creatures” or “Canticle of the Sun”), he mentioned the “Brother Sun” and “Sister Moon,” the wind and
water, and “Sister Death.”” See https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_of_Assisi „At Franciscan churches,
a friar with brown robe and white cord often welcomes each animal with a special prayer. The Blessing
of Pets usually goes like this: „Blessed are you, Lord God, maker of all living creatures. You called forth
fish in the sea, birds in the air and animals on the land. You inspired St. Francis to call all of them his
brothers and sisters. … “
See http://www.americancatholic.org/Features/francis/blessing.asp “AmericanCatholic.org, home of the
online editions of St. Anthony Messenger and other Catholic features, is a service of Franciscan Media
(formerly known as St. Anthony Messenger Press), in Cincinnati, Ohio. … Franciscan Media conducts
its publishing ministry with the official ecclesiastical approval of the Roman Catholic Archbishop of
Cincinnati. Our postal address is 28 W. Liberty St., Cincinnati, Ohio, 45202. Phone: (513) 241-5615.”
See http://www.americancatholic.org/About/default.aspx / for a reform of the Roman Catholic theology
that it would consider animals as our "lesser brothers and sisters", see https://www.i17-11.cz/marekorko-vacha . This is related also to my draft of the Act on the slaughter tax in order to breed the animals
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until their natural death, principally of old age and to eat their carrions, i.e. in Hebrew language "nevelot"
for humans principally boiled in several waters then after medical autopsy.
This is contrary to the prevailing contemporary Christian, virtually Roman Catholic theology up to now
persisting in the apparent heresy of St. Thomas Aquinas (see Literature point 1) below), according to
which only one Biblical God does not feel “the love of friendship”; but “the love of desire” for other living
creatures than humans (in Czech language these words "of desire" are derived from the word "want"),
thus any human does not breed eg. the animals, because he or she loves them as friends, but because
he or she wants them similarly as any other lifeless, virtually dead thing, such as a table, etc., therefore
it should not be valid the old Czech proverb that "a dog is the best friend for a human", but this proverb
should supposedly be understood so that " the dog is not in fact any our friend, but the dog is only the
best mere thing of a human", the second best thing of a human could be for example his or her house or
his or her car or his or her other similar other lifeless, virtually dead thing, and only then his or her next
best things such as living pigs, cows or poultry, etc could follow.).
Result of the above mentioned heresy of Thomas Aquinas is, that most Christian churches, eg. the
Roman Catholic Church claim on the one side, that only one God is love (i.e. caritas), however on the
other side they do not mostly generally bother about and they do not mostly generally protest against
agricultural slaughter factory farms - today's concentration camps of animals at present time in a large
amount killing and torturing livestock. This heresy is apparently in conflict against elementary emotions
of living creatures, especially against elementary human emotions, and also against the theory of
evolution of exact natural science, according to which also animals and other living creatures can
gradually improve their rational mind, i.e. reason (see Literature point 2) below), and it seems faster than
humans, because they can learn from people, and it is also against at least one Biblical part, for
example see Bible, Old Testament, Genesis 3King James Version (KJV) 1 Now the serpent was more
subtil than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath
God said, Ye shall not eat of every tree of the garden?
(see https://www.biblegateway.com/passage/?version=KJV&search=Genesis+3 and http://www.biblenet
.cz/app/b?book=Gen&no=3 ), where the serpent, thus animal spoke and so it had apparently also
rational mind, i.e. reason, and it is also against Biblical verses of the New Testament, the Gospel: see
Bible, New Testament, Luke 10King James Version (KJV) 29 But he, willing to justify himself, said unto
Jesus, And who is my neighbour? 30 And Jesus answering said, A certain man went down from
Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, which stripped him of his raiment, and wounded him, and
departed, leaving him half dead. 31 And by chance there came down a certain priest that way: and
when he saw him, he passed by on the other side. 32 And likewise a Levite, when he was at the place,
came and looked on him, and passed by on the other side. 33 But a certain Samaritan, as he journeyed,
came where he was: and when he saw him, he had compassion on him, 34 And went to him, and bound
up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and
took care of him. 35 And on the morrow when he departed, he took out two pence, and gave them to the
host, and said unto him, Take care of him; and whatsoever thou spendest more, when I come again, I
will repay thee. 36 Which now of these three, thinkest thou, was neighbour unto him that fell among the
thieves? 37 And he said, He that shewed mercy on him. Then said Jesus unto him, Go, and do thou
likewise.
(see https://www.biblegateway.com/passage/?version=KJV&search=Luke+10 and http://www.biblenet.c
z/app/b?book=Luke&no=10 )
The above mentioned heresy of St. Thomas Aquinas follows the Jewish law see Bible, the Old
Testament, Deuteronomy 14King James Version (KJV): 21 Ye shall not eat of anything that dieth of
itself: thou shalt give it unto the stranger that is in thy gates, that he may eat it; or thou mayest sell it
unto an alien: for thou art an holy people unto the Lord thy God.,
see http://www.biblenet.cz/app/b?book=Deut&no=14 and https://www.biblegateway.com/passage/?versi
on=KJV&search=Deuteronomy+14 , but immediately following sentence of the Bible, Old Testament
contradicts this immediately preceding provision to a considerable extent, see Bible, the Old Testament,
Deuteronomy 14King James Version (KJV): 21 … Thou shalt not seethe a kid in his mother's milk.,
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see http://www.biblenet.cz/app/b?book=Deut&no=14 and https://www.biblegateway.com/passage/?versi
on=KJV&search=Deuteronomy+14 , according to my Philosophy of Balance It is apparently the test of
the Jews, if then from the above mentioned reasons they abandon their desire to restore a Jewish
temple in the original form, which represented the largest and possibly therefore also the most cruel
slaughterhouse of antiquity, i.e. of ancient times, because according to the Christianity, virtually
according to Jesus of Nasaretus, apparently Christ the Jews have already not been an holy people unto
the Lord, but this holy people are the Christians now.
{Another similar command is the command of the Bible, the Old Testament, Exodus 23,19: … Thou
shalt not seethe a kid in his mother's milk.,
see http://www.biblenet.cz/app/b?book=Exod&no=23 and https://www.biblegateway.com/passage/?sear
ch=exodus+23&version=KJV , which is very similar to another prohibition of the Bible, the Old
Testament, Leviticus 22,28: And whether it be cow, or ewe, ye shall not kill it and her young both in one
day.,
see http://www.biblenet.cz/app/b?book=Lev&no=22 and https://www.biblegateway.com/passage/?searc
h=leviticus+22&version=KJV , i.e. it concerns the prohibition of killing another youth in the same day as
their parents or in their presence, because looking to kill the mother or the youngster causes emotional
suffering also to animals, as this verse was explained in detail and with the medical expertise by
Maimonides, further see eg. the Bible, the Old Testament, Numbers 22,32 a Deuteronomy 12,20, my
Czech resources: Benjamin Kuras, Zakázané ovoce vědění, Bible jako drama a terapie, G plus G, s.r.o.,
Praha 2003, p. 190 et seq. and p. 216 et seq. and Hana Mayer, Article Cedaka ekonomický systém a
etická micva, journal Maskil, p.8, No. 8, year 5769, http://www.maskil.cz/5769-8/index.htm , original
resource Moshe ben Maimon (in Hebrew language:  משה בן מימוןMoshe ben Maymon, acronymed ר ְמבָּ ״ם
Rambam, in Europe, known as Maimonides, in the Arab world known as Mūsā ibn Maymūn; born March
30, 1135 AD in Cordoba - died December 13, 1204 AD in Cairo, rabbi, Jewish philosopher and
physician, one of the greatest figures of medieval Jewish philosophy, namely his work Moreh Nevukhim,
originally in Arabic language Dalalat al-ha’irīn, in Czech language „Průvodce zbloudilých“ or „Průvodce
tápajících“; ca. 1190 AD, in which there was completed union of Aristotelian philosophy and biblical
interpretation of the world, this work is based on the ideas of Arab philosopher Averroes and it
influenced the Christian scholastics Albert the Great, Thomas Aquinas, but also later thinkers, for
example Nicholas of Cusa, it met with both positive and negative adoption in Jewish circles
(see https://cs.wikipedia.org/wiki/Maimonides and https://en.wikipedia.org/wiki/Maimonides#Works_and
_bibliography and https://en.wikipedia.org/wiki/The_Guide_for_the_Perplexed ), the following quotes of
this work are from its English translation: THE GUIDE OF THE PERPLEXED OF MAIM0NIDE8,
TBANSLATED FBOM THE ORIGINAL AND ANNOTATED BY M. FRIEDLANDER, Ph.D., VOL. III.,
LONDON: TBUBNER & CO., LUDGATE HILL. 1885. [All right* raened.] BALLANTYNK, HANSON AND
CO. EDINBURf.H AND LONDON,
see https://archive.org/stream/guideperplexedm04friegoog/guideperplexedm04friegoog_djvu.txt : (PART
HI.— CHAPTER XVII. 77) … There is a rule laid down by our Sages that it is directly prohibited in the
Law to cause pain to an animal, and is based on the words : " Wherefore hast thou smitten thine ass ? "
' &c. (Num. xxii. 32). But the object of (78 GUIDE OF THE PERPLEXED.) this rule is to make us perfect
; that vtq should not assume cruel habits ; and that we should not uselessly cause pain to others; that,
on the contrary, we should be prepared to show pity and mercy to all living creatures, except when
necessity demands the contrary : " When thy soul longeth to eat flesh " (Deut xil 20). We should not kill
animals for the purpose of practising cruelty, or for the purpose of play., or the same resource see:
(PABT III.— CEAJPTKB XLVIII, 253) … The commandment ' concerning the killing of animals is
necessary, because the natural food of man consists of vegetables and of the flesh of animals ; the best
meat is that of animals permitted to be used as food. Ko doctor has any doubts about this. Since,
therefore, the desire of procuring good food necessitates the slaying of animals, the Law enjoins that the
death of the animal should be the easiest. It is not allowed to torment the animal by cutting the throat in
a clumsy manner, by poleaxing, or by cutting off a limb whilst the animal is alive. It is also prohibited to
IdU an animal with its young on the same day (Lev. xxiL 28), in order that people should be restrained
and prevented from killing the two together in such (254 GUIDB OF THE PERPLEXED) a manner that
the young is slain in the sight of the mother ; for the pain of the animals under such circumstances is
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very great. There is no difference in this case between the pain of man and the pain of other living
beings since the love and tenderness of the mother for her young ones is not produced by reasoning,
but by imagination, and this faculty exists not only in man but in most living beings. This law applies only
to ox and lamb, because of the domestic animals used as food these alone are permitted to* us, and in
these cases the mother can be distinguished from her young. The same reason applies to the law which
enjoins that we should let the mother fly away when we take the young.* The eggs over which the bird
sits, and the young that are in need of their mother, are generally unfit for food. When the mother is sent
away she does not see the taking of her young ones, and does not feel any pain. In most cases,
however, this commandment will cause man to leave the whole nest untouched, because [the young or
the eggs], which he is allowed to take, are, as a rule, unfit for food. If the Law provides that such grief
should not be caused to cattle or birds, how much more careful must we be that we should not cause
grief to our fellowmen. When in the Talmud * those are blamed who use in their prayer the phrase," Thy
mercy extendeth to young birds," it is the expression of the one of the two opinions mentioned by us,
namely, that the precepts of the Law have no other reason but the Divine will. We follow the other
opinion.}
Who are these Christians according to me? This community of those, what dwell as much as possible in
love, goes beyond individual ideological groups /i.e. these Christians can be eg. also Jews, Roman
Catholics, Orthodox, Protestants, Muslims, Hindus, Buddhists, atheists etc., who dwell as much as
possible in love, although for those, who do not know the Bible, especially Biblical Gospels, i.e. the
Matthew's Gospel, the Gospel of Mark, the Gospel of Luke and the Gospel of John, it is very hard to
know what to do to dwell as much as possible in love, because knowledge of these Biblical Gospels
greatly facilitates them the understanding of the above only one dogma of my Philosophy of Balance:
PHILOSOPHY OF BALANCE, PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY: „All
living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore
everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views
(speculations)., because these Biblical Gospels summarize in simple illustrative examples at least 51%
perfectly correctly the vast amount of knowledge of all living creatures about it, what means the love in
the sense of charity, because by reading these 100 normal pages of normal text of these Biblical
Gospels any living creature, that is not also the only one God, saves huge amount of work, which he or
she or it would have with finding in the vast amount of knowledge of living creatures, especially of the
humans (containing apparently trillions normal pages of normal text) what it means the love in the sense
of charity/ and this community of those, what dwell as much as possible in love, should form according
to me the only one real church. The community of those what dwell as much as possible in love, to
which I adhere also and which goes beyond individual ideological groups and which should form
according to me the only one real church, is made up of those, what or some other (especially their
masters or their neighbors or their enemies) in fact (i.e. especially people and other living creatures)
mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore these members of this
community follow as much as possible the permanent obligation of everyone to cause the least possible
death and pain (other living creatures than humans especially through a merciful human care).
According to my Philosophy of Balance the above mentioned concept of only one real Christian church
is based on the following provisions of the Bible, New Testament 1 John 4,8 and 1 John 4,16
(see http://www.biblenet.cz/app/b/John1/chapter/4#v8 , https://www.biblegateway.com/passage/?search
=1+John+4%3A8&version=KJV and http://www.biblenet.cz/app/b/John1/chapter/4#v16 , https://www.bib
legateway.com/passage/?search=1+John+4%3A16&version=KJV ): King James Version (KJV) 1 John
4,8 He that loveth not knoweth not God; for God is love., King James Version (KJV), 1 John 4,16 And
we have known and believed the love that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love
dwelleth in God, and God in him. Examples, see the Nicene Creed
(see http://cs.wikipedia.org/wiki/Nicejskokonstantinopolské_vyznání , http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/credo.htm ): „We
believe in one God, ... We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, ...“. Because , if Jesus
Christ is also only one God and if this God is love in the sense of caritas, i.e. charity in English
language, see Latin translation so called Vulgate of St. Jerome
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(see http://vulsearch.sourceforge.net/html/1Jo.html ) of English word "love" in the above provisions of
the Bible, New Testament 1 John 4,8 and 1 John 4,16, then he or she or it, that believes in love in the
sense of charity, believes also of course in this only one God, i.e. also in Jesus Christ, then it is not
factually important anyway, what he or she or it declares about his or her or its faith in other only one
god or other gods or in other Jesus Christ, if he or she or it believes in love in the sense of charity, thus
if he or she or it is a Roman Catholic, Protestant, Jew or any other believer or atheist. Or another
important examples, see the Nicene Creed (see http://cs.wikipedia.org/wiki/Nicejskokonstantinopolské_vyznání , http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/credo.htm ): „ ...
he ascended into heaven, ... We believe in one holy catholic and apostolic Church. ... We look for the
resurrection of the dead, and the life of the world to come. ... “. Because, if I believe in love in the sense
of charity and if I act with all (especially with living creatures) with love in the sense of charity, then it is
less important, whether heaven exists and whether in the heaven there are other living creatures, eg.
animals as members of the above mentioned one holy catholic and apostolic Church or not, because
after my death I will apparently come in the heaven for my love in the sense of charity, if the heaven
exists, and, if it does not exist, then to the heaven after my death I will not come of course. And if I act
with all living creatures with love in the sense of charity, then I will come to the heaven after my death
also for this love in the sense of charity, if the heaven exists, and if I do not act with all living creatures
with love in the sense of charity, then into the heaven after my death I need not come. If there is the
heaven and after my death I will come to the heaven for my love in the sense of charity and if there are
also other living creatures, eg. animals, then they can obviously also be redeemed, but if there are not
other living creatures, then salvation does not obviously apply to them. If the heaven exists or does not
exist and if there are other living creatures in the heaven or not, so it is less important than dogma of
love in the sense of charity or actions with love in the sense of charity also with other living creatures
and it has less sense to be interested in it or to dispute over it with others than the above dogma of love
in the sense of charity.
Unlike other biblical texts, especially regarding the ritual sacrifices of animals in the Jewish temple
according to the Old Testament, I mention below the biblical texts showing the contrary, that the JudeoChristian God and Jesus of Nazareth are only one God of above mentioned only one real Christian
church, that therefore both Jesus of Nazareth and this only one God could perfectly dwell in perfect love,
thus also for other living creatures than humans: Texts of the Second Vatican Council: LUMEN
GENTIUM 9,3, LUMEN GENTIUM 48,1, Gaudium et Spes 39,1, or texts Bible, New Testament: Mathew
5,43-48, Mathew 9,9-13, Mathew 12,7, Mathew 13,9-15, Mathew 22,36-40, Mathew 26,26-29, Mark
12,28-31, Mark 16,15, Mark 14,22-25, Luke 9,12-17, Luke 10,25-37, Luke 22,14-20, John 4,31-34, John
6,47-51, John 13,18, Romans 8,19-23, Romans 8,18, Ephesians 1,10, Colossians 1,15-20, 2 Peter
3,13, , 1 John 4,8, 1 John 4,16, Revelation 21,1 or texts Bible, Old Testament: Genesis 1-4,26
(especially Genesis 1,29-31), Exodus 23,19, Leviticus 22,28, Numbers 22,32, Deuteronomy 14,21,
Psalms 36,7, Isaiah 63,17, Isaiah 43,16-21, Isaiah 56,9, Isaiah 11,6-8, Hosea 2,20 (besides other things
see www.biblenet.cz , https://www.biblegateway.com/ and http://www.jesuit.cz/old/?id=dokumenty_2dk_4-galot ). Proof of the fact, that also in Bible, i.e. also in New Testament can be errors, is according
to my Philosophy of Balance the Biblical story of „Ananias and Sapphira“ in Bible King James Version
(KJV), New Testament, Acts 5,1-11
(see http://www.biblenet.cz/app/b/Acts/chapter/5 and https://www.biblegateway.com/passage/?search=
Acts+5&version=KJV ), this part of the New Testament should be evidently erroneous, because it
contradicts love, i.e. it is not from the God and in accordance with Jesus of Nazareth, possibly Christ
who both should be love, however I am not sure, if errors can be also in Czech language in Bible Old
and New Testaments |including deuterocanonic books|, Czech ecumenical translation, CZECH Bible
Society, 1995, see www.biblenet.cz (compare it with the English Bible, King James
Version http://www.biblegateway.com/ ), in New Testament, in Biblical Gospels, i.e. in the Matthew's
Gospel, in the Gospel of Mark, in the Gospel of Luke and in the Gospel of John. The most contentious
part of the Bible, New Testament from that point of view is apparently the Last Supper of Jesus of
Nazareth, apparently Christ, when Jesus rather ate lamb (i.e. male young animal of sheep) as by
Yahweh commanded Passover meal as all the Jews should eat up to now at Easter (Passover), in
Hebrew language at "pesach” or “pascha" (see Bible, Old Testament, Exodus 12,5-14), however also
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this part is unclear in the above mentioned Czech ecumenical translation of the Bible, New Testament,
because it is not explicitly stated here, if this lamb was killed before eyes of the apostles, i.e. the closest
Jesus' twelve disciples, or if they themselves personally killed it (the above mentioned Czech
ecumenical translation of the Bible, see www.biblenet.cz always speaks about preparation and not
about killing by apostles this lamb destined for the Last Supper of Jesus, see Matthew 26,17-19, Mark
14,12-16, Luke 22,7-13, John 13,1-2), and so in the case of this lamb destined for the Last Supper of
Jesus it could be a case similar to Jesus' multiplication of dead “two fishes” (Luke 9,1217, http://www.biblenet.cz/app/b?book=Luke&no=9 and https://www.biblegateway.com/passage/?search
=Luke+9&version=KJV ), if Jesus in fact ate this intentionally killed, i.e. slaughtered lamb, it would
apparently be contrary to the above mentioned provision of the Bible, New Testament, John 4,31-34,
see above mentioned King James Version (KJV) on https://www.biblegateway.com/ : "31 In the mean
while his disciples prayed him, saying, Master, eat. 32 But he said unto them, I have meat to eat that ye
know not of. 33 Therefore said the disciples one to another, Hath any man brought him ought to eat? 34
Jesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work.”
(see https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+4&version=KJV )
According to the Biblical New Testament the above mentioned prohibition of the Bible, Old Testament,
Deuteronomy 14.21 to eat carrions, in Hebrew language "nevelot" is apparently already not valid. See
Bible, New Testament, Acts 11 King James Version (KJV), 5 I was in the city of Joppa praying: and in a
trance I saw a vision, A certain vessel descend, as it had been a great sheet, let down from heaven by
four corners; and it came even to me: 6 Upon the which when I had fastened mine eyes, I considered,
and saw fourfooted beasts of the earth, and wild beasts, and creeping things, and fowls of the air. 7 And
I heard a voice saying unto me, Arise, Peter; slay and eat. 8 But I said, Not so, Lord: for nothing
common or unclean hath at any time entered into my mouth. 9 But the voice answered me again from
heaven, What God hath cleansed, that call not thou common. 10 And this was done three times: and all
were drawn up again into heaven.
See http://www.biblenet.cz/app/b?book=Acts&no=11 and https://www.biblegateway.com/passage/?sear
ch=acts+11&version=KJV . The only thing that on principle is apparently prohibited Christians from
eating, is meat sacrificed to idols. See Bible, New Testament, 1 Corinthians 8 King James Version
(KJV), 7 Howbeit there is not in every man that knowledge: for some with conscience of the idol unto
this hour eat it as a thing offered unto an idol; and their conscience being weak is defiled. 8 But meat
commendeth us not to God: for neither, if we eat, are we the better; neither, if we eat not, are we the
worse. 9 But take heed lest by any means this liberty of yours become a stumblingblock to them that are
weak. 10 For if any man see thee which hast knowledge sit at meat in the idol's temple, shall not the
conscience of him which is weak be emboldened to eat those things which are offered to idols; 11 And
through thy knowledge shall the weak brother perish, for whom Christ died?
See http://www.biblenet.cz/b/Cor1/8#v1 and https://www.biblegateway.com/passage/?version=KJV&sea
rch=1+Corinthians+8 .
According to my Philosophy of Balance, if there is some higher justice, it cannot leave such a colossal
killing and torturing of other living creatures than people by so erring, i.e. sinning contemporary people
without their adequate punishment, if this people do not timely change their ways.
We can fro example expect, that in short time the elections in Austria could be reflected in the elections
in Germany, especially in Bavaria, as it was before the World War II, and because Germany is the
European leader, so Nazism could subjugate Europe again and apparently it could start also a new
world war, especially against the Jews in Israel again, if such Nazi Europe provides the Islamic States
around the Jewish State of Israel with nuclear weapons. In the first round of the presidential election in
Austria became the winner the heir of the ideas of German Nazism, „the candidate of the right-wing
populist Freedom Party of Austria (FPÖ) Norbert Hofer, he was supported by 36.4 percent of voters, and
former chairman of the Green Party Alexander Van der Bellen, who won 20.4 percent of votes,
representatives of the government parties suffered a debacle: candidate of the Chancellor Werner
Faymann 's Social Democratic Party (SPÖ) Rudolf Hundstorfer and the candidate of the (its Christian)
coalition People's Party (ÖVP) Andreas Khol gain both each just 11.2 percent of the votes. Both (i.e.
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Norbert Hofer and Alexander Van der Bellen)” competed in the second round on 22nd May“. 2016
(see http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/401427-hofer-necekane-zvitezil-v-prvnim-koleprezidetskych-voleb-v-rakousku.html ), according to my knowledge the Austrians and the Germans are
traditionally the largest both animal rights and nature activists throughout Europe. According to my
Philosophy of Balance in the present days here there is fundamental ideological conflict in contemporary
purest ideological form as a consequence of the above mentioned Christian and Jewish heresy, so
battle between charity and predation. German Nazism, which originated also among others from Austria
and whose leader was an Austrian citizen Adolf Hitler, was in fact in the past a political party, that
established the most advanced protection of animals and of nature that have ever been enacted in
Europe. In other words now even Adolf Hitler himself embodying apparently in the present days Austria
should decide in presidential elections in Austria, if he chooses, what in his soul there was caritas (i.e.
charity), or contrarily, what in his soul there was predation, thus, if he votes for the Green Party or
contrarily for the Freedom Party of Austria (FPÖ), which is apparently at least partly Nazi, and where
there is a serious danger of reestablishment of mass murdering and torturing of people, especially of the
Jews, possibly as revenge of similar contemporary mass murdering and torturing of animals and of other
living creatures, which is led in the West especially by the majority of Jews as the contemporary most
powerful Western social elite. Apparently the Jews (because the radical Orthodox Jews apparently
believe, but according to my Philosophy of Balance apparently erroneously, apparently similarly as the
atheistic Darwinists, for example as apparently majority of Nazis about nature, that in the case of radical
Orthodox Jews the Biblical Old Testament only one God, virtually nature in the case of atheistic
Darwinists, virtually of apparently majority of Nazis is mass murderer of both animals and people, thus
that Biblical Old Testament only one God, virtually nature is not the love in the sense of charity, although
they have not openly declared it from tactical reasons up to now, see Literature point 3) below), (i.e.
apparently the Jews) who were aware of this fact and above all of the danger threatening them,
apparently falsified the results of the second round of the Austrian presidential elections to win former
chairman of the Austrian Green Party Alexander Van der Bellen, but according to the decision of the
Austrian constitutional court the second round of presidential elections will be repeated, see „on Friday
Austrian constitutional court ordered a repetition of the second round of the presidential elections, so it
met the complaint of the Freedom Party of Austria (FPÖ) on violations of rules during the counting of
votes, the candidate of the Freedom Party Norbert Hofer lost narrowly, and his party" (i.e. his political
party, note of author) "challenged to the result of the May elections then ... in the reasoning of the
judgment the chairman of the constitutional court Gerhart Holzinger stated, that there is no evidence,
that the members of the electoral commissions manipulated the cast votes; however according to him it
is sufficient (reason), that something like this could happen, according to the constitutional judge nearly
78 thousand votes was involved in a wrong procedure, which would be enough to change the total result
due to the small difference between the candidates (31 thousand votes).”
(see https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/408151-volba-rakouskeho-prezidenta-neplati-rozhodlsoud.html )
For details see: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 15. 7. 2016 13:51
15. 7. 2016 13:51
II PART Literature:
The apparently only one possible (also Biblical) righteous philosophy of carnivores, virtually also of all
other predators and also about the correct interpretation of Jewish and Christian Biblical laws of
righteous fight, and about the only one real Christian Church, i.e. about the only one true Christian
community according to the Philosophy of Balance and apparently also according to Jesus of Nazareth,
apparently Christ and episode no. 2 of my article: “Beginning of salvation or the end of the world in the
presidential elections in present-day Austria according to the Philosophy of Balance. Nazism as a result
of Christian and Jewish heresy?”
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Literature:
1) The heresy from the teaching of Thomas Aquinas-Sancti Thomae Aquinatis, (1225 - 1274), Catholic
philosopher and theologian who is considered as the greatest Christian thinker of all time by the Roman
Catholic Church, SUMMA THEOLOGIAE, Pars Prima, 20. De amore Dei. 2. Utrum Deus amet omnia. I
q. 20 a. 2 ad 3: Reply to Objection 3: Friendship cannot exist except towards rational creatures, who are
capable of returning love, and communicating one with another in the various works of life, and who may
fare well or ill, according to the changes of fortune and happiness; even as to them is benevolence
properly speaking exercised. But irrational creatures cannot attain to loving God, nor to any share in the
intellectual and beatific life that He lives. Strictly speaking, therefore, God does not love irrational
creatures with the love of friendship; but as it were with the love of desire, in so far as He orders them to
rational creatures, and even to Himself. Yet this is not because He stands in need of them; but only on
account of His goodness, and of the services they render to us. For we can desire a thing for others as
well as for ourselves. (see http://www.sacred-texts.com/chr/aquinas/summa/sum023.htm ) Then in the
original in Latin there is apparently this text: Ad tertium dicendum quod amicitia non potest haberi nisi ad
rationales creaturas, in quibus contingit esse redamationem, et communicationem in operibus vitae, et
quibus contingit bene evenire vel male, secundum fortunam et felicitatem, sicut et ad eas proprie
benevolentia est. Creaturae autem irrationales non possunt pertingere ad amandum Deum, neque ad
communicationem intellectualis et beatae vitae, qua Deus vivit. Sic igitur Deus, proprie loquendo, non
amat creaturas irrationales amore amicitiae, sed amore quasi concupiscentiae; inquantum ordinat eas
ad rationales creaturas, et etiam ad seipsum; non quasi eis indigeat, sed propter suam bonitatem et
nostram utilitatem. Concupiscimus enim aliquid et nobis et aliis.
(see http://www.corpusthomisticum.org/sth1015.html ) Then in Czech language there is apparently this
text: K třetímu se musí říci, že přátelství nelze míti, leč k rozumovým tvorům, v nichž nastává opětování
lásky a společenství v dílech života a jimž bývá dobře nebo zle podle osudu a štěstí; jakož i k nim
vlastně je blahovůle. Ale tvorstvo bez rozumu nemůže dospět k milování Boha, ani ke společenství v
rozumovém a blaženém životě, jímž Bůh žije. Tak tedy Bůh tvory bez rozumu nemiluje ve vlastním
smyslu láskou přátelskou, nýbrž jaksi láskou dychtivosti, pokud je zařizuje k rozumovým tvorům a také k
sobě; ne jako by jich potřeboval, nýbrž pro svou dobrotu a náš prospěch. Neboť dychtíme po něčem pro
sebe i pro jiné. (see St. Thomas Aquinas, TEOLOGICAL SUMMA, starting point of this presentation of
Theological Summa is a translation Sancti Thomae Aquinatis, SUMMA THEOLOGIAE, edited by
P.Emilián Soukup, published in Olomouc 1937-1940, the original translation was corrected according to
additional Olomouc correcting sites and was modified for the contemporary readers by P.Tomáš
Bahounek OP. modification is working text for a private study, see http://www.cormierop.cz/Summateologicka-Icast.html ). From the above heresy of St. Thomas Aquinas the simplified Roman Catholic
Church statement apparently originates, virtually originated, that (believed higher) animals have not
soul: However for a moment let us pay attention to a few differences in the thinking of humans and
(believed higher) animals. You have surely heard about 'higher and lower emotions'. ... In this way the
human thinking differs from (all, i.e believed both lower and higher) animals. It concerns the abilities, by
which we resemble the God. ... Although (believed higher) animals apparently perceive God's presence
very deeply, they are very sensitive to the good and the bad treatment and to the love, which we
demonstrate to them, we cannot say that they are able to be in communion with the God in the same
way as humans. Therefore the church never considered the fact that they received the sacraments and
sacramentals (Baptism, burial, receiving the Eucharist, etc.), while even very ill people receive the
sacraments, and most of them gain much from them. The ability to believe is reserved only for humans.
... In this way we differ from an (believed higher) animal that functions differently. Thus the soul is
beyond rational thinking. Therefore we say that (believed higher) animals, although they have reason
and to a large extent also free will and capabilities, about which a human would not dream, they have
not soul. ... When the church says that (believed higher) animals have not soul, it does not legalize
suffering of (believed higher) animals and cruelty to them in any way. Such behavior is very bad and the
church condemns it. ("Web vira.cz, which is operated by the Archdiocese of Prague - Pastoral Center,
30/09/2009, author: stepa, quoted from web 10/07/2016, see http://www.vira.cz/otazky/Krestanskypohled-na-zvirata-Maji-dusi.html ).

460

2) At present time and possibly in the past the Roman Catholic Church has never escalated to the
extreme the dispute between adhering to the idea of evolution and adhering to the faith in the one
Biblical God. The analogy of evolutionary idea should already exist in the work of St. Augustine (born
354 AD - died 430 AD), probably the most significant ancient Christian theologian and the representative
of High Latin Patristics, his work in the Western world had a lasting influence on theologians and
philosophers. In 1950 AD the Roman Catholic Pope Pius XII alredy wrote in the encyclical "Humani
Generis", that evolution and the Church's teaching about a human and his or her mission are not in
mutual conflict. Also another Roman Catholic Pope John Paul II nearly 50 years later added, that the
latest knowledge in various scientific disciplines speaks in favor of this theory. Another Roman Catholic
Pope Benedict XVI expressed his opinion on a dispute between proponents of creationism and of
evolutionism, which is presented so, as if these alternatives exclude one another, which he considered
as absurd, because the creation through evolution is not contradictory.” The theory of evolution and the
Roman Catholic Christian faith should not exclude one another, if advocating of evolution theory does
lead the Christian believer to materialism. Proponents of the evolution theory are apparently the minority
in the Roman Catholic Church in relation to proponents of creationism, but at present time the
intorduction of opinions of these proponents of the evolution theory is put a lot of space in the Roman
Catholic Church by its official representatives, i.e. the voice of the members of the Roman Catholic
Church advocating the theory of evolution is very heard in the contemporary Roman Catholic Church.
An example could be a Czech Roman Catholic priest Mark (Orko) Vacha (born September 14, 1966 in
Brno), theologian, scientist, educator and writer, priest of the Lechovice parish, parochial vicar (chaplain)
of the Academic Roman Catholic parish at the Church of the Holy Saviour in Prague, Klementinum (of
which parish priest is Tomas Halik as the leading figure of ecumenism in the Czech Roman Catholic
Church, a professor at Charles University in Prague, born June 1, 1948 in Prague,
see https://cs.wikipedia.org/wiki/Tomáš_Halík , who I have known as a charitable, learned and open
man accessible to discussions with both believers and unbelievers, if it is based on rational arguments,
although probably in the past Tomas Halik was mistaken according to me and apparently unlike his
chaplain Mark Orko Vacha at least in the past Tomas Halik held a different opinion on the issue of the
contemporary animal holocaust, see Tomas Halik statement: "Comparing a pig slaughter with the (Nazi,
note of author) Holocaust I consider as repugnant"
on http://www.animalrights.webz.cz/anketa.htm or http://tvorobeznik.cz/anketa.html ) and head of the
Institute of Ethics at the 3rd Medical Faculty of Charles University in Prague, Mark (Orko) Vacha
specializes in issues of evolutionary biology and of medical and environmental ethics, Mark (Orko)
Vacha graduated also from the Faculty of Science, at Masaryk University in Brno in the field of
molecular biology and of genetics. Mark (Orko) Vacha is also famous for his numerous educational
television programs within the Czech official Catholic Television Noe. The sharp escalation of the
dispute between so called. Creationism about the direct creation of the world by the only one Biblical
God (from the Latin word “creatio” - creation, see the Bible, Old Testament, Genesis, Chapter 1 to 2),
i.e. supposedly as necessary condition for faith in the only one Biblical God and scientific theory of
evolution, of which necessary consequence should supposedly be atheism, i.e. in the form of question
of Creationists: "evolution or (contrarily) creation" should be rather a matter of American Protestant
churches. /See educational program: Mein Gott und Walter, 8.Schöpfung & Evolution on Czech official
Catholic Television Noe, see http://www.tvnoe.cz/porad/muj-buh-walter-stvorenievoluce and https://de.wikipedia.org/wiki/Mein_Gott_und_Walter , also
see https://cs.wikipedia.org/wiki/Patristika and https://cs.wikipedia.org/wiki/Marek_Vácha and see
judicial case: “Tammy Kitzmiller, et al. v. Dover Area School District, et al. (400 F. Supp. 2d 707, Docket
No. 4cv2688)” on https://en.wikipedia.org/wiki/Kitzmiller_v._Dover_Area_School_District , in this judicial
case the plaintiffs, who challenged the change of “biology teaching curriculum” in the sense of intelligent
design, in the above mentioned judicial case “the plaintiffs successfully argued that intelligent design is a
form of creationism” and “the school board policy violated the Establishment Clause of the First
Amendment to the United States Constitution” (enacting religious freedom in the USA, note of author,
see https://en.wikipedia.org/wiki/Establishment_Clause), the court decision came to the conclusion that,
“that intelligent design is not science”. /
3)

461

According to the Bible, Old Testament the Old Testament only one God Yahweh should personally kill
many people (see eg. Exodus 12, 29 And it came to pass, that at midnight the Lord smote all the
firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh that sat on his throne unto the firstborn of the
captive that was in the dungeon; and all the firstborn of cattle.
See http://www.biblenet.cz/app/b?book=Exod&no=12 and https://www.biblegateway.com/passage/?sear
ch=Exodus+12&version=KJV ) or according to which the Old Testament only one God Yahweh should
personally kill also many from God dissenting Israelis (see eg. Numbers 16, 16 And Moses said unto
Korah, Be thou and all thy company before the Lord, thou, and they, and Aaron, to morrow: 17 And take
every man his censer, and put incense in them, and bring ye before the Lord every man his censer, two
hundred and fifty censers; thou also, and Aaron, each of you his censer. 18 And they took every man his
censer, and put fire in them, and laid incense thereon, and stood in the door of the tabernacle of the
congregation with Moses and Aaron. … 35 And there came out a fire from the Lord, and consumed the
two hundred and fifty men that offered incense.
See http://www.biblenet.cz/app/b?book=Num&no=16 and https://www.biblegateway.com/passage/?sear
ch=Numbers+16&version=KJV ) or according to which according to the command of both the Old
Testament only one God Yahweh and Moses probably around 1500-1300 BC (i.e. before Christ) during
the conquest of Canaan, i.e. of contemporary both Palestine and Israel the commander of the Israeli
nation Joshua and his Israeli army should kill all at that time Canaan inhabitants, i.e. men, women and
also children as cursed with the exception of a little individuals (see eg. Leviticus 27, 28 Notwithstanding
no devoted thing, that a man shall devote unto the Lord of all that he hath, both of man and beast, and
of the field of his possession, shall be sold or redeemed: every devoted thing is most holy unto the Lord.
See http://www.biblenet.cz/app/b?book=Lev&no=27 and https://www.biblegateway.com/passage/?searc
h=leviticus+27&version=KJV . Deuteronomy 2, 34 And we took all his cities at that time, and utterly
destroyed the men, and the women, and the little ones, of every city, we left none to remain:
See http://www.biblenet.cz/app/b?book=Deut&no=2 and https://www.biblegateway.com/passage/?searc
h=Deuteronomy+2&version=KJV . Joshua 10, 40 So Joshua smote all the country of the hills, and of the
south, and of the vale, and of the springs, and all their kings: he left none remaining, but utterly
destroyed all that breathed, as the Lord God of Israel commanded.
See http://www.biblenet.cz/app/b?book=Josh&no=10 and https://www.biblegateway.com/passage/?sear
ch=joshua+10&version=KJV .Joshua 11, 12 And all the cities of those kings, and all the kings of them,
did Joshua take, and smote them with the edge of the sword, and he utterly destroyed them, as Moses
the servant of the Lord commanded.
See http://www.biblenet.cz/app/b?book=Josh&no=11 and https://www.biblegateway.com/passage/?sear
ch=joshua+11&version=KJV .), similarly in other places of Bible in Old Testament (see eg.: Numbers 21,
3, Deuteronomy 3, 6, Deuteronomy 7, 2, Deuteronomy 13, 16, Deuteronomy 20, 17, Joshua 2, 10,
Joshua 6, 17, Joshua 6, 18, Joshua 6, 21, Joshua 10, 28, Joshua 10, 35, Joshua 10, 37, Joshua 10, 39,
Joshua 11, 11, Joshua 11, 20, Joshua 11, 21.
See http://www.biblenet.cz/ and https://www.biblegateway.com/ .), or the sacrifices of a huge number of
the animals according to the Bible Old Testament also ordered by the Old Testament only one God
Yahweh for Israelites, which caused possibly no less death and pain than the above mentioned death of
a huge number of people.
According to the Bible, the New Testament the shared both New Testament and Old Testament only
one God should be love in the sense of charity (see: Idolatry. How can Satan make from only one God a
mere idol or image or object and to subordinate it and to misuse it to great evil action, thus according to
the Philosophy of Balance to cause much more than the least possible death and pain. Examples
include Nazis. The German Wehrmacht had in outfit of their soldiers on the belt the motto "Gott mit uns",
that is translated into English "God with us", they could write as well there "Jesus of Nazareth with us,"
as it campaigned for example Medieval Catholic Crusaders or medieval Roman Catholic Inquisition.
According to the Bible's New Testament the only one God is identical to charity. Misuse in the same way
of the word “charity” is apparently very difficult or at present even completely impossible, if for example
above mentioned Nazi soldiers of Wehrmacht had on the belt the motto "charity with us," not "God with
us", as well as Catholic crusaders or the Roman Catholic Inquisition, so they should have hardly
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beatable, if not at present unbeatable barriers to commit war crimes as such especially killing of
defenseless women and children, as the above mentioned Wehrmacht soldiers during World war II, or in
the Middle Ages both Catholic crusaders and the Roman Catholic inquisitors did it in a large amount.
Although in the past the above mentioned misuse of the word “love” has already occurred, in Latin in
ancient Rome there was originally used the word "amor" for the word “love”, then one of the many gods
of Roman polytheism was called by the word "Amor" or by in English "love" by the ancient Romans, then
this ancient Roman god of love Amor acquired rather the meaning as a sex god, who included and
approved or recommended also various sexual deviations like pedophile or homosexual sex, which later
in ancient Rome were numerous and socially recommended ways of sex. Therefore, when St. Jerome
translated the Biblical New Testament (so called Vulgate) into Latin in the 4th-5th Century AD (anno
Domini) the phrase from the Bible, New Testament, 1 John 4, "8 He that loveth not, knoweth not God,
for God is love." in his Latin Vulgate Joannis I „4:8 qui non diligit non novit Deum quoniam Deus caritas
est“, so he did not use in ancient Rome largely discredited Latin word "amor" for the word "love", but he
created for this word “love”, which should be Biblical only one God (see above), in Latin entirely new
word "caritas" in English "charity" (derived from the Latin "carum, caro", i.e. in English "dear"or
"valuable", in French “cher”, in Italian “caro”). According to me with knowledge of this historical
experience the above mentioned word love in the sense of "caritas" or "charity" is in practice
inmisapplicable by Satan.
Literature: http://janbarton.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=441864 , http://www.biblenet.cz/app/b?book=John
1&no=4 , https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+John+4&version=GNV , http://vulsearch.s
ourceforge.net/html/1Jo.html , https://cs.wikipedia.org/wiki/Vulgata , http://www.vira.cz/otazky/Caritasvyznam-slova.html )
The basics of the philosophy of Nazism applied especially by German Nazis in the period of their reign
in years1933-1945 AD, i.e. especially during the Second World War in years 1939-1945 AD, can be
described as follows: ... Adolf Hitler expressed this attitude by the words:: "Die Natur ist grausam, darum
dürfen wir es auch sein.“/ „Nature is cruel, therefore we we may be it also.“, (or another version: „ …,
therefore also I'm cruel.“) (Sources: Hitler-Biographie von Joachim C. Fest (1973),
see http://www.spiegel.de/spiegel/spiegelspecial/d-52322574.html , “Hitler, ein „großer“ Mann?”,
SPIEGEL SPECIAL 2/1989, or another source: [105] Quoted from Vacha, M. Identifikace etických
problémů plynoucích z nových poznatků o lidském genomu. Brno: LF MU, 2006. s. 154,
see http://is.muni.cz/th/102931/fss_b/Pelikan_BP_Pojeti_krajiny_a_jeji_ochrany_v_nacismu.txt ) or
other Hitler's words: “Es wird aber nie ein Fuchs zu finden sein, der seiner inneren Gesinnung nach
etwa humane Anwandlungen Gänsen gegenüber haben könnte, wie es ebenso auch keine Katze gibt
mit freundicher Zuneigung zu Mäusen.“/ „But you never find a fox which could have internal dispositions
for a humane impulses in relation to a goose, as there is no cat, which should have a friendly
relationship with a mouse.“ (sources: p. 312-313, 11. Kapitel Volk und Rasse, Erster Band, EhetVerta,
ADOLF HITLER / MEIN KAMPF, Zwei Bände in einem Band, Ungekürzte Ausgabe, Zentralverlag der
NSDAP., Frz. EherNachf., G.m.b.H., München 851.-855, Auflage 1943, Alle Rechte vorbehalten,
Copyright Band I 1925, Band II 1927 by Verlag Franz Eher Nachf. G.m.b.H., München, Printed in
Germany, Gesamtauflage, sämtlicher Ausgaben 10 240 000 Exemplare, Druck der August Pries GmbH,
in Leipzig, see https://archive.org/stream/Mein-Kampf2/HitlerAdolf-MeinKampfBand1Und2855.Auflage1943818S._djvu.txt or another source: [106] Hitler, Mein Kampf, 2000, s. 207,
see http://is.muni.cz/th/102931/fss_b/Pelikan_BP_Pojeti_krajiny_a_jeji_ochrany_v_nacismu.txt ), here it
is social Darwinism, therefore, it could be rephrased: "Charles Darwin discovered in his theory of nature
evolution, that nature is cruel, because even the Nazis are cruel", so they can kill the enemy women and
children as the wild animals, which like a pack of wolves are merciful only to healthy members of their
pack, in nature they kill females and baby animals of their prey. Or according to Adolf Hitler: „Die breite
Masse ist nur ein Stück der Natur, … “/ „Broad masses are just a piece of nature, … “ (source: p. 371372, 12. Kapitel Die erste Entwicklungszeit der National-sozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, Erster
Band, EhetVerta, ADOLF HITLER / MEIN KAMPF, Zwei Bände in einem Band, Ungekürzte Ausgabe,
Zentralverlag der NSDAP., Frz. EherNachf., G.m.b.H., München 851.-855, Auflage 1943, Alle Rechte
vorbehalten, Copyright Band I 1925, Band II 1927 by Verlag Franz Eher Nachf. G.m.b.H., München,
Printed in Germany, Gesamtauflage, sämtlicher Ausgaben 10 240 000 Exemplare, Druck der August
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Pries GmbH, in Leipzig, see https://archive.org/stream/Mein-Kampf2/HitlerAdolf-MeinKampfBand1Und2855.Auflage1943818S._djvu.txt ) or in SS training manual: ... The SS training manual taught
that “the concept of humanity is biological nonsense” (quoted in Olsen 1999, 73). (Sources: Origins of
the Organic Agriculture Debate, Iowa State Press, A Blackwell Publishing Company, 2004, Blackwell
Publishing Professional, 2121 State Avenue, Ames Iowa, 50014,
see https://books.google.cz/books?isbn=0470290013 and www.blackwellprofessional.com or another
source: [103] Qouted from DeGregori, Thomas R. Environmentalism, Animal Rights Activism and EcoNazism, 2001-04-01, <http://www.acsh.org/healthissues/newsID.604/healthissue_detail.asp>, own
translation,
see http://is.muni.cz/th/102931/fss_b/Pelikan_BP_Pojeti_krajiny_a_jeji_ochrany_v_nacismu.txt ), i.e.
humanism is according to the Nazis, virtually according to Darwinism the artificial creation of a man
which is against nature and not valid in nature. Nietzsche's philosophy is a mere transfer of Darwinism in
philosophy. The Western concept of Darwinism, that the struggle for life in the food chain in human
society takes place in the framework of the free market, is inconsistent using of the Darwinism, which
maintains the validity, contrary to Darwinism and its teachings, many of the old religious, primarily
Jewish and Christian morality in society. /See source: On 4th October, 1943, Heinrich Himmler spoke to
the commanders of the SS in Poznan. Among other things he stated, that a member of the SS must be
honest, moral, faithful and comradely to all the members of their own blood, but never to anyone else.
What will happen with the Russians, what will happen with the Czechs, it is totally unconcerned to him. It
is necessary to save and to place the children of a good German blood in Germany. He was interested
whether other people live in luxury or starve to death, only if they served the German culture. About
starvation to death of ten thousands of Russian women during the digging of the anti-tank ditch he did
not care, important to him it was, whether the tank ditch for Germany was completed. („Ein Grundsatz
muss für den SS-Mann absolut gelten: ehrlich, anständig, treu und kameradschaftlich haben wir zu
Angehörigen unseres eigenen Blutes zu sein und zu sonst niemandem. Wie es den Russen geht, wie es
den Tschechen geht, ist mir total gleichgültig. Das, was in den Völkern an gutem Blut unserer Art
vorhanden ist, werden wir uns holen, indem wir ihnen, wenn notwendig, die Kinder rauben und sie bei
uns großziehen. Ob die anderen Völker in Wohlstand leben oder ob sie verrecken vor Hunger, das
interessiert mich nur soweit, als wir sie als Sklaven für unsere Kultur brauchen, anders interessiert mich
das nicht. Ob bei dem Bau eines Panzergrabens 10.000 russische Weiber an Entkräftung umfallen oder
nicht, interessiert mich nur insoweit, als der Panzergraben für Deutschland fertig wird.) … The Germans
are the only real people in the world and as well as they behave decently towards animals, they behave
decently towards these human animals, but it would be a crime against their own blood to worry about
them and to communicate their ideas with them. … („Wir Deutsche, die wir als einzige auf der Welt eine
anständige Einstellung zum Tier haben, werden ja auch zu diesen Menschentieren eine anständige
Einstellung einnehmen, aber es ist ein Verbrechen gegen unser eigenes Blut, uns um sie Sorge zu
machen und ihnen Ideale zu Brixen, …“) I want to mention a very difficult subject openly in front of you
here. Among us it should even be quite openly, and yet we will never speak about it in public. ... Now I
mean the evacuation of the Jews, the extermination of the Jewish people. („Ich will hier vor Ihnen in aller
Offenheit auch ein ganz schweres Kapitel erwähnen. Unter uns soll es einmal ganz offen
ausgesprochen sein, und trotzdem werden wir in der Öffentlichkeit nie darüber REDEn. … Ich meine
jetzt die Judenevakuierung, die Ausrottung des jüdischen Volkes.“) Most of the members of the SS have
already seen hundreds, thousands of corpses together. Nevertheless apart from exception of human
weakness the members of the SS must remain polite. Therein their hardness lies.(„Von Euch werden
die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen, wenn 500 daliegen oder wenn
1000 daliegen. Dies durchgehalten zu haben, und dabei – abgesehen von Ausnahmen menschlicher
Schwächen – anständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht. … „)
See http://cs.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Himmler and see also Himmler, Heinrich (6 October 1943).
"The Complete Text of the Poznan Speech"
on http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0008_pos&object=translation
&st=REDE+DES+REICHSFüHRGRS+SS&l=de . Or see other source: It was Frederick Nietzsche, the
spiritual father of the concepts of the "human-predator" and the "blond beast", who came in the second
half of the 19th century with the suggestive doctrine, of which essence was the division of moral
systems on the system of the slaves (adhering to regret, compassion and altruism) and the system of
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lords (praising selfishness, sensory delights and contempt for the weak). Boria Sax writes: "Nietzsche
was of the opinion, that the morality of slaves is the credo of the illness and the morality of lords is the
credo of the health. In Judaism and even more in Christianity the weak won over the strong." And
further: "Predators" in the ranks of people were destined to give orders, 'the vegetarians' were destined
to obey." It is significant, that Nietzsche had never apparently seen a large predator elsewhere than at
the zoo and even he did not specify, which specific animal he had in mind. Wolves, bears, lions and
eagles he melded in a single super predator. … Darwin's thesis, that the success in the competitive
struggle for survival had favoured individual races according to "level of their civilization", in Germany
Ernst Haeckel led to the extreme, when he declared, that the Germanic race came from great apes the
furthest away. Richard Wagner wrote that "'inferior races' come 'from the monkeys', while the Aryans
derive their origin 'from the gods'." … "Hitler was a vegetarian and he apparently tried to imitate the
composer Richard Wagner. Several leaders of the Nazi government followed him, including Hess and
Goebbels. Himmler, who was influenced by Buddhism, even ordered eating vegetarian diet to
commanders. (see review of the book “Animals in the Third Reich: Pets, Scapegoats, and the
Holocaust”, Boria Sax, American historian and linguist, Pavel Hub, Klimkovice 2011,
on, http://www.kockaapravo.cz/clanky-clanek.php?id=33 )/
And it is unlike Iosif Vissarionovich Dzhugashvili also known as Stalin (Сталин – in English language
Man from Steel) and his Soviet Union and his Soviet Red Army, who despite their colossal suffering and
the greatest human losses of all the countries in the world (about 23.2 million dead people from a total
number of about 168.5 million people in the former Soviet Union during the above mentioned Second
World War, see https://cs.wikipedia.org/wiki/Počet_obětí_druhé_světové_války ) caused by German
Nazi invasion of the Soviet Union, at present time especially of Russia during the above mentioned
Second World War according to ancient tradition as successors of steppe Mongols, virtually of Muslims
did not kill on principle nor German women (those according to this tradition the Soviet soldiers usually
raped) nor the German children subsequently during and after both the defeat of these German Nazis
and the conquest of Germany by the Soviet Red Army and by their Western allies. /source in the case of
the medieval steppe Mongols under the leadership of Temüjin the Khan of the Mongols, in Mongolian
language the Genghis Khan: I have recently seen a film Mongol (Монгол), Kazakhstan 2007, Directed
by Sergei Bodrov; Starring: Tadanobu Asano (Temüdzhin), Amadu Mamadakov, Honglei Sun, Ying Bai,
according to this above mentioned film Mongol Temüjin enacted three basic laws of the Mongols who
conquered in a short time most of Asia and Russia: 1) not to betray ever your Khan (it was punished by
death regularly also of family members of traitor), 2) to fight against the enemy until the end and 3) the
prohibition of killing women and children.. or another source in the case of Muslims: 18- Banu Qurayza
... He said, 'If you reject this, too, then consider. This is the Sabbath night, and it is possible that
Muhammad thinks he is secure. Let us therefore make a sortie, and we may surprise him and his men.'
But they answered, 'Shall we desecrate the Sabbath, and do on the Sabbath what none has done
before save those who were afterwards transformed into apes?' Kab said at last, 'Not a man of you has,
from the time his mother gave him birth, been able to hold firm to a decision for even one single night' …
In the morning the Qurayza came down from their fort to surrender to the apostle of Allah, and the Aus
begged that - as the apostle had dealt leniently with allies of the Khazraj - he would do the same for the
allies of the Aus. The apostle said, 'Would you like one of your own people to decide their fate' and they
welcomed it. He continued, 'Then let Sad b. Muadh decide.' Sad had been struck by an arrow in the
defence of the Ditch, so his people mounted him on a donkey - with a leather pillow under him, for he
was a stout and handsome man ... Then Sad asked, 'Do you covenant with Allah to abide by my
decision?' and they said, 'We do!' The apostle of Allah also replied, 'Yes.' And Sad pronounced the
following sentence, 'I decree that the men be killed, the property be divided, and the women with their
children be made captives.' … The apostle of Allah imprisoned the Qurayza in Medina while trenches
were dug in the market-place. Then he sent for the men and had their heads struck off so that they fell in
the trenches. They were brought out in groups, and among them was Kab, the chief of the tribe. In
number, they amounted to six or seven hundred, although some state it to have been eight or nine
hundred. All were executed. … Aisha, the wife of the apostle, said, 'Only one of their women was killed.
By Allah! She was with me, talking and laughing, while the apostle slaughtered her countrymen in the
marketplace; and when her name was called, I asked, "What is this for?" and she replied, "I am going to
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be slain!" I asked why and she answered, "For something I have done! " Then she was taken away, and
her head was struck off. But I shall never cease to marvel at her good humour and laughter, although
she knew that she was to die." She was the woman who threw a millstone down from the Qurayza fort
and killed a Believer. Now the apostle distributed the property of the Banu Qurayza, as well as their
women and children, to the Muslims, reserving one-fifth for himself ((above mentioned see p. 82-84) 25Tabuk … When Abu Bakr and the Muslims who accompanied him had departed the Declaration
ojimmunity was sent down by Allah. It proclaimed that Allah and His apostle, after this pilgrimage, were
absolved from observance of all treaties which they had previously made with idolaters. Therefore if you
[the idolaters] repent, this will be better for you; but if you turn your backs, know that you cannot weaken
Allah! And warn those who disbelieve that there will be grievous punishment. An exception shall be
made for those idolaters who have not infringed treaties, and who have given no one aid against My
prophet. Their treaties shall be observed until their terms expire, because Allah loves those who are
pious. 'When four months have elapsed, the instruction to Muhammad continued, 'kill the idolaters
wherever you find them; make them prisoners, surround them, and besiege them wherever they may
be. But if they repent and pray according to the command of Allah and pay the tax, then set them free,
because Allah is forgiving and merciful.' … Any Jew or Christian who persists in his religion is not to be
turned away from it, but must pay one golden dinar or its equivalent in cloth. He who pays this will be
protected by Allah, and His prophet; he who refuses is an enemy of Allah and His prophet, as well as of
all Believers. (above mentioned see p. 108-112) … 26- Last Illness … The total-number of the apostle's
wives was thirteen. … With these eleven wives the apostle consummated his marriages. Two died
before him, namely Khadija and Zaynab (…who had been the wife of his freed slave, Zayd, who
divorced her that she might wed the apostle …), but nine survived him. With two others he did not
consummate marriage: with Asma, who had the white spots of leprosy and whom he sent back to her
family; and with Amra, who had lately been an Unbeliever and who fled to Allah for refuge from the
apostle of Allah. He said, 'Who tlees for refuge to Allah is well protected', and sent her back to her
family. (above mentioned see p. 114-118) (source: MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA, IBN
ISHÁK, original in Arabic language: Sírat rasúl Alláh, from the English edition by Michael Edwardes, Ibn
Ishaq, The Life Of Muhammad, Apostle Of Allah, published by Royal Asiatic Society of London in 1898,
translated by Viktor Svoboda, in 2009 published by publishing house LEDA spol. s r.o. and by publishing
house Rozmluvy, first edition. See https://archive.org/stream/Sirat-lifeOfMuhammadByibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt ). /
For details see: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 15. 7. 2016 14:03
15. 7. 2016 14:03
Postoj Filosofie rovnováhy k danému výroku poslankyně ČSSD: „Homosexuálové se budou snažit
zlegalizovat sex s dětmi“, prohlásila poslankyně ČSSD (tzn. české sociálně demokratické strany),
viz https://www.novinky.cz/domaci/409147-homosexualove-se-budou-snazit-zlegalizovat-sex-s-detmiprohlasila-poslankyne-cssd.html
V daném konkrétním případě je věc sporná, ale obecně lze říci toto:
Zrovnoprávnění homosexuálů ve vztahu k výchově dětí prosazuje ve vládě zejména ministryně
Michaela Marksová-Tominová, jejíž jméno Marksová by se v němčině psalo Marxová a Karel Marx byl
jeden z nejslavnějších světových židů, který vymyslel filosofii komunismu. Na stranu Michaely
Marksové-Tominové se postavil předseda vlády Bohuslav Sobotka, sobota se v hebrejštině řekne šabat
nebo sabat a jedná se o nejsvatější den v běžném týdnu pro židy, stejně jako svátkem křesťanů v
běžném týdnu je neděle.
Ve Francii prosazoval a zřejmě i prosadil adopce dětí zřejmě např. i z dětských domovů a sňatky mezi
homosexuálními páry Francois Hollande (viz https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/299982-francieschvalila-snatky-homosexualu-prvni-svatby-od-cervna.html ), jeho jméno by se dalo z francouzštiny do
češtiny přeložit jako František Holanďan. Obdobně v češtině vzniklo zřejmě jméno slavného českého
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židovského spisovatele Karla Poláčka, jméno Poláček zřejmě odkazuje na to, že jeho předci přišli z
Polska a nebyli tudíž Češi, jako jméno Hollande zřejmě odkazuje na to, že předci Francoise Hollandea
přišli do Francie z Holandska a nebyli tudíž Francouzi. V Polsku žila zároveň před druhou světovou
válkou a nacistickým holocaustem největší židovská komunita tzv. aškenázů, tedy evropských židů v
celé Evropě, čítající několik miliónů lidí. Obdobou jména Hollande v češtině je zřejmě české jméno
Holan.
Ve Francii žije v současnosti několik miliónů Arabů pocházející zejména z bývalých francouzských
kolonií, které se nepodařilo dosud integrovat do francouzské společnosti a kteří se ani integrovat
nechtějí a tvoří ve Francii takřka zcela oddělená společenství. V ortodoxních muslimských arabských
zemích vyrůstají chlapci od narození až do svého případného manželství výlučně v mužské společnosti,
a to vyjma svých sester a matek, jestliže se takovýto chlapec projeví ve svém dětství a mladistvém věku
jako homosexuál, např. začne homosexuálně obtěžovat své vrstevníky, tak je zřejmě v krátké době
radikálními ortodoxními muslimy zabit. Tímto způsobem muslimové již od dob proroka Muhammada,
tedy již zhruba 1200-1300 let eliminují ze svého genetického kódu téměř dokonale veškerou dědičnou
informaci homosexuality. Takže Arabové by měli dle Filosofie rovnováhy být většinou nevzdělaní, často
s nižší inteligencí, velmi málo citliví (totiž předpokladem vyšší inteligence dle Filosofie rovnováhy je
ženský prvek v mužské psychice, tj. citlivost muže, která mu umožňuje vnímat i malé drobnosti, resp.
detaily), obyčejní Arabové z vědy znají pouze Korán (internet se v Arabských zemích cenzuruje, a
zobrazované webové stránky, v arabských zemích např. nelze získat pomocí internetu na největší
světovou Západní vědeckou encyklopedii existující téměř ve všech světových jazycích i Arabštině
wikipidia, prohlížené webové stránky, resp. jejich adresy Araby na internetu se zapisují a tyto zápisy
uchovávají a jsou kontrolovány islámskou mravnostní policií daného státu), obyčejní Arabští muži jsou
zároveň tudíž velice sexuálně výkonní, typické arabské manželství má 4-10 dětí (a to na rozdíl od
Západních mužů, kteří mají v průměru 2 děti, české přísloví to popisuje slovy: „nejlepší antikoncepce
pro muže i ženy, je jejich absolvování vysoké školy, resp. university“), běžní Arabové jsou tudíž zároveň
velice odvážní a nebojí se zemřít v boji (před tím však zplodí se svou manželkou oněch 4-10 dětí),
zároveň nemuslim, který zabije muslima, musí být každým muslimem zabit (odpustit zabití muslima,
mohou muslimové pouze muslimovi, čili prorok Muhammad omezil v Koránu do té doby v Arábii
neomezenou krevní mstu, jenom vůči muslimům navzájem, vůči nemuslimům ponechal v Koránu prorok
Muhammad tuto krevní mstu v plné platnosti). Tudíž nemuslím, který někdy zabil muslima, který nechce
být ve stálém ohrožení smrtí ze strany celého muslimského světa, má jedinou možnost, jak se
zachránit, a to přestoupit k islámu.
Obdobná situace s homosexualitou nakonec dospěla ve starověkém Římě k tomu, že, jestliže
významnější muž heterosexuál i žijící s manželkou a dětmi si nepořídil jako svého otroka mladého
chlapce na sex, tak byl považován Římany za zvráceného.
Nakonec přišli germánští barbaři a celou starověkou římskou říši rozvrátili a obsadili a germánské
křesťanství začalo římské homosexuály, kterým byla prokázána homosexualita popravovat či zavírat do
vězení, to trvalo nejméně do roku 1950 našeho letopočtu. Obdobně nyní hrozí, že Evropu ovládnou
Arabové a jejich islám a homosexuální genetický kód dnešních Evropanů v ní začnou systematicky
eliminovat, jako to už přes 1000 let činí v islámském světě.
Křesťanskému Západu zřejmě trvale nepomůže ani jeho současná technologická převaha. Obdobná
situace existovala v dějinách lidstva ve starověku již během tzv. Punských válek mezi městským státem
obchodníků Kartágem a městským státem válečníků Římem na počátku římského vojenského
rozmachu. Armáda Kartága měli technicky dokonalejší lodě, které v té době zaostalejší armáda Říma
nebyla schopna na moři porazit. Protože Kartágo leželo na severu Afriky a Řím v Itálii v Evropě, museli
Římané ovládnout Středozemní moře, aby se armáda Říma mohla přeplavit k městu Kartágu a tam s
armádou Kartága bojovat. Tyto tzv. Punské války trvaly několik desítek let, nakonec se Římanům, kteří
byli početnější než obyvatelé Kartága, podařilo zmocnit jedné válečné lodi Kartága a tu zhruba na 7080% procent dokonale okopírovat. Avšak protože Římanů bylo mnohem více než obyvatel Kartága,
Římané měli větší porodnost a byli více odvážní, tak těchto okopírovaných o něco méně dokonalejších
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válečných lodí během relativně krátké doby vyrobili mnohem více, než byl celkový počet těchto o něco
více dokonalejších válečných lodí, které měla a byla schopna využít celá armáda Kartága. Poté tito
starověcí Římané ovládli celé Středozemní moře, vylodili se před městem Kartágo, které po úspěšném
obléhání do základů vypálili a jeho všechny obyvatele vyvraždili či zotročili. Ze stejných důvodů těm
nejvíce inteligentním muslimům, i když většina Arabů zřejmě je dle Filosofie rovnováhy z výše
uvedených důvodů spíše podprůměrně inteligentní a nevzdělaná, jejich islámské země platí studium na
Západních univerzitách, nikoliv však společenských vědních oborů jako filosofie, sociologie,
religionistika, teologie apod., v těchto společenských vědních oborech si musí i tito inteligentnější
muslimové vystačit s Koránem, avšak tito muslimové mohou na Západě studovat zásadně pouze
přírodní vědy, jako jsou např. fyzika, matematika, chemie, biologie apod., umožňující těmto muslimům
vyrábět účinnější zbraně či okopírovat Západní zbraně, např. jaderné zbraně apod. (další výjimkou je
studium práva, které muslimům umožňuje např. zajišťovat na Západě dopadeným arabským islámským
teroristům vysoce odbornou obhajobu nejlepšími místními právníky placenými zřejmě z peněz všech
muslimů určených na islámem všem muslimům předepsaný džihád, tj. svatou válku a kontrolovanými
těmito arabskými absolventy práv na těchto místních Západních univerzitách).
Takže homosexuálové naslouchající zejména židovské propagandě o tom, že homosexualita není
nemoc či sexuální úchylka, u které je v prvé řadě třeba hledat způsoby její léčby a jak ji vyléči, nýbrž, že
homosexualita je určitě jakousi zcela zdravou variantou lidské sexuality, tudíž homosexuálové jsou
zcela zdraví a je zde jenom jejich psychický problém, aby svou homosexualitu psychicky akceptovali a
začali provozovat tento určitě zcela zdravý homosexuální sex bez jakýchkoliv psychických zábran, a že
mají nárok v oblastí svého partnerského práva na zcela rovné postavení s heterosexuálními
manželskými práva, tedy např. homosexuální mužské dvojice či trojice atd. mají stejné práva adoptovat
děti z dětských domovů, např. malé chlapce jako heterosexuální páry, tímto svým bojem za svou
rovnoprávnost pravděpodobně dosáhnou rozšíření homosexuality ve společnosti jako ve starověkém
Římě, poklesu porodnosti v Evropě a jejího ovládnutí islámem a Araby, kteří je místo mírné
diskriminace, snažící se homosexuály přimět najít vědecký lék na jejich homosexualitu, začnou
systematicky likvidovat, aby zbavili i Evropských lidský genetický kód dědičné homosexuální informace,
jako to Arabové již zřejmě přes tisíc let dělají v Arabském světě. Typickým příkladem účinku této
převážně židovské propagandy je popis toho, jak američtí psychiatrové cca mezi lety 1970-1980
rozhodli o vyřazení homosexuality ze seznamu lidských nemocí. Když se konal kongres amerických
špičkových psychiatrů a dalších vědců, který měl řešit otázku homosexuality, vtrhlo do jednací místnosti
tohoto kongresu cca 100 homosexuálních demonstrantů a začala tyto vědce hlasitě urážet a napadat.
Tito američtí vědci poté, aby se podobná situace na jejich vědeckých kongresech již neopakovala,
rozhodli o vyřazení homosexuality ze seznamu lidských nemocí, Avšak dle anonymního průzkumu mezi
americkými psychiatry i nadále naprosto převážná většina z nich dosud považuje homosexualitu za
lidskou nemoc.
V rámci nástupu Hitlerova nacismu Hitler zpočátku využíval tzv. sportovce, tzn. bojovné městské
mladíky z posiloven, kterým velel zřejmě homosexuál Ernst Röhm, který si mezi nimi zřejmě vybíral ty
nejhezčí za své milence, tito bojovníci Ernsta Röhma se nazývali SA (Sturmabteilung). Ernst Röhm
plánoval, že nakonec po politickém vítězství Hitlera v Německu se stane velitelem celé německé
armády, a celá tehdejší regulérní armáda tzv. Wermacht se včlení do jeho SA (Sturmabteilung), která
bude nadále prosazovat výše uvedené homosexuální praktiky. Německá armáda, tzv. Wermacht dala
však Hitlerovi nutnou podmínku, aby Hitler mohl převzít v Německu veškerou moc, musel zlikvidovat
Ernsta Röhma, rozpustit jeho oddíly SA (Sturmabteilung) a začlenit je do Wermachtu, což se také stalo
a homosexuality byla od té doby v nacistickém Německu a nacistickém Wermachtu zakázána pod
hrozbou koncentračního tábora. Němečtí statkáři, resp. šlechta, tzv. junkeři, kteří od pradávna veleli
německé armádě, totiž dobře věděli, že homosexualita v armádě znamená její nezadržitelný rychlý
rozklad, a že nejlepší vojáci nejsou městští sportovci, často homosexuálové (kteří sní např. půl prasete
a pak tuto načerpanou energii, jež provázela velká smrt a bolest např. prasete vypustí naprosto
zbytečně do vzduchu v městské posilovně či jiném městském sportu, např. ve starověkém Řecku, kde
vznikla dnešní Olympiáda, tito Olympionici, zásadně pouze muži soutěžili před zraky zřejmě výlučně
mužského publika zcela nazí, výsledkem této zásadně naprosto zbytečné smrti a bolesti jsou pak různé
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sexuální úchylky těchto tzv. sportovců), nýbrž těmito nejlepšími vojáky jsou zásadně němečtí oráči a
pastevci, tj. sedláci, kteří, jestliže zabijí prase a pak jej snědí, tak energii z něj využijí ke vzniku nového
života, např. pěstovaní nových rostlin či chování nových a nových generací hospodářských zvířat
(obdobně základem moci armády USA nejsou změkčilí obyvatelé New Yorku, kde žije zřejmě v USA
největší židovská komunita, ale synové farmářů z jihu USA a obdobně základem moci izraelské armády
jsou synové členů komunistických zemědělských družstev v Izraeli tzv. kibuců a kapitalistických farmářů
v Izraeli tzv. mošavů). Naproti tomu tzv. výše uvedení městští sportovci, kteří sní půl prasete a energii z
toho získanou vypustí naprosto zbytečně do vzduchu na hřišti, protože nemohou vidět a jejich další
posilování nemá většinou žádný dobrý účel či smysl, nakonec často velmi ztloustnou, svému sportu se
věnují už pouze u televize jako televizní diváci a začnou ve velkém jíst maso ze zemědělských
koncentračních táborů zvířat, tj. tzv. zemědělských porážkových průmyslových velkochovů zvířat, např.
v České republice, největší firmou vlastnící tyto zemědělské porážkové velkochovy v České republice je
holding Agrofert Andreje Babiše, jehož manželka, resp. partnerka se za svobodna zřejmě jmenovala
Herodesová (viz „Babiš tvrdí, že anonymní akcie v době udělení unijní dotace patřily jeho dětem a
bratrovi Babišovy partnerky Martinu Herodesovi“, viz http://www.novinky.cz/domaci/403981-skoro-se-mitomu-nechce-verit-prohlasila-jourova-o-ztracenych-dokumentech-k-capimu-hnizdu.html , Herodes je
jméno židovského krále, kterého židé považují za jednoho z velkých židovských králů, avšak dle
křesťanské Bible, Nového zákona tento král Herodes, aby se zbavil novorozeného nemluvněte Ježíše z
Nazaretu, zřejmě Krista jako svého konkurenta, když mu mudrci řekli, že je tento Ježíš budoucí židovský
král, tak nechal v izraelské oblasti, kde se tento Ježíš narodil, vyvraždit všechny malé děti do dvou let,
viz Bible, Nový zákon, Matouš 2, 16). Naproti tomu výše uvedení němečtí statkáři či šlechta, tj. tzv.
junkeři založili pod vedením německého filosofa Rudolfa Steinera před druhou světovou válku v
Německu tzv. bio či ekologické zemědělství, které co možná nejvíce zachovává v zemědělství tj.
současné rostlinné a živočišné výrobě starobylé metody starých sedláků a odmítá současné
zemědělské továrny provozující u chovu zvířat a pěstování rostlin tovární velkovýrobu, Hitlerova
nacistická říše široce prosazovala v zemědělství toto bio zemědělství a pod osobním dozorem Hitlera
vznikly nejdokonalejší zákony na ochranu zvířat a přírody, jež byly na Západě za celou dobu jeho dějin
kdy uzákoněny. Hitler však naopak provozoval zemědělské koncentrační porážkové tábory lidí, zejména
židů, jeho cílem bylo zcela zničit židovský genetický kód v rámci světového lidstva.
Podobný problém existoval zřejmě již v Bibli, Starém zákoně v Sodomě, která byla dle Biblické tradice
osídlena převážně homosexuály. Bůh vyslal do Sodomy jako své zástupce své Anděly, kteří měli
obyvatele Sodomy poučit o tom, že homosexualita je nemoc (v biblickém jazyku hřích) a dle Filosofie
rovnováhy jim zřejmě řekli rovněž o tom, že jejich homosexualita je důsledkem působení velké zbytečné
smrti a bolesti z jejich strany a ze strany jejich předků. Sodomští obyvatelé tyto Anděly po setmění
obklíčili a chtěli je lynčovat. Tito Andělé pak našli úkryt v domě Lota, obyvatele Sodomy a příbuzného
Abrahamových Izraelců, resp. židů, Sodomští obyvatele nutili Lota, aby jim otevřel dveře od svého domu
a vydal tyto Anděly, aby je zlynčovali, Lot jim místo nich vydal své děti, které Sodomští obyvatelé před
Lotovým domem znásilnili. Nato se Bůh velmi rozhněval a ohněm vyhladil dle Bible, Starého zákona
všechny obyvatele Sodomy, s výjimkou Lota a jeho rodiny, dnes by se dalo říci, že Bůh shodil na
Sodomu něco jako atomovou bombu.
Obdobně zareagovali čeští homosexuálové na výše uvedený výrok poslankyně ČSSD, že
„homosexuálové se budou snažit zlegalizovat sex s dětmi“, když někdo zneužil její web, kde napsal na
jeho první stranu velkým písmem: „Jdi do prdele ty homofobní krávo. Spletla sis století.“ Kdo tomuto
pirátovi dal nutné technické znalosti a přístupová hesla ke zneužití webu této poslankyně ČSSD
můžeme jenom spekulovat https://www.novinky.cz/domaci/409241-poslankyni-nytrove-kdosi-napadl-azmenil-webove-stranky.html .
V Novém zákoně Ježíš Nazaretský, zřejmě Kristus o lidech nevěřících (v té době především židů) v to,
že židovský Biblický, Starozákonní Bůh, resp. z dlouhodobého hlediska nejsilnějším zákonem přírody je
láska ve smyslu charita a trvajících na tom, že židovský Biblický, Starozákonní Bůh, resp. příroda je
masový vrah lidí a zvířat píše: Bible, Nový zákon, Matouš 13, 15 Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu,
ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže neuvidí očima a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se
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– a já je neuzdravím.‘
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 15. 7. 2016 14:13
15. 7. 2016 14:13
Strana za práva všech živých tvorůfacebook.com
... (kamaráde),
pro info posílám můj článek o mém názoru na spor o homosexualitu v české poslanecké sněmovně, jen
upozorňuji, že zřejmě krátce před zveřejněním tohoto mého článku na mém facebooku,
viz https://www.facebook.com/Strana-za-práva-všech-živých-tvorů-133671120130073/ bylo pozměno
údajné vyjádření dotčené poslankyně ČSSD vzhledem k homosexuálům, v mě interpretovaném článku
měla tato poslankyně říci: "Homosexuálové se budou snažit zlegalizovat sex s dětmi, prohlásila
poslankyně ČSSD", tento článek byl na novinkách zveřejněn ve středa 13. července 2016, 19:09 Praha, viz https://www.novinky.cz/domaci/409147-homosexualove-se-budou-snazit-zlegalizovat-sex-sdetmi-prohlasila-poslankyne-cssd.html , avšak podle dnes zveřejněného článku měla naopak říci: "Řekla
také, že homosexuálové se budou snažit zrealizovat sex s dětmi.", zveřejněno Dnes 14:35 - Praha,
viz https://www.novinky.cz/domaci/409325-sobotka-chce-aby-se-nytrova-omluvila-za-vyroky-ohomosexualech-poslankyne-ho-neposlechne.html , což je zcela něco jiného, protože to hází všechny
homosexuály do jednoho pytle (viz princip kolektivní viny). O důvodech této změny v novinách po dvou
dnech od jejího výroku lze jen spekulovat.
Dalibor
Aktualizováno 15. 7. 2016 16:05
15. 7. 2016 16:05
Moje osobní dosavadní životní zkušenost a vztah k židům
Nyní bylo již dost teorie a uvedu trochu životní praxe. Jsem od narození pokřtěný římský katolík. Židy
lze podle mé dosavadní životní zkušenosti rozdělit v zásadě do dvou skupin:
1) Jsou židé, kteří v současnosti věří tomu a jednají podle toho, co říká o židech Biblický, Starý zákon,
tedy, že jediný Biblický, Starozákonní Bůh, popř. příroda, jsou-li tito židé židovskými ateisty, je masový
vrah lidí a zvířat. S žádným takovým židem jsem se v České republice nikdy osobně nesetkal, a to jsem
se za svůj život v České republice setkal a dlouhodobě znal nejméně cca deset židů, i když žádný z nich
mi výslovně nikdy nepřiznal svůj židovský původ. Dvakrát jsem byl v Izraeli, kde jsem měl zejména
poprvé velmi nepříjemnou zkušenost s izraelskými židy, kdy jsem se ocitl po svých každodenních
návštěvách zřejmě jediného polského katolického kostela v Tel Avivu pod velkým tlakem židů a zároveň
i tito polští mniši z tohoto katolického kostela v Tel Avivu mi rovněž odmítli v této mé situaci jakkoliv
pomoci a musel jsem z Izraele v těžkém zdravotním stavu sám předčasně odjet.
2) Všichni lidé v České republice, kteří nějak dlouhodobě zasáhli do mého života v České republice a o
nichž jsem se důvodně domníval, že jsou židé, nebo o nichž jsem si byl téměř zcela jistý, že jsou židé,
byli na mě vždy hodní bez ohledu na to, že s vysokou pravděpodobností blížící se jistotě nemám žádné
židovské předky. Z pohledu Biblického Nového zákona by šlo o nich říci, viz Bible, Nový zákon, Marek
15, 43 přišel Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také očekával království Boží, dodal si odvahy,
vešel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. nebo viz jiná část Bible, Nový zákon, Jan 19, 38 Potom
požádal Piláta Josef z Arimatie – byl to Ježíšův učedník, ale tajný, protože se bál Židů – aby směl
Ježíšovo tělo sejmout z kříže. Když Pilát k tomu dal souhlas, Josef šel a tělo sňal. Tito čeští židé podle
mé dosavadní životní zkušenosti zřejmě spíše věří, že jediný Starozákonní Biblický Bůh je totožný s
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Novozákonním Bohem Ježíšovým, který má být láska ve smyslu charita. Toto však zásadně tají,
protože by vysoce pravděpodobně v případě, že by veřejně přiznali, že věří v lásku ve smyslu charita
(viz jediné dogma mé Filosofie rovnováhy: "… Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve
světě, kde se budou mít všichni rádi, … „), ztratili zřejmě právo na návrat do Izraele, resp. na zisk
izraelského občanství podle izraelského Zákona o návratu a tak i jedinou skutečnou ochranu před
protižidovskými pogromy proti nim a jejich rodinám (toto by však dle mé Filosofie rovnováhy bylo zřejmě
v příkrém v rozporu s touto mou Filosofií rovnováhy a podle mého výkladu i proti Ježíšovu učení o
jediném Starozákonním i Novozákonním Bohu jako lásce ve smyslu charita, viz jediné dogma mé
Filosofie rovnováhy: „… proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše
ostatní jsou více názory (spekulace).“, čímž se podle mne zřejmě stává pro tyto židy věřící v lásku ve
smyslu charita tato má Filosofie rovnováhy velmi přitažlivou, protože jim umožňuje, resp. zejména v
případě krajní nouze jim i přikazuje do doby, než se tato celá záležitost spravedlivě vyřeší, lhát ohledně
jejich skutečné víry i vůči svým ostatním židovským bližním).
Viz precedenční soudní případ Státu Izrael: „Shmuel Oswalda Rufeisen (1922-1998), lépe známý jako
bratr (či otec) Daniel, O.C.D., byl to narozený polský žid, který přežil nacistickou invazi do své vlasti (tj.
Polska, pozn. autora), v průběhu které konvertoval ke křesťanství a stal se katolíkem a bratrem (tj.
mnichem, pozn. autora) Řádu bosých Karmelitánů. Přestěhoval se do Izraele, kde usiloval o občanství v
rámci izraelského Zákona o návratu, ale byl odmítnut izraelskou vládou. … Rufeisen se v případu
odvolal k Nejvyššímu soudu Izraele a v roce 1962 Soud potvrdil rozhodnutí vlády: jakýkoliv žid
konvertující na jiné náboženství by ztratil přednostní přístup k izraelskému občanství. / „Shmuel Oswald
Rufeisen (1922–1998), better known as Brother (or Father) Daniel, O.C.D., was a Polish-born Jew who
survived the Nazi invasion of his homeland, in the course of which he converted to Christianity,
becoming a Catholic and a friar of the Discalced Carmelite Order. He moved to Israel, where he sought
citizenship under the Israeli Law of Return, but was refused by the Israeli government. … Rufeisen
appealed the case to the Supreme Court of Israel, and in 1962 the Court upheld the government's
decision: any Jew converting to another religion would lose their preferential access to Israeli
citizenship. (Rufeisen v Minister of the Interior, (1962) 16 PD 2428)“ (viz /
see https://en.wikipedia.org/wiki/Oswald_Rufeisen ). Jiným nedávným případem byl obdobný soudní
případ Státu Izrael: „Romuald Jakub Weksler-Waszkinel, polský katolický kněz a profesor filosofie ve
svých 60 letech, který se rozhodl imigrovat do Izraele. V čemž je pravděpodobně posledním případem
evropského kněze vědomého si toho, že se narodil židovským rodičům zabitých při holocaustu. … Jako
tomu bylo v případě bratra Daniela v jeho precedent-stanovujícím případě v roce 1962, izraelská vláda
odmítla udělit Weksleru-Waszkinelovi občanství argumentujíc, že žid, který praktikuje jiné náboženství,
není způsobilý podle Zákona o návratu. Místo toho udělila Weksleru-Waszkinelovi, jehož adoptivní
rodiče byli jmenováni Spravedlivými mezi národy (památníkem) Yad Vashem, přechodný pobyt na
náboženské pracovní visum- Weksler-Waszkinel souhlasil zříci se katolicismu, avšak nevzdal svou víru
v Ježíše. V tom spočívá důvod, proč není uznáván za žida svým židovskými bližními. / Romuald Jakub
Weksler-Waszkinel, a Polish Catholic priest and philosophy professor in his late-60s who decides he
wants to immigrate to Israel. In what is likely the last case of a European priest learning that he was
born to Jewish parents killed in the Holocaust. As it did with the Brother Daniel in his precedent-setting
case in 1962, the Israeli government refused to grant Weksler-Waszkinel citizenship, arguing that a Jew
who practices another religion does not qualify under the Law of Return. Instead, it granted WekslerWaszkinel, whose adoptive Polish parents were named Righteous Gentiles by Yad Vashem, temporary
residency on a religious worker’s visa.Weksler-Waszkinel has agreed to renounce Catholicism, but he
will not give up his belief in Jesus. Therein lies the reason why he is not recognized as a Jew by his
fellow Jews.” (viz/see http://forward.com/the-assimilator/140594/can-a-polish-priest-be-a-jew-notaccording-to-the/#ixzz4EVhlkUv1 )
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 19. 7. 2016 10:20
19. 7. 2016 10:20
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My personal up to now life experience and relationship with the Jews.
Now it has been already enough theory and I bring a bit of life experience. I'm from birth baptized
Roman Catholic. On principle the Jews can be divided in my up to now life experiences into two groups:
1) There are the Jews who at present time believe and act according to what the Bible, Old Testament
says about the Jews, thus, that only one Biblical, Old Testament God, virtually nature, if these Jews are
Jewish atheists, is a mass murderer of both humans and animals. I have personally met with no such a
Jew in the Czech Republic, although I met in my life in the Czech Republic and a long time I know at
least about ten Jews, although none of them declared me explicitly his or her Jewish origin. Twice I was
in Israel, where I had a very unpleasant experience with Israeli Jews especially for the first time, when I
found myself under great pressure from the Jews after my daily visits of probably only one Polish
Catholic church in Tel Aviv and also the Polish monks from this Catholic church in Tel Aviv refused also
me any help in this my situation and I myself had to leave Israel in my severe health condition
prematurely.
2) All the people in the Czech Republic, who somehow long intervened in my life in the Czech Republic
and who I reasonably believed, that they are the Jews, or who I have been nearly completely sure that
they are the Jews, were always charitable in relation to me no matter what that with a high probability
approaching certainty I have no Jewish ancestors. From the perspective of the Biblical New Testament it
could be said about them, see Bible King James Version (KJV), New Testament, Marc 15, 43 Joseph of
Arimathaea, an honourable counsellor, which also waited for the kingdom of God, came, and went in
boldly unto Pilate, and craved the body of Jesus., or see another part of Bible King James Version
(KJV), New Testament, John 19, 38 And after this Joseph of Arimathaea, being a disciple of Jesus, but
secretly for fear of the Jews, besought Pilate that he might take away the body of Jesus: and Pilate gave
him leave. He came therefore, and took the body of Jesus. In my up to now life experience these Czech
Jews rather believe that the only one Old Testament Biblical God is identical with the New Testament
God of Jesus, who shall be the love in the sense of charity. However on principle they hide it, because
in the case, that they would declared publicly that they believe in love in the sense of charity (see only
one dogma of my Philosophy of Balance: "… All living creatures in fact mostly want to live in a world,
where everyone likes each other, … „), they would lose apparently the right to return to Israel, virtually to
gain Israeli citizenship according the Israeli Law of Return and thus also the only real protection against
anti-Jewish pogroms against them and against their families (according to my Philosophy of Balance
this would apparently be in direct conflict against this my Philosophy of Balance and according to my
interpretation also against Jesus' teaching about the only one both Old Testament and New Testament
God as love in the sense of charity, see the single dogma of my Philosophy of Balance: „… therefore
everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views
(speculations).“ , by which according to me this my Philosophy of Balance becomes very attractive for
these Jews believing in love in the sense of charity, because it allows them, virtually especially in the
case of extreme emergency it commands also to them until the time, when this whole matter is justly
resolved, to tell lies about their true belief also in relation to their other fellow Jews).
See precedential judicial case of State of Israel: „Shmuel Oswald Rufeisen (1922–1998), better known
as Brother (or Father) Daniel, O.C.D., was a Polish-born Jew who survived the Nazi invasion of his
homeland, in the course of which he converted to Christianity, becoming a Catholic and a friar of the
Discalced Carmelite Order. He moved to Israel, where he sought citizenship under the Israeli Law of
Return, but was refused by the Israeli government. … Rufeisen appealed the case to the Supreme
Court of Israel, and in 1962 the Court upheld the government's decision: any Jew converting to another
religion would lose their preferential access to Israeli citizenship. (Rufeisen v Minister of the Interior,
(1962) 16 PD 2428)” (see https://en.wikipedia.org/wiki/Oswald_Rufeisen ) Another recent case was a
similar judicial case of State of Israel: ”Romuald Jakub Weksler-Waszkinel, a Polish Catholic priest and
philosophy professor in his late-60s who decides he wants to immigrate to Israel. In what is likely the
last case of a European priest learning that he was born to Jewish parents killed in the Holocaust. As it
did with the Brother Daniel in his precedent-setting case in 1962, the Israeli government refused to grant
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Weksler-Waszkinel citizenship, arguing that a Jew who practices another religion does not qualify under
the Law of Return. Instead, it granted Weksler-Waszkinel, whose adoptive Polish parents were named
Righteous Gentiles by Yad Vashem, temporary residency on a religious worker’s visa.WekslerWaszkinel has agreed to renounce Catholicism, but he will not give up his belief in Jesus. Therein lies
the reason why he is not recognized as a Jew by his fellow Jews.” (see http://forward.com/theassimilator/140594/can-a-polish-priest-be-a-jew-not-according-to-the/#ixzz4EVhlkUv1 )
For details see: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 19. 7. 2016 10:23
19. 7. 2016 10:23
https://animalpetitions.org/128601/stop-torturing-and-killing-bulls-at-annual-festival/
Aktualizováno 19. 7. 2016 17:16
19. 7. 2016 17:16
II. část, Literatura č. 1 k mému článku Poznámky k Biblickému Starozákonnímu králi Davidovi z hlediska
Filosofie rovnováhy a zřejmě smlouva Krista, zřejmě Ježíše z Nazaretu a Ďábla, tj. Biblického Satana o
rozdělení vlády nad světem v době tohoto krále Davida a v době vzniku protestantství a v současnosti a
zřejmě její podstatný obsah.
Literatura:
všechny citáty v češtině z Bible v této knize z důvodu autorských práv zásadně v češtině Bible kralická
viz http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1K15.php , nadpisy z Bible, překlad 21. století (zkráceně
Bible21 nebo B21, první části vyšly pod názvem Nová Bible kralická, NBK)
viz http://www.biblegateway.com/ a https://cs.wikipedia.org/wiki/Bible,_překlad_21._století , původně
vše inspirováno BIBLE PÍSMO SVATÉ STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA |včetně deuterokanonických
knih|, Český ekumenický překlad, ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST, 1995, viz www.biblenet.cz , v
angličtině King James Version http://www.biblegateway.com/
1. SAMUELOVA, 14. KAPITOLA
(STATEČNÝ
JONATAN, https://www.biblegateway.com/passage/?search=První+Samuelova+14&version=B21 )
1. Stalo se pak jednoho dne, že řekl Jonata syn Saulův služebníku, kterýž nosil zbroj jeho: Poď,
půjdeme k stráži Filistinských, kteráž jest na oné straně. Ale otci svému toho nepověděl. 2. Saul však
zůstával na kraji pahrbku pod jabloní zrnatou, kteráž byla v Migron; a lidu, kterýž byl s ním, bylo okolo
šesti set mužů, 3. Tolikéž Achiáš syn Achitobův, bratra Ichabodova, syna Fínesova, syna Elí, kněze
Hospodinova v Sílo, kterýž nosil efod. Ale lid nevěděl, že by odšel Jonata. 4. Mezi těmi pak průchody,
jimiž pokoušel se Jonata přejíti k stráži Filistinských, byla skála příkrá k přecházení s této strany, též
skála příkrá k přecházení s oné strany; jméno jedné Bóses, a jméno druhé Seneh. 5. Jedna skála byla
na půlnoci proti Michmas, a druhá na poledne proti Gabaa. 6. I řekl Jonata služebníku, kterýž nosil zbroj
jeho: Poď, přejděme k stráži těch neobřezaných, snad bude Hospodin s námi; neboť není nesnadné
Hospodinu zachovati ve mnoze aneb v mále. 7. Odpověděl oděnec jeho: Učiň, cožkoli jest v srdci tvém,
obrať se, kam chceš; aj, budu s tebou podlé vůle tvé. 8. I řekl Jonata: Aj, my jdeme k mužům těm, a
ukážeme se jim. 9. Jestliže řeknou nám takto: Počkejte, až přijdeme k vám, stůjme na místě svém, a
nechoďme k nim. 10. Pakli by řekli takto: Vstupte k nám, jděme, nebo vydal je Hospodin v ruku naši. To
zajisté nám bude za znamení. 11. Ukázali se tedy oba dva stráži Filistinských. I řekli Filistinští: Hle,
Hebrejští lezou z děr, v nichž se byli skryli. 12. I mluvili někteří z stráže té k Jonatovi a k oděnci jeho, a
řekli: Vstupte k nám, a povíme vám něco. Pročež řekl Jonata k oděnci svému: Podiž za mnou, nebo je
vydal Hospodin v ruku Izraele. 13. A tak lezl čtvermo Jonata a oděnec jeho za ním. I padali před
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Jonatou, a oděnec jeho mordoval je, jda za ním. 14. A to byla porážka první, v níž zbil Jonata a oděnec
jeho okolo dvadcíti mužů, jako v půl honech rolí dvěma volům s zápřež. 15. Protož byl strach v tom
ležení a na tom poli, i na všem tom lidu; strážní i oni loupežníci děsili se též, až se země třásla, nebo
byla v strachu Božím. 16. A vidouce strážní Saulovi v Gabaa Beniaminově, oznámili, jak množství to
narůzno prchá, a vždy více se potírá. 17. Saul pak řekl lidu, kterýž s ním byl: Vyhledejte i hned a zvězte,
kdo jest z našich odšel. A když vyhledávali, hle, Jonaty nebylo a oděnce jeho. 18. I řekl Saul Achiášovi:
Postav sem truhlu Boží. (Truhla pak Boží toho času byla s syny Izraelskými.) 19. I stalo se, když ještě
mluvil Saul k knězi, že hřmot, kterýž byl v vojště Filistinských, více se rozcházel a rozmáhal. Protož řekl
Saul knězi: Spusť ruku svou. 20. Shromáždili se tedy Saul i všecken lid, kterýž s ním byl, a přišli až k té
bitvě; a aj, byl meč jednoho proti druhému s hřmotem velmi velikým. 21. Hebrejští pak někteří byli s
Filistinskými prvé, kteříž táhli s nimi polem sem i tam; i ti také obrátili se a stáli při lidu Izraelském, kterýž
byl s Saulem a s Jonatou. 22. Všickni také muži Izraelští, kteříž se skryli na hoře Efraim, když uslyšeli,
že by utíkali Filistinští, honili je i oni v té bitvě. 23. I vysvobodil Hospodin toho dne Izraele. Boj pak
protáhl se až do Betaven.
(MŮJ OTEC ŠKODÍ
ZEMI, https://www.biblegateway.com/passage/?search=První+Samuelova+14&version=B21 )
24. A AČKOLI MUŽI IZRAELŠTÍ UTRÁPILI SE TOHO DNE, VŠAK SAUL ZAVÁZAL LID S PŘÍSAHOU,
ŘKA: ZLOŘEČENÝ MUŽ, KTERÝŽ BY JEDL CHLÉB PRVÉ, NEŽ BUDE VEČER, A NEŽ SE POMSTÍM
NAD NEPŘÁTELY SVÝMI. A TAK NEOKUSIL VŠECKEN LID CHLEBA. 25. VŠECKEN PAK LID TÉ
KRAJINY ŠLI DO LESA, KDEŽ BYLO HOJNOST MEDU PO ZEMI. 26. A KDYŽ VŠEL LID DO LESA,
VIDĚL TEKOUCÍ MED; ŽÁDNÝ VŠAK NEPŘIČINIL K ÚSTŮM SVÝM RUKY SVÉ, NEBO SE BÁL LID
TÉ PŘÍSAHY. 27. ALE JONATA NESLYŠEV, ŽE OTEC JEHO ZAVAZOVAL LID PŘÍSAHOU, VZTÁHL
HŮL, KTEROUŽ MĚL V RUCE SVÉ, A OMOČIL KONEC JEJÍ V PLÁSTU MEDU, A OBRÁTIL RUKU
SVOU K ÚSTŮM SVÝM; I OSVÍTILY SE OČI JEHO. 28. ODPOVÍDAJE PAK JEDEN Z LIDU, ŘEKL:
VELIKOU PŘÍSAHOU ZAVÁZAL OTEC TVŮJ LID, ŘKA: ZLOŘEČENÝ MUŽ, KTERÝŽ BY JEDL
CHLÉB DNES, AČKOLI ZEMDLEL LID. 29. TEDY ŘEKL JONATA: ZKORMOUTIL OTEC MŮJ LID
ZEMĚ. POHLEĎTE, PROSÍM, JAK SE OSVÍTILY OČI MÉ, HNED JAKŽ JSEM OKUSIL MALIČKO
MEDU TOHO. 30. ČÍM VÍCE KDYBY SE BYL SMĚLE NAJEDL DNES LID Z LOUPEŽÍ NEPŘÁTEL
SVÝCH, KTERÝCHŽ DOSÁHL? NEBYLA-LIŽ BY SE NYNÍ STALA VĚTŠÍ PORÁŽKA FILISTINSKÝCH?
31. A TAK BILI TOHO DNE FILISTINSKÉ OD MICHMAS AŽ DO AIALON; I USTAL LID NÁRAMNĚ.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 32. PROTOŽ OBRÁTIL SE LID K LOUPEŽI, A NABRAVŠE OVCÍ A VOLŮ I TELAT, ZBILI
JE NA ZEMI; I JEDL LID SE KRVÍ. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 33. I POVĚDĚLI SAULOVI, ŘKOUCE: AJ, LID HŘEŠÍ
PROTI HOSPODINU, JEDA SE KRVÍ. KTERÝŽ ŘEKL: PŘESTOUPILI JSTE PŘIKÁZANÍ. PŘIVALTEŽ I
HNED KE MNĚ KÁMEN VELIKÝ. 34. OPĚT ŘEKL SAUL: ROZEJDĚTE SE MEZI LID A RCETE JIM:
PŘIVEĎTE KE MNĚ JEDEN KAŽDÝ VOLA SVÉHO A JEDEN KAŽDÝ DOBYTČE SVÉ, A BÍTE TUTO A
JEZTE, I NEBUDETE HŘEŠITI PROTI HOSPODINU, JEDOUCE SE KRVÍ. PŘIVEDLI TEDY VŠECKEN
LID JEDEN KAŽDÝ VOLA SVÉHO RUKOU SVOU TÉ NOCI A ZABÍJELI TU. 35. VZDĚLAL TAKÉ
SAUL OLTÁŘ HOSPODINU; TO NEJPRVNĚJŠÍ OLTÁŘ UDĚLAL HOSPODINU. 36. POTOM ŘEKL
SAUL: PUSŤME SE PO FILISTINSKÝCH V NOCI, A BUDEME JE LOUPITI AŽ DO JITRA, ANIŽ
ZŮSTAVUJME Z NICH KOHO. KTEŘÍŽ ŘEKLI: COŽŤ SE KOLI VIDÍ ZA DOBRÉ, UČIŇ. ALE KNĚZ
ŘEKL: PŘISTUPME SEM K BOHU. 37. I TÁZAL SE SAUL BOHA: PUSTÍM-LI SE ZA FILISTINSKÝMI?
DÁŠ-LI JE V RUKU IZRAELOVU? I NEODPOVĚDĚL MU V TEN DEN. 38. PROTOŽ ŘEKL SAUL:
PŘISTUPUJTE SEM VŠECKA KNÍŽATA LIDU, A VYZVĚZTE A VYHLEDEJTE, KDO SE JEST
DOPUSTIL DNES HŘÍCHU NĚJAKÉHO? 39. NEBO ŽIVŤ JEST HOSPODIN, KTERÝŽ VYSVOBOZUJE
IZRAELE, ŽE BYŤ PAK I NA JONATOVI SYNU MÉM TO BYLO, SMRTÍ UMŘE. I NEODPOVĚDĚL
JEMU ŽÁDNÝ ZE VŠEHO LIDU. 40. ŘEKL TAKÉ VŠEMU IZRAELOVI: BUĎTE VY NA JEDNÉ
STRANĚ, JÁ PAK A JONATA SYN MŮJ BUDEME NA DRUHÉ STRANĚ. ODPOVĚDĚL LID SAULOVI:
UČIŇ, COŽŤ SE ZA DOBRÉ VIDÍ. 41. PROTOŽ ŘEKL SAUL HOSPODINU BOHU IZRAELSKÉMU:
UKAŽ SPRAVEDLIVĚ. I PŘIŠLO NA JONATU A SAULE, LID PAK Z TOHO VYŠEL. 42. I ŘEKL SAUL:
VRZTE LOS MEZI MNOU A MEZI JONATOU SYNEM MÝM. A POSTIŽEN JEST JONATA. 43. ŘEKL
TEDY SAUL JONATOVI: POVĚZ MI, CO JSI UČINIL? I POVĚDĚL MU JONATA A ŘEKL: TOLIKO
JSEM OKUSIL MALIČKO MEDU KONCEM HOLI, KTEROUŽ JSEM MĚL V RUCE SVÉ, A AJ, PROTO-
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LIŽ MÁM UMŘÍTI? 44. ODPOVĚDĚL SAUL: TOTO UČIŇ MI BŮH A TOTO PŘIDEJ, ŽE SMRTÍ
UMŘEŠ, JONATO. 45. I ŘEKL LID SAULOVI: COŽ TEDY UMŘÍTI MÁ JONATA, KTERÝŽ UČINIL
VYSVOBOZENÍ TOTO VELIKÉ V IZRAELI? ODSTUP TO, ŽIVŤ JEST HOSPODIN, ŽE NESPADNE
VLAS S HLAVY JEHO NA ZEMI, PONĚVADŽ S POMOCÍ BOŽÍ UČINIL TO DNES. I VYPROSTIL LID
JONATU, TAK ABY NEBYL USMRCEN. 46. TEDY ODTÁHL SAUL OD FILISTINSKÝCH; FILISTINŠTÍ
TAKÉ NAVRÁTILI SE K MÍSTU SVÉMU. 47. SAUL PAK UVÁZAV SE V KRÁLOVSTVÍ NAD
IZRAELEM, BOJOVAL VŮKOL SE VŠEMI NEPŘÁTELY SVÝMI, S MOÁBSKÝMI A S SYNY AMMON,
A S EDOMEM, I S KRÁLI SOBA, A S FILISTINSKÝMI; A KAMŽ SE KOLI OBRACEL, UKRUTNOST
PROVODIL. 48. SEBRAV TAKÉ VOJSKA, PORAZIL AMALECHA, A VYSVOBODIL IZRAELE Z RUKY
ZHOUBCŮ JEHO. 49. BYLI PAK SYNOVÉ SAULOVI: JONATA A JESUI A MELCHISUA; A JMÉNA
DVOU DCER JEHO, JMÉNO PRVOROZENÉ MEROB, JMÉNO PAK MLADŠÍ MÍKOL. 50. A JMÉNO
MANŽELKY SAULOVY ACHINOAM, DCERA ACHIMAASOVA; JMÉNO PAK HEJTMANA VOJSKA
JEHO ABNER, SYN NER, STRÝCE SAULOVA. 51. NEBO CIS BYL OTEC SAULŮV, A NER OTEC
ABNERŮV, SYN ABIELŮV. 52. BYLA PAK VÁLKA VELIKÁ S FILISTINSKÝMI PO VŠECKY DNY
SAULOVY, PROTOŽ KOHOŽKOLI SAUL VIDĚL MUŽE SILNÉHO, A KOHOKOLI UDATNÉHO, BRAL
HO K SOBĚ.
http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1S14.php
1. SAMUELOVA, 18. KAPITOLA
(SAULOVA
ŽÁRLIVOST, https://www.biblegateway.com/passage/?search=První+Samuelova+18&version=B21 )
1. I stalo se, že když přestal mluviti k Saulovi, duše Jonatova spojila se s duší Davidovou, tak že ho
zamiloval Jonata jako sebe samého. 2. A tak Saul vzal jej k sobě toho dne, a nedopustil mu navrátiti se
do domu otce jeho. 3. I učinil Jonata s Davidem smlouvu, proto že ho miloval jako duši svou. 4. A složiv
Jonata s sebe plášť, kterýmž byl odín, dal jej Davidovi, i roucho své, až do meče svého, a až do lučiště
svého, i do pasu svého. 5. Vycházel pak David, k čemuž ho koli posílal Saul, opatrně sobě počínaje. I
ustanovil ho Saul nad vojáky, a líbil se všemu lidu, též i služebníkům Saulovým. 6. Stalo se pak, když se
oni domů brali, a David též se navracoval od zabití Filistinského, že vyšly ženy z každého města
Izraelského, zpívajíce a plésajíce, vstříc Saulovi králi s bubny, s veselím a s husličkami. 7. A
prozpěvovaly jedny po druhých ženy ty, hrajíce, a řekly: Porazilť jest Saul svůj tisíc, ale David svých
deset tisíců. 8. I rozhněval se Saul náramně, nebo nelíbila se mu ta řeč. Pročež řekl: Dali Davidovi deset
tisíc, a mně dali toliko tisíc. Co mu ještě přes to přivlastní, leč království? 9. Protož Saul zlobivě hleděl
na Davida od toho dne i vždycky. 10. Stalo se pak druhého dne, že duch Boží zlý napadl Saule, a
prorokoval u prostřed domu svého, a David hral rukou svou jako i jindy vždycky. Saul pak měl kopí v
ruce své. 11. I vyhodil Saul kopí, řka: Prohodím Davida až do stěny. Ale David uhnul se jemu po
dvakrát. 12. A bál se Saul Davida, proto že Hospodin byl s ním, a od Saule odstoupil. 13. Protož vybyl
ho Saul od sebe, a učinil jej sobě hejtmanem nad tisíci; kterýžto vycházel i vcházel před lidem. 14.
David pak ve všech cestách svých opatrně sobě počínal, nebo Hospodin byl s ním. 15. A když to viděl
Saul, že sobě velmi opatrně počíná, bál se ho. 16. Ale všecken Izrael i Juda miloval Davida, nebo
vycházel i vcházel před nimi. 17. Tedy řekl Saul Davidovi: Aj, dceru svou starší Merob dámť za
manželku, toliko mi buď muž silný, a veď boje Hospodinovy. (Saul pak myslil: Nechť neschází od mé
ruky, ale od ruky Filistinských.) 18. I řekl David Saulovi: Kdo jsem já, a jakýž jest rod můj a čeled otce
mého v Izraeli, abych byl zetěm královým? 19. I stalo se, že když již Merob dcera Saulova měla dána
býti Davidovi, dána jest Adrielovi Molatitskému za manželku. 20. Milovala pak Míkol dcera Saulova
Davida; což když oznámili Saulovi, líbilo se to jemu. 21. (Nebo řekl Saul: Dámť mu ji, aby mu byla
osídlem, a aby proti němu byla ruka Filistinských.) A tak řekl Saul Davidovi: Po této druhé budeš mi již
zetěm. 22. I rozkázal Saul služebníkům svým: Mluvte k Davidovi tajně, řkouce: Aj, libuje tě sobě král, a
všickni služebníci jeho laskavi jsou na tebe; nyní tedy budiž zetěm královým. 23. A když mluvili
služebníci Saulovi v uši Davidovy slova ta, odpověděl David: Zdaliž se vám malá věc zdá, býti zetěm
královým? A já jsem člověk chudý a opovržený. 24. Tedy služebníci Saulovi oznámili jemu, řkouce:
Taková slova mluvil David. 25. I řekl Saul: Takto rcete Davidovi: Není žádostiv král věna, toliko sto
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obřízek Filistinských, aby byla pomsta nad nepřátely královskými. (Saul pak to obmýšlel, aby David
upadl v ruku Filistinských.) 26. Protož oznámili služebníci jeho Davidovi slova ta, a líbilo se to Davidovi,
aby byl zetěm královým. Ještě se pak nebyli vyplnili dnové ti, 27. Když vstav David, odšel, on i muži
jeho, a zbil z Filistinských dvě stě mužů, jejichž obřízky přinesl David, a z úplna je dali králi, aby byl
zetěm královým. I dal jemu Saul Míkol dceru svou za manželku. 28. A vida Saul, nýbrž zkušené maje,
že jest Hospodin s Davidem, a že Míkol dcera jeho miluje ho, 29. Ještě tím více Saul obával se Davida.
I byl Saul nepřítelem Davidovým po všecky dny. 30. Vtrhovali pak do země knížata Filistinská; i bývalo,
že kdyžkoli vycházeli, opatrněji sobě počínal David proti nim nade všecky služebníky Saulovy, pročež i
jméno jeho bylo velmi slavné.
http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1S18.php
1. SAMUELOVA, 19. KAPITOLA
(AŤ ZEMŘE!, https://www.biblegateway.com/passage/?search=První+Samuelova+19&version=B21 )
1. MLUVIL PAK SAUL K JONATOVI SYNU SVÉMU A KE VŠECHNĚM SLUŽEBNÍKŮM SVÝM, ABY
ZAMORDOVALI DAVIDA, ALE JONATA SYN SAULŮV LIBOVAL SOBĚ DAVIDA VELMI. 2. I OZNÁMIL
TO JONATA DAVIDOVI, ŘKA: USILUJE SAUL OTEC MŮJ, ABY TĚ ZABIL; PROTOŽ NYNÍ ŠETŘ SE,
PROSÍM, AŽ DO JITRA, A USADĚ SE V SKRYTĚ, SCHOVEJ SE. 3. ALE JÁŤ VYJDU A STÁTI BUDU
PŘI BOKU OTCI SVÉMU NA POLI, KDEŽ TY BUDEŠ, A BUDU MLUVITI O TOBĚ S OTCEM SVÝM, A
ČEMUŽ VYROZUMÍM, OZNÁMÍM TOBĚ. 4. I MLUVIL JONATA O DAVIDOVI DOBŘE SAULOVI OTCI
SVÉMU, A ŘEKL: NECHŤ NEHŘEŠÍ KRÁL PROTI SLUŽEBNÍKU SVÉMU DAVIDOVI, NEBŤ JEST NIC
TOBĚ NEPROVINIL, NÝBRŽ SPRÁVA JEHO JEST TOBĚ VELMI UŽITEČNÁ. 5. NEBO SE OPOVÁŽIL
ŽIVOTA SVÉHO A ZABIL FILISTINSKÉHO, A UČINIL HOSPODIN VYSVOBOZENÍ VELIKÉ VŠEMU
IZRAELI. VIDĚLS TO A RADOVAL JSI SE. PROČEŽ BYS TEDY HŘEŠIL PROTI KRVI NEVINNÉ,
CHTĚJE ZABITI DAVIDA BEZ PŘÍČINY? 6. I UPOSLECHL SAUL ŘEČI JONATOVY A PŘISÁHL
SAUL, ŘKA: ŽIVŤ JEST HOSPODIN, ŽEŤ NEBUDE ZABIT. 7. TEDY JONATA POVOLAL DAVIDA, A
OZNÁMIL JEMU JONATA VŠECKA SLOVA TATO. A PŘIVEDL JONATA DAVIDA K SAULOVI, I BYL
PŘED NÍM JAKO I PRVÉ. 8. VZNIKLA PAK OPĚT VÁLKA; A VYTÁH DAVID, BOJOVAL PROTI
FILISTINSKÝM, A PORAZIL JE PORÁŽKOU VELIKOU, A UTEKLI PŘED NÍM. 9. V TOM DUCH
HOSPODINŮV ZLÝ NAPADL SAULE, KTERÝŽ V DOMĚ SVÉM SEDĚL, MAJE KOPÍ SVÉ V RUCE
SVÉ, A DAVID HRÁL RUKOU PŘED NÍM. 10. ALE SAUL CHTĚL PROHODITI DAVIDA KOPÍM AŽ DO
STĚNY; KTERÝŽ UHNUL SE MU, A UDEŘILO KOPÍ V STĚNU. A TAK DAVID UTEKL A VYNIKL Z
NEBEZPEČENSTVÍ TÉ NOCI. 11. POTOM POSLAL SAUL POSLY K DOMU DAVIDOVU, ABY HO
STŘÁHLI A ZABILI JEJ RÁNO. I OZNÁMILA TO DAVIDOVI MÍKOL MANŽELKA JEHO, ŘKUCI:
JESTLIŽE SE NEOPATŘÍŠ NOCI TÉTO, ZÍTRA ZABIT BUDEŠ. 12. A PROTOŽ SPUSTILA MÍKOL
DAVIDA OKNEM, KTERÝŽ ODŠED, UTEKL A VYNIKL Z NEBEZPEČENSTVÍ. 13. VZALA PAK MÍKOL
OBRAZ A VLOŽILA NA LŮŽE, A POLŠTÁŘ KOZÍ POLOŽILA V HLAVÁCH JEHO A PŘIKRYLA ŠATY.
14. TEDY SAUL POSLAL POSLY, ABY VZALI DAVIDA. I ŘEKLA: JEST NEMOCEN. 15. OPĚT
POSLAL SAUL POSLY, ABY POHLEDĚLI NA DAVIDA, ŘKA: PŘINESTE HO NA LŮŽI KE MNĚ, AŤ
HO ZABIJI. 16. A KDYŽ PŘIŠLI POSLOVÉ, A AJ, OBRAZ LEŽEL NA LŮŽI A POLŠTÁŘ KOZÍ V
HLAVÁCH JEHO. 17. I ŘEKL SAUL K MÍKOL: PROČ JSI MNE TAK PODVEDLA A PUSTILAS
NEPŘÍTELE MÉHO, ABY UŠEL? ODPOVĚDĚLA MÍKOL SAULOVI: ON MI ŘEKL: PROPUSŤ MNE,
SIC JINAK ZABIJI TĚ. 18. David tedy utíkaje, vynikl z nebezpečenství, a přišed k Samuelovi do Ráma,
oznámil jemu všecko, co mu Saul učinil. I odšel on i Samuel, a bydlili v Náiot. 19. Oznámeno pak bylo
Saulovi, řka: Aj, David jest v Náiot v Ráma. 20. I poslal Saul posly, aby jali Davida. Kteříž když viděli
zástup proroků prorokujících, a Samuele jim představeného, an stojí, sstoupil také na posly Saulovy
Duch Boží, a prorokovali i oni. 21. To když oznámili Saulovi, poslal jiné posly, a prorokovali také i oni; a
opět poslal Saul třetí posly, a i ti prorokovali. 22. Šel tedy již sám do Ráma a přišel až k čisterni veliké,
kteráž jest v Socho, a zeptal se, řka: Kde jest Samuel a David? I řekl někdo: Aj, jsou v Náiot v Ráma.
23. I šel tam do Náiot v Ráma; a sstoupil i na něj Duch Boží, a jda dále, prorokoval, až i přišel do Náiot v
Ráma. 24. Kdežto svlékl také sám roucho své a prorokoval i on před Samuelem, a padna, ležel
svlečený celý ten den a noc. Odkudž se říká: Zdali také Saul mezi proroky?
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http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1S19.php
1. SAMUELOVA, 20. KAPITOLA
(SMLOUVA S
JONATANEM, https://www.biblegateway.com/passage/?search=První+Samuelova+20&version=B21 )
1. V TOM UTÍKAJE DAVID Z NÁIOT, KTERÉŽ JEST V RÁMA, PŘIŠEL A MLUVIL PŘED JONATOU:
COŽ JSEM UČINIL? JAKÁ JEST NEPRAVOST MÁ? A JAKÝ JEST HŘÍCH MŮJ PŘED OTCEM TVÝM,
ŽE HLEDÁ BEZŽIVOTÍ MÉHO? 2. KTERÝŽ ŘEKL JEMU: ODSTUP TO, NEUMŘEŠ. AJ, NEČINÍŤ
OTEC MŮJ NIČEHO ANI VELIKÉHO ANI MALÉHO, ČEHOŽ BY SE MI NESVĚŘIL. JAK BY TEDY
OTEC MŮJ TAJIL TO PŘEDE MNOU! NENÍŤ TOHO. 3. NADTO PŘISÁHL TAKÉ DAVID, (TO
PROMLUVIV: DOBŘEŤ VÍ OTEC TVŮJ, ŽE JSI LASKAV NA MNE, PROTOŽ MYSLÍ: NECHŤ NEVÍ O
TOM JONATA, ABY NEMĚL ZÁMUTKU). NÝBRŽ JISTĚ, ŽIVŤ JEST HOSPODIN, A ŽIVAŤ JEST
DUŠE TVÁ, ŽE SOTVA JEST KROČEJ MEZI MNOU A MEZI SMRTÍ. 4. ODPOVĚDĚL JONATA
DAVIDOVI: POVĚZ, ČEHOKOLI ŽÁDÁŠ, A UČINÍM TOBĚ. 5. I ŘEKL DAVID JONATOVI: AJ, ZÍTRA
BUDE NOVMĚSÍCE, KDYŽTO JÁ MÁM OBYČEJ SEDATI S KRÁLEM K JÍDLU; PROTOŽ PROPUSŤ
MNE, A SKRYJI SE NA POLI AŽ DO TŘETÍHO VEČERA. 6. JESTLIŽE BY SE ZVLÁŠTNĚ NA MNE
PTAL OTEC TVŮJ, ŘEKNEŠ: PROSIL MNE VELICE DAVID, ABY SBĚHL DO BETLÉMA MĚSTA
SVÉHO; NEBO OBĚT VÝROČNÍ TAM MÍTI MÁ VŠECKA JEHO RODINA. 7. ŘEKNE-LIŤ: DOBŘE,
POKOJ SLUŽEBNÍKU TVÉMU; PAKLIŤ SE ROZZLOBÍ, VĚZ, ŽEŤ SE DOPLNILA ZLOST JEHO. 8. A
TAK UČINÍŠ MILOSRDENSTVÍ S SLUŽEBNÍKEM SVÝM, PONĚVADŽ JSI V SMLOUVU
HOSPODINOVU UVEDL SLUŽEBNÍKA SVÉHO S SEBOU. PAKLIŤ JEST NA MNĚ NEPRAVOST,
ZABÍ MNE SÁM; NEBO K OTCI SVÉMU PROČ BYS MNE VODIL? 9. I ŘEKL JONATA: ODSTUP TO
OD TEBE; NEBO ZVÍM-LIŤ TO JISTOTNĚ, ŽE BY SE DOPLNILA ZLOST OTCE MÉHO, ABY PŘIŠLA
NA TĚ, ZDALIŽ NEOZNÁMÍM TOBĚ TOHO? 10. ŘEKL TAKÉ DAVID JONATOVI: KDOŽ MI OZNÁMÍ,
JESTLIŽE ODPOVÍ TOBĚ OTEC TVŮJ NĚCO TVRDĚ? 11. ODPOVĚDĚL JONATA DAVIDOVI: POĎ,
VYJDĚME NA POLE. I VYŠLI OBA NA POLE. 12. OPĚT ŘEKL JONATA DAVIDOVI: HOSPODIN BŮH
IZRAELSKÝ, (HNED JAKŽ POROZUMÍM NA OTCI SVÉM, OKOLO TOHOTO ČASU ZÍTRA NEB
POZEJTŘÍ, AN BUDE DOBŘE S DAVIDEM, JESTLIŽE NEPOŠLI TEHDÁŽ K TOBĚ, A NEOZNÁMÍMLIŤ), 13. TOTO UČIŇ HOSPODIN JONATOVI A TOTO PŘIDEJ. PAKLIŤ SE BUDE LÍBITI OTCI MÉMU
UVÉSTI ZLÉ NA TEBE, TAKÉŤ I TO ZJEVÍM TOBĚ A PROPUSTÍM TĚ; I PŮJDEŠ V POKOJI, A
HOSPODIN BUDIŽ S TEBOU, JAKOŽ BYL S OTCEM MÝM. 14. A ZDALIŽ I TY, DOKUD JSEM ŽIV,
NEUČINÍŠ SE MNOU MILOSRDENSTVÍ HOSPODINOVA, ANO BYCHŤ I UMŘEL, 15. TAK ŽE
NEODVRÁTÍŠ MILOSRDENSTVÍ SVÉHO OD DOMU MÉHO AŽ NA VĚKY, ZVLÁŠTĚ TEHDÁŽ, KDYŽ
HOSPODIN VYPLÉNÍ NEPŘÁTELY DAVIDOVY, JEDNOHO KAŽDÉHO SE SVRCHKU ZEMĚ. 16. A
TAK UČINIL JONATA SMLOUVU S DOMEM DAVIDOVÝM, ŘKA: VYHLEDÁVEJŽ HOSPODIN TOHO
Z RUKY NEPŘÁTEL DAVIDOVÝCH. 17. JEŠTĚ I PŘÍSAHOU ZAVÁZAL JONATA V LÁSCE
ODMĚNNÉ K SOBĚ DAVIDA; NEBO JAKOŽ MILOVAL DUŠI SVOU, TAK JEJ MILOVAL. 18. I ŘEKL
MU JONATA: ZÍTRA BUDE NOVMĚSÍCE, A BUDE SE PTÁTI NA TEBE, KDYŽ PRÁZDNÉ BUDE
MÍSTO TVÉ. 19. DO TŘETÍHO TEDY DNE SKRÝVAJE SE, SSTOUPÍŠ RYCHLE A PŘIJDEŠ K TOMU
MÍSTU, NA KTERÉMŽS SE BYL SKRYL, KDYŽ SE TO JEDNALO, A POBUDEŠ U KAMENE
POCESTNÝCH. 20. A JÁ TŘI STŘELY VYSTŘELÍM PO STRANĚ K NĚMU, SMĚŘUJE SOBĚ K CÍLI.
21. POTOM HNED POŠLI PACHOLE A DÍM: JDI, SHLEDEJ STŘELY. JESTLIŽE PROSTĚ ŘEKNU
SLUŽEBNÍKU: HLE, STŘELY ZA TEBOU BLÍŽE SEM, PŘINES JE, TEDY PŘIĎ, NEBO JEST POKOJ
TOBĚ, A NENÍŤ ŽÁDNÉHO NEBEZPEČENSTVÍ, ŽIVŤ JEST HOSPODIN. 22. PAKLI TAKTO ŘEKNU
PACHOLETI: HLE, STŘELY JSOU PŘED TEBOU DÁLE, TEDY ODEJDI, NEBO PROPUSTIL TĚ
HOSPODIN. 23. ŘEČI PAK TÉTO, KTEROUŽ JSME MLUVILI JÁ A TY, AJ, HOSPODIN SVĚDEK
BUDE MEZI MNOU A MEZI TEBOU AŽ NA VĚKY. 24. A TAK SKRYL SE DAVID NA POLI. BYL PAK
NOVMĚSÍCE, I SEDL KRÁL ZA STŮL K JÍDLU. 25. A SEDĚL KRÁL NA STOLICI SVÉ, JAKŽ OBYČEJ
MĚL, NA STOLICI U STĚNY, ALE JONATA POVSTAL. SEDL TAKÉ ABNER PODLÉ SAULE, A MÍSTO
DAVIDOVO ZŮSTALO PRÁZDNÉ. 26. A VŠAK TOHO DNE SAUL NIC NEŘÍKAL, NEBO MYSLIL:
NĚCO SE MU PŘIHODILO, BUĎ ŽE ČISTÝ JEST NEB NEČISTÝ. 27. STALO SE PAK NAZEJTŘÍ,
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DRUHÉHO DNE NOVMĚSÍCE, ŽE OPĚT PRÁZDNÉ BYLO MÍSTO DAVIDOVO. I ŘEKL SAUL
JONATOVI SYNU SVÉMU: PROČ NEPŘIŠEL SYN IZAI ANI VČERA ANI DNES K JÍDLU? 28.
ODPOVĚDĚL JONATA SAULOVI: VELICE MNE PROSIL DAVID, ABY ŠEL DO BETLÉMA. 29. A
ŘEKL: ODPUSŤ MNE, PROSÍM, NEBO OBĚT MÁ MÍTI RODINA NAŠE V MĚSTĚ, A BRATR MŮJ
SÁM ROZKÁZAL MI PŘIJÍTI; NYNÍ TEDY, NALEZL-LI JSEM MILOST PŘED OČIMA TVÝMA, NECHŤ
SE ODTRHNU, PROSÍM, ABYCH NAVŠTÍVIL BRATŘÍ SVÉ. TOU PŘÍČINOU NEPŘIŠEL K STOLU
KRÁLOVSKÉMU. 30. I ROZHNĚVAL SE SAUL NÁRAMNĚ NA JONATU, A ŘEKL JEMU: SYNU
PŘEVRÁCENÝ A URPUTNÝ, ZDALIŽ NEVÍM, ŽE JSI ZVOLIL SOBĚ SYNA IZAI K HANBĚ SVÉ, I K
HANBĚ A LEHKOSTI MATKY SVÉ? 31. NEBO PO VŠECKY DNY, V NICHŽ BUDE ŽIV SYN IZAI NA
ZEMI, NEBUDEŠ UPEVNĚN TY, ANI KRÁLOVSTVÍ TVÉ. PROTOŽ HNED POŠLI A PŘIVEĎ JEJ KE
MNĚ, NEBŤ JEST HODEN SMRTI. 32. ODPOVĚDĚL JONATA SAULOVI OTCI SVÉMU, A ŘEKL
JEMU: PROČ MÁ UMŘÍTI? COŽ JEST UČINIL? 33. I HODIL SAUL KOPÍM NA NĚJ, ABY HO ZABIL.
TEDY SEZNAV JONATA, ŽE ULOŽIL OTEC JEHO ZABITI DAVIDA, 34. VSTAL OD STOLU JONATA,
ROZPÁLEN JSA HNĚVEM, A NEJEDL TOHO DRUHÉHO DNE NOVUMĚSÍCE POKRMU, NEBO
BOLESTIL PRO DAVIDA, A ŽE HO TAK ZLEHČIL OTEC JEHO. 35. PROTOŽ STALO SE RÁNO, ŽE
VYŠEL JONATA NA POLE K ČASU ULOŽENÉMU DAVIDOVI, A PACHOLE MALÉ S NÍM. 36. TEDY
ŘEKL PACHOLETI SVÉMU: BĚŽ A SHLEDEJ STŘELY, KTERÉŽ JÁ VYSTŘELÍM. I BĚŽELO
PACHOLE, A ON STŘÍLEL DALEKO PŘED NĚJ. 37. KDYŽ PAK PŘIŠLO PACHOLE AŽ K CÍLI, K
NĚMUŽ STŘÍLEL JONATA, VOLAL JONATA ZA PACHOLETEM A ŘEKL: ZDALIŽ NENÍ STŘELY
PŘED TEBOU TAM DÁLE? 38. OPĚT VOLAL JONATA ZA PACHOLETEM: RYCHLE POSPĚŠ,
NESTŮJ. A TAK SEBRAVŠI PACHOLE JONATOVO STŘELY, VRÁTILO SE K SVÉMU PÁNU. 39.
(PACHOLE PAK NIC NEVĚDĚLO, TOLIKO JONATA A DAVID VĚDĚLI, CO SE JEDNÁ.) 40. I DAL
JONATA BRAŇ SVOU PACHOLETI, KTERÉŽ S NÍM BYLO, A ŘEKL JEMU: JDI, DONES DO MĚSTA.
41. A KDYŽ ODEŠLO PACHOLE, VSTAL DAVID S STRANY POLEDNÍ, A PADNA NA TVÁŘ SVOU K
ZEMI, POKLONIL SE TŘIKRÁT; A POLÍBIVŠE JEDEN DRUHÉHO PLAKALI OBA, AŽ JONATA
DAVIDA POZDVIHL. 42. I ŘEKL JONATA DAVIDOVI: JDIŽ U POKOJI, A COŽ JSME SOBĚ OBA
PŘISÁHLI VE JMÉNU HOSPODINOVU, ŘKOUCE: HOSPODIN BUDIŽ SVĚDKEM MEZI MNOU A
TEBOU, I MEZI SEMENEM MÝM A MEZI SEMENEM TVÝM, NECHŤ TRVÁ AŽ NA VĚKY. (20:43) A
TAK VSTAV DAVID, ODŠEL, JONATA PAK NAVRÁTIL SE DO MĚSTA.
http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1S20.php
1. SAMUELOVA, 21. KAPITOLA
(DAVID PRCHÁ K
FILIŠTÍNŮM, https://www.biblegateway.com/passage/?search=První+Samuelova+21&version=B21 )
1. Tedy přišel David do Nobe k Achimelechovi knězi. I ulek se Achimelech, vyšel vstříc Davidovi a řekl
jemu: Cože to, že jsi sám, a není žádného s tebou? 2. Odpověděl David Achimelechovi knězi: Král mi
poručil nějakou věc, a řekl mi: Ať žádný nezvídá toho, proč tě posílám, a coť jsem poručil. Služebníkům
pak uložil jsem jisté místo. 3. Protož nyní, co máš tu před rukama, dej v ruku mou, asi pět chlebů, aneb
což na hotově máš. 4. Odpověděl kněz Davidovi a řekl: Nemámť chleba obecného před rukama, než
toliko chléb svatý, však jestliže se toliko od žen zdrželi služebníci. 5. Odpověděl David knězi a řekl: Jistě
ženy vzdáleny byly od nás, jakož včera tak i před včerejškem, když jsem vyšel; protož těla služebníků
svatá jsou. Ač pak toto předsevzetí jest proti slušnosti, však i to dnes posvěceno bude pro tělo. 6. A tak
dal jemu kněz chleby svaté; nebo nebylo tam chleba, jediné chlebové předložení, kteříž odloženi byli od
tváři Hospodinovy, aby položeni byli chlebové teplí toho dne, když ti vzati byli. 7. (Byl pak tu jeden z
služebníků Saulových v týž den, kterýž se tam pozadržel před Hospodinem, jehož jméno bylo Doeg
Idumejský, nejpřednější mezi pastýři Saulovými.) 8. I řekl David Achimelechovi: Nemáš-liž zde kopí
aneb meče? Nebo ani meče svého ani braně své nevzal jsem v ruku svou, proto že rozkaz královský
dotíral. 9. Jemuž řekl kněz: Meč Goliáše Filistinského, kteréhož jsi zabil v údolí Elah, aj, ten jest zde
obvinutý v roucho za efodem. Jestliže jej chceš sobě vzíti, vezmi, nebo zde jiného není kromě toho. I
řekl David: Neníť přes ten, dejž mi jej. 10. Tedy vstal David, a utekl toho dne před Saulem, a přišel k
Achisovi králi Gát. 11. Služebníci pak Achisovi řekli jemu: Zdaliž tento není David, král země? Zdaliž

478

neprozpěvovali tomuto po houfích, řkouce: Porazil Saul svůj tisíc, David pak svých deset tisíců. 12. I
složil David ta slova v srdci svém, a bál se velmi Achisa krále Gát. 13. Protož změnil způsob svůj před
očima jejich, a bláznem se dělal, jsa v rukou jejich; psal také po vratech u brány, a pouštěl sliny po
bradě své. 14. Tedy řekl Achis služebníkům svým: Hle, viděvše člověka blázna, pročež jste ho ke mně
přivedli? 15. Nedostává-liž se mi bláznů, že jste uvedli tohoto, aby bláznil přede mnou? Ten-liž má vjíti
do mého domu?
http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1S21.php
1. SAMUELOVA, 22. KAPITOLA
(VŠICHNI JSTE SE SPIKLI
, https://www.biblegateway.com/passage/?search=První+Samuelova+22&version=B21 )
1. A tak odšel odtud David, skryl se v jeskyni Adulam. To když uslyšeli bratří jeho i všecken dům otce
jeho, sešli se tam k němu. 2. A shromáždili se k němu, kteřížkoli byli v ssoužení, a kteřížkoli byli
zadlužilí, a kteřížkoli byli v hořkosti ducha, a byl nad nimi knížetem, tak že jich bylo s ním okolo čtyř set
mužů. 3. Potom odšel odtud David do Masfa Moábského a řekl králi Moábskému: Prosím, nechť
vcházejí k vám i vycházejí otec můj a matka má, dokudž nezvím, co se mnou učiní Bůh. 4. I přivedl je
před krále Moábského, a bydlili s ním po všecky dny, v nichž zůstával David na tom hradě. 5. Ale prorok
Gád řekl Davidovi: Nebývejž déle na tom hradě, jdi, navrať se do země Judské. I odšel David, a přišel
do lesa Haret. 6. V tom uslyšel Saul, že by se zjevil David i muži, kteříž byli s ním. Saul pak bydlil v
Gabaa pod hájem v Ráma, maje kopí své v rukou svých, a všickni služebníci jeho stáli před ním. 7. I
řekl Saul služebníkům svým, kteříž stáli před ním: Slyšte medle, synové Jemini: Všechněm-li vám dá
syn Izai pole a vinice? Všecky-li vás postaví za správce nad tisíci a sty, 8. Že jste se všickni spikli proti
mně, aniž jest, kdo by mi oznámil? Již i syn můj učinil smlouvu s synem Izai, a však žádný z vás nelituje
mne, aniž mi kdo oznámí, že pozdvihl syn můj služebníka mého proti mně, aby mi zálohy strojil, jakož
se to již děje. 9. Odpověděl pak Doeg Idumejský, kterýž též stál s služebníky Saulovými, a řekl: Viděl
jsem syna Izai, an přišel do Nobe k Achimelechovi synu Achitobovu. 10. Kterýž radil se o něho s
Hospodinem a dal jemu potravy, také i meč Goliáše Filistinského dal jemu. 11. I poslal král, aby zavolali
Achimelecha syna Achitobova, kněze, i vší čeledi otce jeho, totiž kněží, kteříž byli v Nobe. I přišli všickni
před krále. 12. Tedy řekl Saul: Slyš nyní, synu Achitobův. Kterýž odpověděl: Ej, pane můj. 13. I dí k
němu Saul: Proč jste se spikli proti mně, ty a syn Izai, když jsi jemu dal chléb a meč, a radils se s
Bohem o něj, aby povstal proti mně k strojení mi záloh, jakož se to již děje? 14. Odpovídaje Achimelech
králi, řekl: A kdo jest tak věrný ze všech služebníků tvých jako David, kterýž i zetěm královým jest, kterýž
kráčí v poslušenství tvém, a vzácný jest v domě tvém? 15. Zdaliž jsem se nyní počal tázati Boha o něj?
Odstup to ode mne. Nesčítejž král takové věci na služebníka svého, ani na kohoz čeledi otce mého,
neboť neví služebníktvůj o ničemž o tom ani nejmenší věci. 16. Ale král řekl: Smrtí umřeš Achimelechu,
ty i všecken dům otce tvého. 17. I řekl král drabantům, kteříž stáli před ním: Obraťte se a zbíte kněží
Hospodinovy, nebo i jejich ruka jest s Davidem; přes to vědouce, že utíká, nedali mi znáti. Služebníci
však královští nechtěli vztáhnouti rukou svých, ani se obořiti na kněží Hospodinovy. 18. A protož řekl
král Doegovi: Obrať ty se, a pobí ty kněží. Takž Doeg Idumejský obrátiv se, obořil se na kněží, a zbil
toho dne osmdesáte a pět mužů, kteříž nosili efod lněný. 19. Nobe také město kněžské vyhubil ostrostí
meče, od muže až do ženy, od malého až do požívajícího prsí, voly i osly, i dobytky pobil ostrostí meče.
20. Jediný toliko syn Achimelechův, syna Achitobova, jehož jméno bylo Abiatar, ušel a utekl k Davidovi.
21. Tedy oznámil Abiatar Davidovi, že Saul zmordoval kněží Hospodinovy. 22. I řekl David Abiatarovi:
Vědělť jsem toho dne, když tam byl Doeg Idumejský, že jistotně oznámí Saulovi; jáť jsem přičinu dal k
zhubení všech duší domu otce tvého. 23. Zůstaň u mne, neboj se; nebo kdož hledati bude bezživotí
mého, hledati bude bezživotí tvého, ale ochráněn budeš u mne.
http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1S22.php
1. SAMUELOVA, 23. KAPITOLA
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(V POUŠTNÍCH
ÚKRYTECH, https://www.biblegateway.com/passage/?search=První+Samuelova+23&version=B21 )
1. Tedy oznámili Davidovi, řkouce: Aj, Filistinští dobývají Cejly a loupí dvory. 2. Protož tázal se David
Hospodina, řka: Mám-li jíti a udeřiti na ty Filistinské? I odpověděl Hospodin Davidovi: Jdi a porazíš
Filistinské, i Cejlu vysvobodíš. 3. Muži pak Davidovi řekli jemu: Aj, my zde v Judstvu bojíme se, čím
více, když půjdeme k Cejle proti vojskům Filistinských. 4. A tak opět David tázal se Hospodina. Jemuž
odpověděl Hospodin a řekl: Vstana, vytáhni k Cejle, neboť dám Filistinské v ruce tvé. 5. I táhl David a
muži jeho k Cejle, a bojoval s Filistinskými, a zajal dobytky jejich. I porazil je ranou velikou, a tak
vysvobodil David obyvatele Cejly. 6. Stalo se pak, že když utíkal Abiatar syn Achimelechův k Davidovi
do Cejly, dostal se efod v ruce jeho. 7. Potom oznámeno bylo Saulovi, že přitáhl David do Cejly. I řekl
Saul: Dalť ho Bůh v ruku mou, nebo zavřel se, všed do města hrazeného a zavřitého. 8. I svolal Saul
všecken lid k boji, aby táhl k Cejle, a oblehl Davida i muže jeho. 9. A zvěděv David, že Saul tajně ukládá
o něm zle, řekl Abiatarovi knězi: Vezmi na se efod. 10. I řekl David: Hospodine, Bože Izraelský, za jistou
věc slyšel služebník tvůj, že strojí Saul přitáhnouti k Cejle, aby zkazil město pro mne. 11. Vydali-li by
mne muži Cejly v ruce jeho? A přitáhl-li by Saul, jakž slyšel služebník tvůj? Hospodine, Bože Izraelský,
oznam, prosím, služebníku svému. Odpověděl Hospodin: Přitáhl by. 12. Řekl ještě David: Vydali-li by
mne obyvatelé Cejly i muže mé v ruce Saulovy? Odpověděl Hospodin: Vydali by. 13. Vstav tedy David a
muži jeho, téměř šest set mužů, vytáhli z Cejly a šli ustavičně, kamž jíti mohli. Saulovi pak povědíno, že
ušel David z Cejly; i nechal tažení. 14. Byl pak David na poušti v místech bezpečných, a bydlil na hoře,
na poušti Zif. A ačkoli hledal ho Saul po všecky ty dny, však nevydal ho Bůh v ruku jeho. 15. Vida tedy
David, že Saul vytáhl hledati bezživotí jeho, byl na poušti Zif v lese. 16. Vstav pak Jonata syn Saulův,
přišel k Davidovi do lesa, a posilnil ruky jeho v Bohu. 17. A řekl jemu: Neboj se, neboť nenalezne tebe
ruka Saule otce mého, ale ty kralovati budeš nad Izraelem, a já budu druhý po tobě. Však i Saul otec
můj zná to. 18. I učinili smouvu oba před Hospodinem; a David zůstal v lese, Jonata pak navrátil se do
domu svého. 19. Tedy přišli Zifejští k Saulovi do Gabaa, řkouce: Zdaliž David nepokrývá se u nás v
horách, v lese, na pahrbku Hachile, kterýž jest na pravé straně pouště. 20. Protož nyní podlé vší žádosti
duše své, ó králi, přitáhni stěží, my se pak přičiníme, abychom jej vydali v ruce královy. 21. I řekl Saul:
Požehnaní vy od Hospodina, že mne litujete. 22. Jdětež medle, ujisťte se tím ještě lépe, přezvězte a
shlédněte místo jeho, kam se obrátí, kdo ho tam viděl; nebo mi praveno, že divných chytrostí užívá. 23.
Vyšpehujtež tedy a vyzvězte všecky skrejše, v nichž se kryje, a navraťte se ke mně s věcí jistou, i
potáhnu s vámi, a jestliže v zemi jest, hledati ho budu ve všech tisících Judských. 24. Kteřížto vstavše,
navrátili se do Zif před Saulem; David pak a muži jeho byli na poušti Maon, na rovinách po pravé straně
pouště. 25. Nebo jakž vytáhl Saul s lidem svým hledati ho, oznámeno bylo to Davidovi, kterýž sstoupil s
skály a bydlil na poušti Maon. O čemž Saul uslyšav, honil Davida po poušti Maon. 26. A tak Saul táhl s
jedné strany hory, David pak a muži jeho po druhé straně hory. A pospíšil David, aby mohl utéci od tváři
Saulovy; nebo Saul s lidem svým obkličovali Davida i muže jeho, aby je zjímali. 27. V tom přišel posel k
Saulovi, řka: Pospěš a přiď, nebo Filistinští vtrhli do země. 28. A protož navrátil se Saul od honění
Davida, táhl proti Filistinským. Pročež nazvali to místo: Skála rozdělující. 29. (24:1) Odšed pak David
odtud, bydlil v místech bezpečných Engadi.
http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1S23.php
1. SAMUELOVA, 24. KAPITOLA
(JÁ NA TEBE
NESÁHNU, https://www.biblegateway.com/passage/?search=První+Samuelova+24&version=B21 )
1. (24:2) I stalo se, že když se navrátil Saul od honění Filistinských, oznámili jemu, řkouce: Hle, David
jest na poušti Engadi. 2. (24:3) Tedy vzav Saul tři tisíce mužů vybraných ze všeho Izraele, odšel hledati
Davida a mužů jeho na skalách kamsíků. 3. (24:4) I přišel k stájím ovcí blízko cesty, kdež byla jeskyně,
do níž všel Saul na potřebu; David pak a muži jeho seděli po stranách v té jeskyni. 4. (24:5) Protož řekli
muži Davidovi jemu: Aj, tento jest den, o němž tobě mluvil Hospodin, řka: Aj, já dám nepřítele tvého v
ruku tvou, abys mu učinil, jakť se koli líbiti bude. Tedy vstav David, uřezal tiše kus pláště Saulova. 5.
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(24:6) Potom pak padlo to těžce na srdce Davidovi, že uřezal křídlo pláště Saulova. 6. (24:7) Pročež řekl
mužům svým: Uchovejž mne Hospodin, abych to učiniti měl pánu mému, pomazanému Hospodinovu,
abych vztáhnouti měl ruku svou na něj, poněvadž jest pomazaný Hospodinův. 7. (24:8) A tak zabránil
David mužům svým těmi slovy, a nedal jim povstati proti Saulovi. Saul také vyšed z té jeskyně, bral se
cestou svou. 8. (24:9) Potom vstal i David, a vyšed z jeskyně, volal za Saulem, řka: Pane můj králi! I
ohlédl se Saul zpět, David pak sehnuv se tváří k zemi, poklonil se jemu. 9. (24:10) A řekl David Saulovi:
I proč posloucháš řečí lidských, kteříž praví: Hle, David hledá tvého zlého. 10. (24:11) Aj, dnešního dne
viděti mohly oči tvé, že tě byl vydal Hospodin dnes v ruku mou v jeskyni. A byloť mi řečeno, abych tě
zabil, ale šanoval jsem tě; nebo řekl jsem: Nevztáhnuť ruky své na pána svého, poněvadž jest
pomazaný Hospodinův. 11. (24:12) Nýbrž, otče můj, pohleď a viz kus pláště svého v ruce mé, a žeť
jsem nechtěl, odřezuje křídlo pláště tvého, zabiti tebe. Poznejž tedy a viz, žeť není v úmysle mém nic
zlého, ani jaké převrácenosti, a žeť jsem nezhřešil proti tobě; ty pak číháš na duši mou, abys mi ji odjal.
12. (24:13) Sudiž Hospodin mezi mnou a mezi tebou, a pomstiž mne Hospodin nad tebou, ale ruka má
nebude proti tobě. 13. (24:14) Jakož vzní ono přísloví starých: Od bezbožných vychází bezbožnost;
protož nebudeť ruka má proti tobě. 14. (24:15) Na koho to jen vytáhl král Izraelský? Koho to honíš? Psa
mrtvého, blechu jednu. 15. (24:16) Ale budeť Hospodin soudce; on nechť rozsoudí mezi mnou a tebou,
a nechť pohledí a vyvede při mou, a vysvobodí mne z ruky tvé. 16. (24:17) Když pak přestal David
mluviti slov těch Saulovi, odpověděl Saul: Není-liž to hlas tvůj, synu můj Davide? A pozdvih Saul hlasu
svého, plakal. 17. (24:18) A řekl Davidovi: Spravedlivější jsi nežli já; nebo ty jsi mi odplatil se dobrým, já
pak zlým tobě jsem se odplatil. 18. (24:19) Ty zajisté ukázal jsi dnes, že mi činíš dobře; nebo ačkoli mne
byl Hospodin zavřel v ruce tvé, však jsi mne nezabil. 19. (24:20) Zdali kdo nalezna nepřítele svého,
propustí ho po cestě dobré? Ale Hospodin odplatiž tobě dobrým za to, co jsi mi dnešního dne učinil. 20.
(24:21) Protož nyní, (vím, že jistotně kralovati budeš, a že stálé bude v ruce tvé království Izraelské), 21.
(24:22) NYNÍ, PRAVÍM, PŘISÁHNI MI SKRZE HOSPODINA, ŽE NEVYPLÉNÍŠ SEMENE MÉHO PO
MNĚ, A NEVYHLADÍŠ JMÉNA MÉHO Z DOMU OTCE MÉHO. 22. (24:23) A TAK PŘISÁHL DAVID
SAULOVI. I ODŠEL SAUL DO DOMU SVÉHO, DAVID PAK A MUŽI JEHO VSTOUPILI NA BEZPEČNÉ
MÍSTO.
http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1S24.php
1. SAMUELOVA, 25. KAPITOLA
(ABIGAIL, https://www.biblegateway.com/passage/?search=První+Samuelova+25&version=B21 )
1. MEZI TÍM UMŘEL SAMUEL. A SHROMÁŽDIL SE VŠECKEN IZRAEL, I PLAKALI HO, A
POCHOVALI JEJ V DOMĚ JEHO V RÁMA. ALE DAVID VSTAV, ŠEL NA POUŠŤ FÁRAN. 2. ČLOVĚK
PAK NĚJAKÝ BYL V MAON, KTERÝŽ STATEK SVŮJ MĚL NA KARMELI. A BYL ČLOVĚK TEN
MOŽNÝ VELMI, NEBO MĚL TŘI TISÍCE OVEC A TISÍC KOZ, A TEHDÁŽ ROVNĚ STŘIHL OVCE SVÉ
NA KARMELI. 3. MUŽE PAK TOHO JMÉNO NÁBAL, A JMÉNO ŽENY JEHO ABIGAIL. A BYLA ŽENA
TA OPATRNÁ A KRÁSNÉ TVÁŘI, ALE MUŽ JEJÍ BYL TVRDÝ A ZLÝCH POVAH, A BYL Z RODU
KÁLEFOVA. 4. PROTOŽ USLYŠAV DAVID NA POUŠTI, ŽE BY NÁBAL STŘIHL OVCE SVÉ, 5.
POSLAL DESET SLUŽEBNÍKŮ, A ŘEKL DAVID TĚM SLUŽEBNÍKŮM: VSTUPTE NA KARMEL, A
JDĚTE K NÁBALOVI, A POZDRAVTE HO SLOVEM MÝM PŘÁTELSKY. 6. A RCETE JEMU TAKTO:
ZDRÁV BUĎ, A POKOJ TOBĚ, POKOJ DOMU TVÉMU, I VŠEMU, COŽ MÁŠ, POKOJ. 7. SLYŠEL
JSEM, ŽE MÁŠ STŘIŽCE, A PASTÝŘI TVOJI BÝVALI S NÁMI; NEUČINILI JSME JIM ŽÁDNÉ KŘIVDY,
ANIŽ JIM CO ZHYNULO PO VŠECKY DNY, V NICHŽ BYLI NA KARMELI. 8. PTEJ SE SLUŽEBNÍKŮ
SVÝCH, A POVĚDÍ TOBĚ. NYNÍ TEDY NECHŤ NALEZNOU MLÁDENCI MILOST PŘED OČIMA
TVÝMA, NEBO V DEN VESELÝ PŘIŠLI JSME; DEJ, PROSÍM, COŽ MÁŠ PŘED RUKAMA,
SLUŽEBNÍKŮM SVÝM A SYNU SVÉMU DAVIDOVI. 9. PŘIŠEDŠE TEDY MLÁDENCI TI DAVIDOVI,
MLUVILI NÁBALOVI PODLÉ VŠECH SLOV TĚCHTO JMÉNEM DAVIDOVÝM, A UMLKLI. 10.
ODPOVĚDĚL PAK NÁBAL SLUŽEBNÍKŮM DAVIDOVÝM A ŘEKL: KDO JEST DAVID? A KDO SYN
IZAI? MNOHOTĚ NYNÍ SLUŽEBNÍKŮ, KTEŘÍŽ SE ODTRHUJÍ JEDEN KAŽDÝ OD PÁNA SVÉHO. 11.
ANO, VEZMU JÁ CHLÉB SVŮJ, A VODU SVOU A POKRMY SVÉ, KTERÉŽ JSEM PŘIPRAVIL
STŘIŽCŮM SVÝM, A DÁM JE TĚM LIDEM, KTERÝCHŽ NEZNÁM, ANI VÍM, ODKUD JSOU? 12. A
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OBRÁTIVŠE SE SLUŽEBNÍCI DAVIDOVI NA CESTU SVOU, NAVRÁTILI SE, A PŘIŠEDŠE, OZNÁMILI
JEMU VŠECKA SLOVA TA. 13. I ŘEKL DAVID MUŽŮM SVÝM: PŘIPAŠ KAŽDÝ MEČ SVŮJ. KTEŘÍŽ
KDYŽ PŘIPÁSALI JEDEN KAŽDÝ MEČ SVŮJ, PŘIPÁSAL TAKÉ DAVID MEČ SVŮJ, A ŠLO ZA
DAVIDEM OKOLO ČTYŘ SET MUŽŮ, DVĚ STĚ PAK POZŮSTALO U BŘEMEN. 14. A V TOM
ABIGAIL, ŽENĚ NÁBALOVĚ, OZNÁMIL MLÁDENEC JEDEN Z SLUŽEBNÍKŮ, ŘKA: AJ, POSLAL
DAVID POSLY S POUŠTĚ, ABY POZDRAVILI PÁNA NAŠEHO, ALE ON JE UKŘIKAL; 15. JEŠTO
MUŽI TI PROSPĚŠNÍ NÁM BYLI VELICE, ANI NÁM NEUČINILI KŘIVDY, ANIŽ NÁM CO ZHYNULO,
KDYŽ JSME BÝVALI S NIMI NA POLI. 16. MÍSTO ZDI BYLI NÁM V NOCI I VE DNE PO VŠECKY DNY,
DOKUDŽ JSME S NIMI BYLI, PASOUCE STÁDA. 17. PROTOŽ NYNÍ POMYSL A VIZ, CO BYS MĚLA
ČINITI, NEBOŤ JIŽ ZLÉ VĚCI HOTOVÉ JSOU NA PÁNA NAŠEHO I NA VŠECKEN DŮM JEHO; ON
PAK JEST TAK ZLOBIVÝ, ŽE S NÍM NELZE ANI MLUVITI. 18. TEDY POSPÍŠILA ABIGAIL, A VZALA
DVĚ STĚ CHLEBŮ, A DVĚ KOŽENÉ LÁHVICE VÍNA, A PĚT OVCÍ PŘIPRAVENÝCH, A PĚT MĚR
PRAŽMY, A STO SUŠENÝCH HROZNŮ, A DVĚ STĚ HRUD FÍKŮ SUŠENÝCH, A VLOŽILA TO NA
OSLY. 19. I ŘEKLA SLUŽEBNÍKŮM SVÝM: JDĚTEŽ NAPŘED, A JÁ ZA VÁMI PŮJDU. ALE MUŽI
SVÉMU NÁBALOVI NEOZNÁMILA. 20. I STALO SE, ŽE VSEDŠI NA OSLA, SJÍŽDĚLA PO STRÁNI S
HORY, A AJ, DAVID A MUŽI JEHO SSTUPOVALI PROTI NÍ, A POTKALA SE S NIMI. 21. (DAVID PAK
BYL ŘEKL: JISTĚ NADARMO JSEM OSTŘÍHAL VŠEHO, COŽ ON MĚL NA POUŠTI, TAK ŽE NIC
NEZAHYNULO ZE VŠEHO, COŽ MÁ; NEBO MI SE ODPLATIL ZLÝM ZA DOBRÉ. 22. TOTO UČIŇ
BŮH NEPŘÁTELŮM DAVIDOVÝM A TOTO PŘIDEJ, JESTLIŽE ZANECHÁM DO JITRA ZE VŠEHO,
COŽ MÁ, AŽ DO TOHO, KTERÝŽ MOČÍ NA STĚNU.) 23. TEDY UZŘEVŠI ABIGAIL DAVIDA, RYCHLE
SSEDLA S OSLA, A PADLA PŘED DAVIDEM NA TVÁŘ SVOU, A POKLONILA SE AŽ K ZEMI. 24. A
PADŠI K NOHÁM JEHO, ŘEKLA: NA MNĚ, PANE MŮJ, TA NEPRAVOST. PROTOŽ NECHŤ MLUVÍ,
PROSÍM, SLUŽEBNICE TVÁ V UŠI TVÉ, A VYSLYŠ SLOVA DĚVKY SVÉ. 25. NECHŤ SE NEOBRACÍ,
PROSÍM, PÁN MŮJ MYSLÍ SVOU ZA MUŽEM TÍM BEZBOŽNÝM NÁBALEM; NEBO JAKÉŽ JEST
JMÉNO JEHO, TAKOVÝŽ JEST. NÁBAL JMÉNO JEHO JEST, A BLÁZNOVSTVÍ JEST PŘI NĚM. JÁ
PAK SLUŽEBNICE TVÁ NEVIDĚLA JSEM SLUŽEBNÍKŮ PÁNA MÉHO, KTERÉŽ JSI BYL POSLAL.
26. PROTOŽ NYNÍ, PANE MŮJ, ŽIVŤ JEST HOSPODIN, A ŽIVAŤ JEST DUŠE TVÁ, ŽE TĚ TOBĚ
ZBRÁNIL HOSPODIN VYLÍTI KRVE, A ABYS NEMSTIL SÁM SEBE. A PROTOŽ NYNÍ BUĎTEŽ JAKO
NÁBAL NEPŘÁTELÉ TVOJI, A TI, KTEŘÍŽ HLEDAJÍ ZLÉHO PÁNU MÉMU. 27. TEĎ PAK DAR
TENTO, KTERÝŽ PŘINESLA DĚVKA TVÁ PÁNU SVÉMU, NECHŤ JEST DÁN SLUŽEBNÍKŮM,
KTEŘÍŽ CHODÍ ZA PÁNEM MÝM. 28. ODPUSŤ, PROSÍM, PROVINĚNÍ DĚVCE SVÉ, NEBOŤ JISTĚ
VZDĚLÁ HOSPODIN PÁNU MÉMU DŮM STÁLÝ, PONĚVADŽ BOJE HOSPODINOVY PÁN MŮJ
VEDE, A NIC ZLÉHO SE NENALÉZÁ PŘI TOBĚ AŽ POSAVAD. 29. A BYŤ I POVSTAL ČLOVĚK, ABY
TĚ STIHAL A HLEDAL BEZHRDLÍ TVÉHO, BUDEŤ VŠAK DUŠE PÁNA MÉHO SVÁZÁNA V SVAZKU
ŽIVÝCH U HOSPODINA BOHA TVÉHO, DUŠI PAK NEPŘÁTEL TVÝCH JAKO Z PRAKU PRYČ
ZAHODÍ. 30. A KDYŽ UČINÍ HOSPODIN PÁNU MÉMU DOBŘE PODLÉ TOHO VŠEHO, JAKŽ
ZASLÍBIL TOBĚ, A PŘIKÁŽEŤ, ABYS BYL VŮDCÍM NAD IZRAELEM: 31. TEDY NEBUDE TO K
ZVIKLÁNÍ ANI K URÁŽCE SRDCE PÁNU MÉMU, JAKO KDYŽ BY VYLIL KREV BEZ PŘÍČINY, ANEB
KDYŽ BY SE MSTIL PÁN MŮJ. KDYŽ TEDY UČINÍ DOBŘE HOSPODIN PÁNU MÉMU, ROZPOMĚŇ
SE NA DĚVKU SVOU. 32. I ŘEKL DAVID K ABIGAIL: POŽEHNANÝ HOSPODIN BŮH IZRAELSKÝ, ŽE
TĚ POSLAL DNE TOHOTO MNĚ V CESTU; 33. A POŽEHNANÁ ŘEČ TVÁ, I TY POŽEHNANÁ, ŽE JSI
ZDRŽELA MNE DNES, ABYCH NEVYLIL KRVE A NEMSTIL SÁM SEBE. 34. A JISTĚ, JAKO ŽIV JEST
HOSPODIN BŮH IZRAELSKÝ, KTERÝŽ MI ZBRÁNIL, AŤ BYCH ZLE NEČINIL, ŽE KDYBYS NEBYLA
POSPÍŠILA A NEVYŠLA MI V CESTU, NEBYL BY ZŮSTAL NÁBALOVI DO JITRA ANI MOČÍCÍ NA
STĚNU. 35. I PŘIJAL DAVID Z RUKY JEJÍ, COŽ BYLA PŘINESLA JEMU, A ŘEKL JÍ: JDIŽ V POKOJI
DO DOMU SVÉHO. POHLEĎ, USLYŠEL JSEM PROSBU TVOU, A VÁŽIL JSEM SOBĚ OSOBY TVÉ.
36. A TAK NAVRÁTILA SE ABIGAIL K NÁBALOVI, AN MĚL HODY V DOMĚ SVÉM JAKO HODY
KRÁLOVSKÉ; A SRDCE NÁBALOVO ROZVESELILO SE BYLO V NĚM, A BYL OPILÝ VELMI.
PROČEŽ ONA NEOZNÁMILA JEMU NEJMENŠÍHO SLOVA AŽ DO JITRA. 37. NAZEJTŘÍ PAK, KDYŽ
Z VÍNA VYSTŘÍZLIVĚL NÁBAL, TEDY OZNÁMILA JEMU ŽENA JEHO TY VĚCI. I ZMRTVĚLO V NĚM
SRDCE JEHO, A UČINĚN JEST JAKO KÁMEN. 38. A KDYŽ POMINULO TAKMĚŘ DESET DNÍ,
PORAZIL HOSPODIN NÁBALE, I UMŘEL. 39. USLYŠEV PAK DAVID, ŽE BY NÁBAL UMŘEL, ŘEKL:
POŽEHNANÝ HOSPODIN, KTERÝŽ HODNĚ POMSTIL POHANĚNÍ MÉHO NAD NÁBALEM, A
SLUŽEBNÍKA SVÉHO ZDRŽEL ODE ZLÉHO, ZLOST PAK NÁBALOVU SHRNUL HOSPODIN NA
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HLAVU JEHO. TEDY POSLAL DAVID A MLUVIL K ABIGAIL, ABY JI SOBĚ VZAL ZA MANŽELKU. 40. I
PŘIŠLI SLUŽEBNÍCI DAVIDOVI K ABIGAIL NA KARMEL, A MLUVILI S NÍ, ŘKOUCE: DAVID POSLAL
NÁS K TOBĚ, ABY TĚ VZAL SOBĚ ZA MANŽELKU. 41. KTERÁŽTO VSTAVŠI, POKLONILA SE NA
TVÁŘ AŽ K ZEMI, ŘKUCI: AJ, SLUŽEBNICE TVÁ ZA DĚVKU BUDE, ABY UMÝVALA NOHY
SLUŽEBNÍKŮM PÁNA SVÉHO. 42. PROTOŽ RYCHLE VSTAVŠI ABIGAIL A VSEDŠI NA OSLA
SVÉHO, (PĚT PAK DĚVEČEK JEJÍCH ŠLO ZA NÍ), JELA ZA POSLY DAVIDOVÝMI, A BYLA
MANŽELKOU JEHO. 43. TÉŽ I ACHINOAM POJAL DAVID Z JEZREEL, A BYLY I TYTO DVĚ
MANŽELKY JEHO. 44. NEBO SAUL MÍKOL DCERU SVOU, MANŽELKU DAVIDOVU, DAL BYL
FALTIOVI, SYNU LAIS, KTERÝŽ BYL Z GALLIM.
http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1S25.php
1. SAMUELOVA, 26. KAPITOLA
(NEDOTKNU SE
POMAZANÉHO, https://www.biblegateway.com/passage/?search=První+Samuelova+26&version=B21 )
1. Opět přišli Zifejští k Saulovi do Gabaa, řkouce: Nevíš-liž, že se David kryje na pahrbku Hachila proti
poušti? 2. Protož povstal Saul a táhl na poušť Zif, a s ním tři tisíce mužů vybraných z Izraele, aby hledal
Davida na poušti Zif. 3. I položil se Saul na pahrbku Hachila, kterýž jest proti Jesimon při cestě. David
pak trvaje na poušti, srozuměl, že Saul za ním přitáhl na poušť. 4. Nebo poslav David špehéře, vyzvěděl
jistotně, že Saul přitáhl. 5. Tedy vstav David, šel k místu, na němž se položil Saul s vojskem. I spatřil
David místo, na kterémž ležel Saul a Abner syn Nerův, hejtman vojska jeho. Saul pak spal, jsa vozy
otočen, lid také ležení svá měl vůkol něho. 6. I mluvil David a řekl Achimelechovi Hetejskému a Abizai
synu Sarvie, bratru Joábovu, řka: Kdo sstoupí se mnou k Saulovi do ležení? Odpověděl Abizai: Já
sstoupíms tebou. 7. A tak přišel David a Abizai k lidu v noci, a aj, Saul leže, spal, jsa vozy otočen, a kopí
jeho vetknuté bylo v zemi u hlavy jeho, Abner pak i lid spali vůkol něho. 8. Tedy řekl Abizai Davidovi:
Dalť Bůh dnes nepřítele tvého v ruku tvou. Protož nyní, medle nechť jej probodnu pojednou kopím až do
země, tak že nebude potřebí podruhé. 9. Ale David řekl k Abizai: Nezabíjej ho; nebo kdo vztáhna ruku
svou na pomazaného Hospodinova, byl by bez viny? 10. Řekl také David: Živť jest Hospodin, leč
Hospodin raní jej, aneb den jeho přijde, aby umřel, aneb na vojnu vytáhna, zahyne: 11. Mně nedej
Hospodin, abych vztáhnouti měl ruku svou na pomazaného Hospodinova. Ale nyní vezmi medle to kopí,
kteréž jest u hlavy jeho, a tu číši vodnou, a odejděme. 12. I vzal David kopí a číši vodnou u hlavy
Saulovy, a odešli, tak že žádný neviděl, ani nezvěděl, ani neprocítil, ale všickni spali; nebo sen tvrdý
Hospodinův připadl byl na ně. 13. A přešed David na druhou stranu, postavil se na vrchu hory zdaleka;
nebo bylo mezi nimi nemalé místo. 14. I zavolal David na lid a na Abnera syna Ner, řka: Což se
neozveš, Abner? Odpovídaje pak Abner, řekl: Kdo jsi ty, kterýž voláš na krále? 15. I řekl David
Abnerovi: Zdaliž ty nejsi muž? A kdo jest tobě rovný v Izraeli? Proč jsi tedy neostříhal krále, pána
svého? Nebo přišel jeden z lidu, aby zabil krále, pána tvého. 16. Neníť to dobře, co jsi učinil. Živť jest
Hospodin, že jste hodni smrti, proto že neostříháte pána svého, pomazaného Hospodinova. Ale nyní
pohleď, kde jest kopí královo a číše vodná, kteráž byla u hlavy jeho. 17. Tedy poznal Saul hlas Davidův
a řekl: Není-liž to hlas tvůj, synu můj Davide? Odpověděl David: Jest můj hlas, pane můj králi. 18. Řekl
také: Proč je to, že pán můj honí služebníka svého? Nebo co jsem učinil? A co jest zlého v ruce mé? 19.
Protož nyní poslyš, prosím, pane můj králi, slov služebníka svého: Jestliže tě Hospodin vzbudil proti
mně, nechť zachutná obět, pakli lidé, zlořečení jsou před Hospodinem; nebo mne vyhnali dnes, abych
nemohl obcovati dědictví Hospodinovu, jako by řekli: Jdi, služ bohům cizím. 20. Ale již aspoň nechť není
vylita krev má na zemi bez rozsouzení Hospodinova; nebo vytáhl král Izraelský hledati blechy jedné,
rovně jako by honil koroptvu na horách. 21. I řekl Saul: Zhřešilť jsem, navratiž se, synu můj Davide.
Neboť nebudu více zle činiti tobě, proto že jsi draze sobě vážil života mého dnešní den. Aj, bláznivě
jsem dělal a bloudil přenáramně. 22. A odpovídaje David, řekl: Teď hle kopí královo. Nechť přijde někdo
z služebníků, a vezme je. 23. Hospodin pak navratiž jednomu každému za spravedlnost jeho a věrnost
jeho. Daltě byl zajisté Hospodin tebe dnes v ruku mou, ale nechtělť jsem vztáhnouti ruky své na
pomazaného Hospodinova. 24. A protož jakož jsem já dnes sobě draze vážil života tvého, tak budiž
draze vážen život můj před Hospodinem, aby mne vysvobodil ze vší úzkosti. 25. Tedy řekl Saul
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Davidovi: Požehnaný jsi, synu můj Davide. Tak čině, dokážeš ctnosti, a v tom se zmocňuje, zkvetneš. V
tom odšel David cestou svou, Saul také navrátil se k místu svému.
http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1S26.php
1. SAMUELOVA, 27. KAPITOLA
(ZNOVU MEZI
FILIŠTÍNY, https://www.biblegateway.com/passage/?search=První+Samuelova+27&version=B21 )
1. Řekl pak David v srdci svém: Když tedyž sejdu od ruky Saulovy, nic mi lepšího není, než abych
naprosto utekl do země Filistinské. I pustí o mně Saul, a nebude mne více hledati v žádných končinách
Izraelských, a tak ujdu ruky jeho. 2. Tedy vstav David, odebral se sám i těch šest set mužů, kteříž byli s
ním, k Achisovi synu Maoch, králi Gát. 3. I bydlil David s Achisem v Gát, on i muži jeho, jeden každý s
čeledí svou, David i dvě ženy jeho, Achinoam Jezreelská, a Abigail Karmelská někdy žena Nábalova. 4.
A když bylo oznámeno Saulovi, že utekl David do Gát, přestal ho hledati více. 5. Řekl pak David
Achisovi: Prosím, jestliže jsem nalezl milost před očima tvýma, ať mi dají místo v některém městě
krajiny této, abych tam bydlil; nebo proč má bydliti služebník tvůj s tebou v městě královském? 6. I dal
mu Achis v ten den Sicelech, odkudž Sicelech bylo králů Judských až do dne tohoto. 7. Byl pak počet
dnů, v nichž bydlil David v krajině Filistinské, den a čtyři měsíce. 8. I vycházel David s muži svými,
vpády činíce na Gessurské a Gerzitské a Amalechitské, (nebo ti bydlili v zemi té od starodávna), kudy
se chodí přes Sur až do země Egyptské. 9. A hubil David krajinu tu, nenechávaje živého muže ani ženy;
bral také ovce i voly, i osly i velbloudy, i šaty, a navracoval se a přicházel k Achisovi. 10. A když se ptal
Achis: Kam jste dnes vpadli? odpověděl David: K straně polední Judově, a k straně polední
Jerachmeelově, a k straně polední Cinejského. 11. Neživil pak David ani muže ani ženy, aby koho
přivoditi měl do Gát; nebo myslil: Aby na nás nežalovali, řkouce: Tak učinil David. A ten obyčej jeho byl
po všecky dny, dokudž zůstával v krajině Filistinské. 12. I věřil Achis Davidovi, řka: Jižtě se velice
zošklivil lidu svému Izraelskému, protož budeť mi za služebníka na věky.
http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1S27.php
1. SAMUELOVA, 28. KAPITOLA
1. I stalo se za dnů těch, že Filistinští sebrali vojska svá k boji, aby bojovali s Izraelem. I řekl Achis
Davidovi: Věz nepochybně, že potáhneš se mnou na vojnu, ty i muži tvoji. 2. Odpověděl David Achisovi:
Teprv ty poznáš, co učiní služebník tvůj. I řekl Achis Davidovi: Touť příčinou strážným života svého tě
ustanovím po všecky dny.
(ZÍTRA BUDEŠ SE
MNOU, https://www.biblegateway.com/passage/?search=První+Samuelova+28&version=B21 )
3. (Samuel pak již byl umřel; pročež plakal ho všecken Izrael, a pochovali jej v Ráma, totiž v městě jeho.
A Saul byl vyplénil věšťce a hadače z země.) 4. Tedy shromáždivše se Filistinští, přitáhli a položili se u
Sunem. Shromáždil i Saul všeho Izraele, a položili se v Gelboe. 5. Vida pak Saul vojsko Filistinské, bál
se, a uleklo se srdce jeho velmi. 6. I dotazoval se Saul Hospodina, ale Hospodin neodpovídal jemu ani
skrze sny, ani skrze urim, ani skrze proroky. 7. Protož řekl Saul služebníkům svým: Pohledejte mi ženy
mající ducha věštího, i půjdu k ní a poradím se skrze ni. Jemuž odpověděli služebníci jeho: Aj, žena
mající ducha věštího v Endor. 8. Tedy změniv Saul oděv, oblékl se v roucho jiné, a šel sám a dva muži s
ním, a přišli k ženě té v noci. I řekl: Medle hádej mi skrze ducha věštího, a způsob to, ať ke mně vyjde
ten, kohož bych jmenoval tobě. 9. Ale žena řekla jemu: Aj, ty víš, co učinil Saul, kterak vyhladil věšťce a
hadačez země. Pročež tedy ty pokládáš osídlo duši mé, abys mne o hrdlo připravil? 10. I přisáhl jí Saul
skrze Hospodina, řka: Živť jest Hospodin, že nepřijde na tě trestání pro tu věc. 11. Tedy řekla žena:
Kohožť mám vyvésti? Kterýž řekl: Samuele mi vyveď. 12. A když uzřela žena Samuele, zkřikla hlasem
velikým, a řekla žena Saulovi takto: Pročež jsi mne oklamal! Nebo ty jsi Saul. 13. I řekl jí král: Neboj se.
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Což jsi pak viděla? Odpověděla žena Saulovi: Bohy jsem viděla vystupující z země. 14. Řekl jí opět:
Jaký jest způsob jeho? Odpověděla jemu: Muž starý vystupuje a jest oděný pláštěm. Tedy srozuměl
Saul, že by Samuel byl, a sehnuv se tváří k zemi, poklonil se jemu. 15. I řekl Samuel Saulovi: Proč mne
nepokojíš, že jsi mne zavolati rozkázal? Odpověděl Saul: Úzkostmi sevřín jsem velice; nebo Filistinští
bojují proti mně, a Bůh odstoupil ode mne, a neodpovídá mi více, ani skrze proroky, ani skrze sny.
Protož povolal jsem tě, abys mi oznámil, co bych měl činiti. 16. I řekl Samuel: Proč tedy se mne
dotazuješ, poněvadž Hospodin odstoupil od tebe, a jest s nepřítelem tvým? 17. Učiniltě zajisté jemu
Hospodin, jakož mluvil skrze mne, a odtrhl Hospodin království od ruky tvé, a dal je bližnímu tvému,
Davidovi. 18. Nebo že jsi neuposlechl hlasu Hospodinova, a nevykonals hněvu prchlivosti jeho nad
Amalechem, protož učinil tobě to dnes Hospodin. 19. Nadto vydá Hospodin i Izraele s tebou v ruku
Filistinských, a zítra budeš ty i synové tvoji se mnou. I vojska Izraelská vydá Hospodin v ruku
Filistinských. 20. I padl Saul náhle tak, jak dlouhý byl, na zem, nebo se byl ulekl náramně slov
Samuelových. K tomu ani síly v něm nebylo, nebo nic nejedl celý ten den a celou tu noc. 21. Přistoupivši
pak ta žena k Saulovi a uzřevši, že jest předěšen náramně, řekla jemu: Aj, uposlechla děvka tvá hlasu
tvého, a opovážila jsem se života svého, že jsem uposlechla slov tvých, kteráž jsi mluvil ke mně. 22.
NYNÍ TEDY UPOSLECHNI I TY, PROSÍM, HLASU DĚVKY SVÉ, A POLOŽÍM PŘED TEBE KOUSEK
CHLEBA, ABYS JEDL A POSILIL SE, A TAK JÍTI MOHL CESTOU SVOU. 23. KTERÝŽ ODEPŘEL A
ŘEKL: NEBUDUŤ JÍSTI. I PŘINUTILI HO SLUŽEBNÍCI JEHO, ANO I TA ŽENA, TAK ŽE UPOSLECHL
HLASU JEJICH, A VSTAV S ZEMĚ, SEDL NA LŮŽKO. 24. MĚLA PAK TA ŽENA TELE TUČNÉ V
DOMĚ, KTERÉŽ SPĚŠNĚ ZABILA, A VZAVŠI MOUKY, ZADĚLALA, A NAPEKLA Z NÍ CHLEBŮ
PŘESNÝCH. 25. POTOM PŘINESLA PŘED SAULE A SLUŽEBNÍKY JEHO, KTEŘÍŽ JEDLI, A
VSTAVŠE V TOUŽ NOC, ODEŠLI.
http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1S28.php
1. SAMUELOVA, 29. KAPITOLA
(NESMÍ S NÁMI DO
BOJE, https://www.biblegateway.com/passage/?search=První+Samuelova+29&version=B21 )
1. A tak shromáždili Filistinští všecka vojska svá u Afeku, Izrael pak položil se u studnice, kteráž byla v
Jezreel. 2. I táhla knížata Filistinská po stu a po tisících, David pak a muži jeho táhli nazad s Achisem.
3. Tedy řekla knížata Filistinská: K čemu jsou Židé tito? Odpověděl Achis knížatům Filistinským: Zdaliž
toto není David služebník Saule, krále Izraelského, kterýž byl při mně dnů těchto, nýbrž těchto let, a
neshledal jsem na něm ničeho ode dne, jakž odpadl od Saule, až do tohoto dne? 4. I rozhněvala se na
něj knížata Filistinská, a řekli jemu ta knížata Filistinská: Odešli zase muže toho, ať se navrátí k místu
svému, kteréž jsi mu ukázal, a nechť netáhne s námi k boji, aby se nám nepostavil za nepřítele v bitvě.
Nebo čím se zalíbiti může pánu svému tento? Zdali ne hlavami mužů těchto? 5. Zdaliž tento není ten
David, o kterémž zpívali v houfích plésajících, říkajíce: Porazil Saul svůj tisíc, ale David svých deset
tisíců? 6. I povolal Achis Davida, a řekl jemu: Živť jest Hospodin, že jsi upřímý, a líbí mi se vycházení tvé
i vcházení tvé se mnou do vojska. Nebo neshledal jsem na tobě nic zlého ode dne, v kterýž jsi přišel ke
mně, až do dne tohoto, ale před očima knížat nejsi vzácný. 7. Protož nyní navrať se a jdi v pokoji, a
nebudeš těžký v očích knížat Filistinských. 8. I řekl David Achisovi: Co jsem pak učinil, a co jsi shledal
na služebníku svém ode dne, v kterýž jsem počal býti u tebe, až do tohoto dne, abych nešel a nebojoval
proti nepřátelům pána svého krále? 9. A odpovídaje Achis, řekl Davidovi: Vímť, že jsi vzácný před očima
mýma jako anděl Boží, ale knížata Filistinská řekla: Nechť netáhne s námi k boji. 10. Nyní tedy vstaň tím
raněji a služebníci pána tvého, kteříž přišli s tebou, a vstanouce tím spíše ráno, hned jakž by
zasvitávalo, odejděte. 11. I vstal David, on i muži jeho, aby odšel tím raněji, a navrátil se do země
Filistinské. Filistinští pak táhli do Jezreel.
http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1S29.php
1. SAMUELOVA, 30. KAPITOLA
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(DAVIDOVA KOŘIST
, https://www.biblegateway.com/passage/?search=První+Samuelova+30&version=B21 )
1. Byl pak, když se navrátil David a muži jeho do Sicelechu, den třetí, jakž Amalechitští byli vpád učinili k
straně polední i k Sicelechu, a vyhubili Sicelech, a vypálili jej. 2. A zajali ženy, kteréž byly v něm.
Nezabili žadného, ani malého ani velikého, ale szajímali a odešli cestou svou. 3. A když přišel David a
muži jeho k městu, aj, vypáleno bylo ohněm, a ženy jejich, též synové a dcery jejich zajati byli. 4. Tedy
David i lid jeho, kterýž s ním byl, pozdvihše hlasu svého, plakali, až již více plakati nemohli. 5. Obě také
manželky Davidovy zajaty jsou, Achinoam Jezreelitská, a Abigail žena někdy Nábale Karmelského. 6. I
ssoužen jest David náramně, nebo se smlouval lid, aby ho ukamenovali, (hořkostí zajisté naplněna byla
duše všeho lidu, jednoho každého pro syny jeho a pro dcery jeho). Však posilnil se David v Hospodinu
Bohu svém. 7. I řekl David Abiatarovi knězi, synu Achimelechovu: Medle, vezmi na sebe efod. I vzal
Abiatar efod pro Davida. 8. Tázal se pak David Hospodina, řka: Mám-li honiti lotříky ty? A dohoním-li se
jich? I řekl jemu: Hoň, nebo se jich jistě dohoníš, a své mocně vysvobodíš. 9. A tak odšed David sám i
těch šest set mužů, kteříž byli s ním, přišli až ku potoku Bezor; někteří pak tu pozůstali. 10. I honil je
David se čtyřmi sty mužů; nebo bylo pozůstalo dvě stě mužů, kteříž ustavše, nemohli přejíti potoka
Bezor. 11. A nalezše muže Egyptského v poli, přivedli jej k Davidovi. I dali jemu chleba, aby pojedl; dali
jemu také i vody píti. 12. Dali jemu též kus hrudy fíků a dva hrozny suché. A tak pojedl a okřál zase,
(nebo byl nic nejedl ani nepil tři dni a tři noci). 13. Zatím řekl jemu David: Čí jsi ty? A odkud jsi? Kterýž
odpověděl: Rodem jsem z Egypta, služebník muže Amalechitského, a opustil mne pán můj, proto že
jsem stonal, dnes třetí den. 14. Byli jsme zajisté vpád učinili k straně polední Ceretejského, a v tu
stranu, kteráž jest Judova, a ku poledni, kteráž jest Kálefova, a Sicelech jsme vypálili ohněm. 15. Tedy
řekl jemu David: Mohl-li bys dovésti mne k těm lotříkům? Kterýž řekl: Přisáhni mi skrze Boha, že mne
nezabiješ, a že mne nevydáš v ruku pána mého, a přivedu tě na ty lotříky. 16. I přivedl ho. (A aj, byli se
rozprostřeli po vší té zemi, jedouce a pijíce a provyskujíce nade všemi kořistmi tak velikými, kteréž
pobrali z země Filistinské a z země Judovy.) 17. Protož bil je David od večera až do večera druhého
dne, aniž kdo z nich ušel, kromě čtyř set mládenců, kteříž vsedše na velbloudy, utekli. 18. A tak odjal
David všecko, což byli pobrali Amalechitští; také obě ženy své vysvobodil David. 19. A nezhynulo jim
nic, ani malého ani velikého, i z synů i ze dcer, i z loupeže a ze všeho, což jim vzato bylo; všecko zase
David přivedl. 20. Nadto szajímal David všecka stáda bravů i skotů, kteráž hnali před dobytkem svým, a
pravili: Totoť jsou kořisti Davidovy. 21. Přišel pak David k těm dvěma stům mužů, kteříž byli ustali, tak že
nemohli jíti za Davidem, jimž byli kázali zůstati při potoku Bezor; tedy vyšli vstříc Davidovi a lidu, kterýž
byl s ním. A přistoupiv David k tomu lidu, pozdravil jich přátelsky. 22. Ale všickni, což jich koli bylo zlých
a bezbožných mezi těmi muži, kteříž chodili s Davidem, mluvili, řkouce: Poněvadž nešli s námi, nedáme
jim z kořistí, kteréž jsme odjali, toliko každému manželku jeho a syny jeho, aby vezmouce je, odešli. 23.
David pak řekl: Nečiňte tak, bratří moji, s tím, což nám dal Hospodin, kterýž nás ostříhal a dal vojsko,
jenž vytáhlo proti nám, v ruku naši. 24. A kdož vás uposlechne v té věci? Nebo jakýž bude díl toho,
kterýž vyšel k bitvě, takovýž bude díl i toho, kterýž hlídal břemen; rovně se děliti budou. 25. A tak bývalo
od toho dne i potom, nebo to za právo a obyčej uložil v Izraeli až do tohoto dne. 26. A když přišel David
do Sicelechu, poslal z těch kořistí starším Juda, přátelům svým, řka: Teď máte dar z loupeží nepřátel
Hospodinových. 27. Těm, kteříž byli v Bethel, a kteříž v Rámat ku poledni, a kteříž byli v Jeter; 28. Též
kteříž v Aroer, a kteříž v Sefama, a kteříž v Estemo; 29. A kteříž v Rachal, a kteříž v městech
Jerachmeelových, a kteříž v městech Cinejského; 30. I těm, kteříž v Horma, a kteříž v Korasan, a kteříž
v Atach; 31. A kteříž byli v Hebronu, i po všech místech, na nichž býval David s lidem svým.
http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1S30.php
1. SAMUELOVA, 31. KAPITOLA
(SAULOVA
SMRT, https://www.biblegateway.com/passage/?search=První+Samuelova+31&version=B21 )
1. A tak potýkali se Filistinští s Izraelem. Muži pak Izraelští utíkali před Filistinskými a padli, zbiti jsouce
na hoře Gelboe. 2. I stihali Filistinští Saule a syny jeho, a zabili Filistinští Jonatu a Abinadaba a
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Melchisua, syny Saulovy. 3. Když se pak zsilila bitva proti Saulovi, trefili na něj střelci, muži s luky; i
postřelen jest velmi od těch střelců. 4. I řekl Saul oděnci svému: Vytrhni meč svůj a probodni mne jím,
aby přijdouce ti neobřezanci, neprobodli mne, a neučinili sobě ze mne posměchu. Ale nechtěl oděnec
jeho, nebo se bál velmi. A pochytiv Saul meč, nalehl na něj. 5. Tedy vida oděnec jeho, že umřel Saul,
nalehl i on na meč svůj a umřel s ním. 6. A tak umřel Saul a tři synové jeho, a oděnec jeho, ano i všickni
muži jeho v ten den spolu. 7. Když pak uzřeli synové Izraelští, kteříž bydlili za tím údolím, a kteříž bydlili
za Jordánem, že zutíkali muži Izraelští, nadto že Saul i synové jeho zahynuli, opustivše města, také
utíkali. I přišli Filistinští a bydlili v nich. 8. A když bylo nazejtří, přišli Filistinští, aby zloupili pobité; i nalezli
Saule a tři syny jeho ležící na hoře Gelboe. 9. I sťali hlavu jeho a svlékli odění jeho, a poslali po zemi
Filistinské vůkol, aby to ohlášeno bylo v chrámě modl jejich i lidu. 10. I složili odění jeho v chrámě
Astarot, tělo pak jeho přibili na zdi Betsan. 11. Tedy uslyšavše o tom obyvatelé Jábes Galád, co učinili
Filistinští Saulovi, 12. Zdvihli se všickni muži silní, a jdouce celou noc, sňali tělo Saulovo i těla synů jeho
se zdi Betsanské; a když se navrátili do Jábes, spálili je tam. 13. A vzavše kosti jejich, pochovali je pod
stromem v Jábes, a postili se sedm dní.
http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1S31.php
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
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III. část, Literatura č. 2 k mému článku: Poznámky k Biblickému Starozákonnímu králi Davidovi z
hlediska Filosofie rovnováhy a zřejmě smlouva Krista, zřejmě Ježíše z Nazaretu a Ďábla, tj. Biblického
Satana o rozdělení vlády nad světem v době tohoto krále Davida a v době vzniku protestantství a v
současnosti a zřejmě její podstatný obsah.
2. SAMUELOVA, 1. KAPITOLA
(DAVIDŮV VZESTUP, ZPRÁVA O SAULOVĚ
SMRTI, https://www.biblegateway.com/passage/?search=Druhá+Samuelova+1&version=B21 )
1. Stalo se pak po smrti Saulově, když se navrátil David od porážky Amalechitských, že pobyl v
Sicelechu za dva dni. 2. A aj, dne třetího přišel jeden z vojska Saulova, maje roucho roztržené a prach
na hlavě své. Kterýž když přišel k Davidovi, padl na zemi a poklonil se. 3. I řekl jemu David: Odkud
jdeš? Jemuž odpověděl: Z vojska Izraelského utekl jsem. 4. Opět řekl jemu David: Cože se stalo?
Medle, pověz mi. Kterýž odpověděl: To, že utekl lid z boje, a množství lidu padlo a zbito jest; též i Saul i
Jonata syn jeho zbiti jsou. 5. ŘEKL JEŠTĚ DAVID MLÁDENCI, KTERÝŽ MU TO OZNÁMIL: KTERAK
TY VÍŠ, ŽE UMŘEL SAUL I JONATA SYN JEHO? 6. ODPOVĚDĚL MLÁDENEC, KTERÝŽ TO
OZNAMOVAL JEMU: NÁHODOU PŘIŠEL JSEM NA HORU GELBOE, A AJ, SAUL NALEHL BYL NA
KOPÍ SVÉ, A VOZOVÉ I JEZDCI POSTIHALI HO. 7. KTERÝŽTO OHLÉDNA SE ZPÁTKEM, UZŘEL
MNE A ZAVOLAL NA MNE. I ŘEKL JSEM: AJ, TEĎ JSEM. 8. TEDY ŘEKL MI: KDO JSI TY?
ODPOVĚDĚL JSEM JEMU: AMALECHITSKÝ JSEM. 9. I ŘEKL MI: PŘISTUP MEDLE SEM A ZABÍ
MNE, NEBO MNE OBKLÍČILA ÚZKOST, A JEŠTĚ VŠECKA DUŠE MÁ JEST VE MNĚ. 10. PROTOŽ
STOJE NAD NÍM, ZABIL JSEM HO, NEBO JSEM VĚDĚL, ŽE NEBUDE ŽIV PO SVÉM PÁDU. A VZAL
JSEM KORUNU, KTERÁŽ BYLA NA HLAVĚ JEHO, I ZÁPONU, KTERÁŽ BYLA NA RAMENI JEHO, A
TEĎ JSEM TO PŘINESL KU PÁNU SVÉMU. 11. TEDY DAVID UCHYTIV ROUCHO SVÉ, ROZTRHL
JE; TOLIKÉŽ I VŠICKNI MUŽI, KTEŘÍŽ S NÍM BYLI. 12. A NESOUCE SMUTEK, PLAKALI A POSTILI
SE AŽ DO VEČERA PRO SAULE A PRO JONATU SYNA JEHO, I PRO LID HOSPODINŮV A PRO
DŮM IZRAELSKÝ, ŽE PADLI OD MEČE. 13. ŘEKL PAK DAVID MLÁDENCI, KTERÝŽ MU TO
OZNÁMIL: ODKUD JSI TY? ODPOVĚDĚL: SYN MUŽE PŘÍCHOZÍHO AMALECHITSKÉHO JSEM. 14.
OPĚT MU ŘEKL DAVID: KTERAK JSI SMĚL VZTÁHNOUTI RUKU SVOU, ABYS ZAHUBIL
POMAZANÉHO HOSPODINOVA? 15. A ZAVOLAV DAVID JEDNOHO Z MLÁDENCŮ, ŘEKL JEMU:
PŘISTOUPĚ, OBOŘ SE NA NĚJ. KTERÝŽTO UDEŘIL HO, TAK ŽE UMŘEL. 16. I ŘEKL JEMU DAVID:
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KREV TVÁ BUDIŽ NA HLAVU TVOU, NEBOŤ JSOU ÚSTA TVÁ SVĚDČILA NA TEBE, ŘKOUCE: JÁ
JSEM ZABIL POMAZANÉHO HOSPODINOVA.
(JAK PADLI
HRDINOVÉ, https://www.biblegateway.com/passage/?search=Druhá+Samuelova+1&version=B21 )
17. Tedy naříkal David naříkáním tímto nad Saulem a nad Jonatou synem jeho, 18. (Přikázav však, aby
synové Judovi učeni byli stříleti z luku, jakož psáno v knize Upřímého.): 19. Ó kráso Izraelská, na
výsostech tvých zraněni, jakť jsou padli udatní! 20. Neoznamujtež v Gát, ani toho ohlašujte na ulicích
Aškalon, aby se neveselily dcery Filistinských, a neplésaly dcery neobřezaných. 21. Ó hory Gelboe, ani
rosa, ani déšť nespadej na vás, ani tu buď pole úrodné; nebo tam jest povržen štít udatných, štít Saulův,
jako by nebyl pomazán olejem. 22. Od krve raněných a od tuku udatných lučiště Jonatovo nikdy zpět
neodskočilo, a meč Saulův nenavracoval se prázdný. 23. Saul a Jonata milí a utěšení v životě svém,
také při smrti své nejsou rozloučeni. Nad orlice bystřejší, nad lvy silnější byli. 24. Dcery Izraelské, plačte
Saule, kterýž vás odíval červcem dvakrát barveným rozkošně, kterýž dával ozdoby zlaté na roucha
vaše. 25. Ach, jakť jsou padli udatní u prostřed boje? Jonata na výsostech tvých zabit jest. 26. VELICE
JSEM PO TOBĚ TESKLIV, BRATŘE MŮJ JONATO. BYL JSI MI PŘÍJEMNÝ NÁRAMNĚ; VZÁCNĚJŠÍ
U MNE BYLA MILOST TVÁ NEŽLI MILOST ŽEN. 27. Ach, jakť jsou padli udatní, a zahynula odění
válečná.
http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/2S1.php
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz
Aktualizováno 22. 7. 2016 1:52
22. 7. 2016 1:52
Stop Grinding Chicks to Death for Egg Industry
/Zastavme usmrcování velmi mladých mužských kuřátek, to znamená před velmi krátkou dobou
narozené dětí slepic, protože většina z těchto kuřátek je rozemleta zaživa ve velkých mlecích strojích za
účelem potravy slepičích samic uvězněných v malých klecích, to vše je za účelem slepičího plození co
možná největšího počtu slepičích vajec prodávaných na trzích v Západních zemích, na příklad v mé
domovské České republice v Evropě je největší zemědělskou firmou s obrovským vlivem na
zemědělský trh tohoto našeho státu vlastněná Andrejem Babišem, který je i ministr financí ústřední
vlády tohoto našeho státu, možná protože bratrem partnerky tohoto Andreje Babiše je Martin Herodes,
jestli máme ještě čas, pak následujme řešení této otázky současnou Německou republikou v Evropě,
protože tato Německá republika má nejmilosrdnější zákony na ochranu zvířat v Evropě (již) od doby
druhé světové války, protože tyto zákony tehdy prosadil tehdejší nacistický vůdce tohoto Německého
státu Adolf Hitler, dříve než se Jahve znovu pomstí lidstvu za tyto obě obrovské zbytečné smrt a bolest,
když tento německý nacismus opět může v současnosti ovládnout Evropu, protože tato současná
Německá republika je v současnosti nejsilnější stát v Evropě a i protože nacisti jsou v současnosti opět
nejsilnější lidskou skupinou v Rakouské republice, tento Rakouský Stát byl domovský stát tohoto Adolfa
Hitlera, protože tento Rakousky stát, jehož státním jazykem je rovněž německý jazyk, je sousedem
tohoto Německého státu
/Let us stop killing of very young male chicks, it means the before very short time born children of hens,
because the majority of these chicks is minced alive in big grinding machines for the purpose of food of
female-hens in prison in small cages, this all is for the purpose of hens-producing of the biggest possible
number of hens-eggs sold on markets in the West-countries, for example in my domicile in the Czech
republic in Europe there is the biggest agriculture firm with the big influence on agricultural market of this
our State owned by Andrej Babis, who is also the Finance Minister of the central government of this our
State, possibly because the brother of the girl-friend of this Andrej Babiš is Martin Herod, if we have so
long time, then we will follow the solution of the contemporary German Republic in Europe, because this
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German Republic has the most merciful Laws for animals-protection in Europe from the period of the
Second World-War, because at that time the former Nazi leader of this German State Adolf Hitler
enforced these Laws, before that than Yahweh will revenge on all the human kind for these big
unnecessary both death and pain again, when this German Nazism can dominate Europe at present
time again, because the contemporary German republic is the most powerful State in Europe at present
time and also because the Nazis are the most powerful people group in Austrian republic at present time
again, this Austrian State was the domicile-State of this Adolf Hitler, because this Austrian State, of
which State-language is also the German language, is also the neighbor of this German State
https://animalpetitions.org/133243/stop-grinding-chicks-alive-in-eggproduction/?utm_source=Animal+Petitions&utm_campaign=a5e56c777c386AP7_21_2016&utm_medium=email&utm_term=0_5c8ef52732-a5e56c777c-80991793
Aktualizováno 22. 7. 2016 20:55
22. 7. 2016 20:55
Svědkové Jehovovi a Filosofie rovnováhy
Základní dogmata víry „Svědků Jehovových“:
1) Lukáš 12, 32Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. (tj. podle
Svědků Jehovových budou vybraní lidé žít v nebi společně s jediným Biblickým Bohem a anděly, ale
ostatní spasení budou žít na v ráji na zemi, viz
dále) http://biblenet.cz/b/Luke/13 , https://www.biblegateway.com/passage/?search=luke+12&version=K
JV
2) Zjevení Janovo 21, 1A viděl jsem nové nebe a novou zemi (tj. podle Svědků Jehovových bude
existovat zároveň jak ráj na zemi tak i nebe), neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec
nebylo. 2A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta
ozdobená pro svého ženicha. 3A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh
bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, 4a setře jim každou slzu
z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“ 5Ten,
který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“ 6A
dodal: „Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z
pramene vody
živé. http://biblenet.cz/b/Rev/21#v1 , https://www.biblegateway.com/passage/?version=KJV&search=Re
velation+21
Základní otázka z hlediska Filosofie rovnováhy tedy zní: Nebude smrti ani bolesti (viz výše) pouze v
nebi nebo naopak i v ráji na zemi. (tj. z hlediska jediného dogmatu mé Filosofie rovnováhy tato otázka
zní: Znamená „… co možná nejméně smrti a bolesti …“ skutečně žádnou smrt a bolest nebo naopak
pouze co možná nejmenší, ale stále nějakou minimální smrt a bolest).
K této otázce cituji z Bible:
29Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na
němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. 30Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému
ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.“
A stalo se tak. 31Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den
šestý. http://biblenet.cz/app/b?book=Gen&no=1&search=Otevřít , https://www.biblegateway.com/passag
e/?version=KJV&search=Genesis+1
Dále z moderní exaktní přírodovědy, jmenovitě z biologie plyne, že rovněž rostlinná semena jsou
tvořena zárodečnými živými buňkami (tj. velmi malými velmi jednoduchými živými tvory), které vzhledem

489

ke své vývojové (tj. evoluční) jednoduchosti necítí takřka žádnou bolest (tj. nemají nerovovou soustavu)
a které je při jedení těchto rostlinných semen člověkem rovněž nutno usmrtit. (viz „Pestík, vajíčko a
oplození … Vajíčko (ovulum) v semeníku je kryto dvěma vaječnými obaly (integumenty). … Uvnitř
vajíčka je diploidní pletivo nucellus. … Z jedné buňky nucellu vzniká mateřská buňka megaspory a z ní
redukčním dělením čtyři haploidní buňky. Tři obyčejně zanikají a zbývající buňka se třikrát dělí
… http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/obecna_botanika/texty-organologiepestik_vajicko_oplozeni.html ).
Základní otázka přijatelnosti jediného dogmatu mé Filosofie rovnováhy z hlediska Svědků Jehovových
tedy zní: Bude absolutně jistě nový biblický ráj, viz výše po skončení věků stvořený jediným Biblickým
Bohem zcela odlišný od Biblického ráje, který měl existovat na začátku věků, kde zřejmě měla existovat
z výše uvedených důvodů v minimální míře nějaká smrt i bolest z důvodu jedení rostlinných semen
Adamem i Evou, viz výše?
(viz www.spvzt.cz )
Aktualizováno 7. 8. 2016 12:55
7. 8. 2016 12:55
Jehovah's Witnesses and Philosophy of Balance
Basic dogmas of the faith of “Jehovah's Witnesses”:
1) Luke 12 King James Version (KJV), 32 Fear not, little flock; for it is your Father's good pleasure to
give you the kingdom. (i.e. according to the Jehovah's Witnesses the chosen people will live in heaven
together with only one Biblical God and the angels, but the others redeemed will live in Paradise on
earth, see
below) http://biblenet.cz/b/Luke/13 , https://www.biblegateway.com/passage/?search=luke+12&version=
KJV
2) Revelation 21 King James Version (KJV), 1 And I saw a new heaven and a new earth (i.e. according
to the Jehovah's Witnesses both Paradise on earth and also heaven will simultaneously exist): for the
first heaven and the first earth were passed away; and there was no more sea. 2 And I John saw the
holy city, new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her
husband. 3 And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men,
and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be
their God. 4 And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death,
neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away.
5 And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write: for
these words are true and faithful. 6 And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the
beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life
freely. http://biblenet.cz/b/Rev/21#v1 , https://www.biblegateway.com/passage/?version=KJV&search=R
evelation+21
Thus the basic question from the perspective of Philosophy of Balance is: Shall be no both death and
pain (see above) only in heaven or contrarily also in Paradise on earth. (i.e. from the perspective of the
only one dogma of my Philosophy of Balance the question is: Does mean"... the least possible death
and pain ..." in fact no both death and pain or contrarily only the least possible, but still some minimum
death and pain).
On this question I quote from the Bible:
Genesis 1 King James Version (KJV), 29 And God said, Behold, I have given you every herb bearing
seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding
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seed; to you it shall be for meat. 30 And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to
every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat:
and it was so. 31 And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good. And the
evening and the morning were the sixth
day. http://biblenet.cz/app/b?book=Gen&no=1&search=Otevřít , https://www.biblegateway.com/passage
/?version=KJV&search=Genesis+1
Furthermore from the modern exact natural science, namely from biology it follows that also plant seeds
are formed by germ (embryonic) living cells (i.e. by very small very simple living creatures), which due to
their development (i.e. evolutionary) simplicity feel nearly no pain (i.e. they have not a nervous system)
and which during eating of these plant seeds by a human it is also necessary to kill. (See "Pistil, egg and
fertilization (insemination) … Egg (ovulum) in the ovary is covered with the two egg coats (integuments).
... Inside the egg is a diploid tissue nucellus. ... From one cell of nucellus the parent cell of megaspore
arises and four haploid cells (arise) from it (i.e. from this parent cell of megaspore) by the reduction
division. Three (haploid cells) commonly vanish and the remaining cell divides into three (cells)
... http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/obecna_botanika/texty-organologiepestik_vajicko_oplozeni.html ).
Thus the basic question of the acceptability of the only one dogma of my Philosophy of Balance from the
perspective of Jehovah's Witnesses is: Will be absolutely surely the new biblical paradise, see above at
the end of the ages created by only one Biblical God totally different from the Biblical paradise which
should exist at the beginning of the ages, where some both death and pain apparently should exist from
the above mentioned reasons in a minimal extent from the reason of eating of plant seeds by both Adam
and Eve, see above?
(see www.spvzt.cz )
Aktualizováno 7. 8. 2016 12:59
7. 8. 2016 12:59

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Andělé a démoni
Démony si lze představit jako predátory, čili dravce. Každý člověka před smrtí po celý svůj život žije na
rozhraní světa démonů (čili pekla, možná citové mozkové hemisféry z hlediska subjektivního idealismu
George Berkeleyho dále rozpracovaného v mé Filosofie rovnováhy jako Racionální mystika, viz také
Americký neurofyziolog Roger Wollcot Sperry, který získal za svůj výzkum o dvou mozkových
hemisférách Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství) a světa andělů (čili nebe, možná racionální,
rozumové a počítačové mozkové hemisféry z hlediska subjektivního idealismu George Berkeleyho dále
rozpracovaného v mé Filosofie rovnováhy jako Racionální mystika, viz také Americký neurofyziolog
Roger Wollcot Sperry, který získal za svůj výzkum o dvou mozkových hemisférách Nobelovu cenu za
fyziologii a lékařství), kteří se ho stále snaží připojit ke své pekelné či naopak své nebeské skupině.
Démoni jsou ztělesněním malého počtu v konečném důsledku jediného živého mikroorganismu a vše
ostatní z těla těchto démonů je zřejmě pouze zdání čili fikce či neživý stroj a těchto pár živých buněk
těchto démonů je zřejmě umístěno v jejich smyslových orgánech zásadně v oblasti jejich očí, proto již
od starobylých dob se tito démoni usmrcovali, popř. zaháněli česnekem, resp. pepřem, které se
vyznačuji antimikroorganickými, antibakteriálními, resp. desinfekčními účinky, např. pepřovým sprejem
stříknutým do očí démona. Démony jako ztělesnění malého počtu mikroorganismů tudíž není zřejmě ve
skutečnosti možno zabít nožem, puškou, granátem, bombou atd., a to je možná s výjimkou jaderných
zbraní, resp. jaderných bomb, pokud se o to budeme tímto způsobem snažit, tak démon je vždy
schopen místo sebe postavit nějakého našeho bližního (viz dilatace času v rámci speciální teorie
relativity Alberta Einsteina), takže tímto způsobem usmrtíme nikoliv démona, ale nějakého našeho
bližního. Z pepřového spreje mají však zřejmě z výše uvedeného důvodu strach i démoni, protože
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pepřový sprej je schopen usmrtit pouze několik živých mikroorganismů, což našemu bližnímu zásadně
nijak vážně neublíží, ale démona jako ztělesnění několika málo živých mikroorganismů to však může
usmrtit. Avšak situace nemůže být vyřešena ani poléváním davů česnekem, pepřem či jinou desinfekcí,
protože démoni disponují dokonalou technikou (např. současnými dokonalými scannery, schopnými
dělat fotky, tj. reálné obrázky člověka jako nahého, i když je celý oblečený,
viz https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/novy-letistni-skener-lidi-svleka-nezletili-jimnesmeji/r~i:article:650514/ ), kterou jsou kdykoliv schopni pravdivě určit, jestli máme u sebe tento
desinfekční prostředek či nikoliv, a také protože zásadně v každé obvyklé rodině ztělesňuje jeden z
jejích členů (strážného) anděla a jeden z jejích členů démona a jeden z jejích členů člověka před smrtí,
tudíž případné zabíjení, zejména zbytečné zabíjení démonů způsobuje uvnitř této rodiny obrovský tlak a
obrovskou nenávist.
Citáty z Bible k danému tématu:
Marek 5, 11Páslo se tam na svahu hory veliké stádo vepřů. 12Ti zlí duchové ho prosili: „Pošli nás, ať
vejdeme do těch vepřů!“ 13On jim to dovolil. Tu nečistí duchové vyšli z posedlého a vešli do vepřů; a
stádo se hnalo střemhlav po srázu do moře a v moři se utopilo. Bylo jich na dva tisíce. 14Pasáci utekli a
donesli o tom zprávu do města i do vesnic. Lidé se šli podívat, co se stalo. 15Přišli k Ježíšovi a spatřili
toho posedlého, který míval množství zlých duchů, jak sedí oblečen a chová se rozumně; a zděsili se.
16Ti, kteří to viděli, vyprávěli jim o tom posedlém a také o vepřích, co se s nimi stalo. 17Tu počali prosit
Ježíše, aby odešel z těch končin. 18Když vstupoval na loď, prosil ho ten člověk dříve posedlý, aby směl
být s ním. 19Ale Ježíš mu to nedovolil a řekl: „Jdi domů ke své rodině a pověz jim, jak veliké věci ti učinil
Pán, když se nad tebou
smiloval.“ http://www.biblenet.cz/b/Matt/8#v30 , https://www.biblegateway.com/passage/?version=KJV&
search=Mark+5 Dále viz Matouš 8,30 a násl., Lukáš 8,32 a násl. A dále Matouš 5, 44Já však vám
pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, 45abyste byli syny nebeského
Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i
nespravedlivé. http://www.biblenet.cz/b/Matt/5#v44 , https://www.biblegateway.com/passage/?version=K
JV&search=Matthew+5 Dále viz Lukáš 6,27 a násl., Lukáš 6,35 a násl.
(viz www.spvzt.cz )
7. 8. 2016 13:00

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Angels and demons
Demons can be imagined as predators. Each human before death lives throughout all his or her life on
the border of the world of demons (i.e. of hell, possibly of the emotional brain hemisphere from the
perspective of subjective idealism of George Berkeley, furthermore elaborated in my Philosophy of
Balance as Rational Mystique, see also American neurophysiologist Roger Wollcot Sperry, who won for
his research on the two cerebral hemispheres Nobel Prize for physiology and medicine) and of the world
of angels (i.e. of heaven, possibly of the rational, reasonable and computer brain hemisphere from the
perspective of subjective idealism of George Berkeley, furthermore elaborated in my Philosophy of
Balance as Rational Mystique, see also American neurophysiologist Roger Wollcot Sperry, who won for
his research on the two cerebral hemispheres Nobel Prize for physiology and medicine), who are still
trying to connect him or her to their hellish or contrarily their heavenly group. Demons are the
embodiment of small number ultimately of only one living microorganism and the rest of the body of
these demons is apparently only an illusion, i.e. fiction or inanimate machine and these few living cells
are apparently placed in sensory organs of these demons on principle in the area of their eyes, therefore
since ancient times these demons have been killed, virtually have been repulsed by garlic, virtually
pepper, which are characterized by anti-micro-organic, virtually antibacterial, virtually disinfection
effects, for example pepper spray weapon sprayed into the eyes of a demon. Thus it is not apparently in
fact possible to kill the demons as the embodiment of a small number of microorganisms with a knife, a
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rifle (i.e. shotgun), a grenade, a bomb, etc., and it is possibly with the exception of nuclear weapons,
virtually nuclear bombs, if we try it in this way, so the demon is always able to place some our neighbor
instead of him or her (see time dilation within the special relativity theory of Albert Einstein), so in this
way we will kill not a demon, but some of our neighbor. However from the above mentioned reason also
demons apparently have the fear of the pepper spray, because the pepper spray is capable to kill only a
few live microorganisms, which on principle does not seriously hurt our neighbor, but it can kill the
demon as an embodiment of a few live microorganisms. However the situation cannot be resolved even
through pouring crowds by garlic, pepper or by other disinfectant, because demons have perfect
technique (eg. contemporary perfect scanners capable to make photos, i.e. real pictures of a naked
man, even when he or she is fully dressed, see https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/novy-letistni-skenerlidi-svleka-nezletili-jim-nesmeji/r~i:article:650514/ ), by which they are ever able to determine truly, if we
carry this disinfectant or not, and also because on principle in every common family embody one of its
members a (guardian) angel and one of its members a demon and one of its members a human before
death, therefore possible killing, especially unnecessary killing of demons causes within this family a
huge pressure and a huge hatred.
Quotes from the Bible on the topic:
Mark 5 King James Version (KJV), 11 Now there was there nigh unto the mountains a great herd of
swine feeding. 12 And all the devils besought him, saying, Send us into the swine, that we may enter
into them. 13 And forthwith Jesus gave them leave. And the unclean spirits went out, and entered into
the swine: and the herd ran violently down a steep place into the sea, (they were about two thousand;)
and were choked in the sea. 14 And they that fed the swine fled, and told it in the city, and in the
country. And they went out to see what it was that was done. 15 And they come to Jesus, and see him
that was possessed with the devil, and had the legion, sitting, and clothed, and in his right mind: and
they were afraid. 16 And they that saw it told them how it befell to him that was possessed with the devil,
and also concerning the swine. 17 And they began to pray him to depart out of their coasts. 18 And
when he was come into the ship, he that had been possessed with the devil prayed him that he might be
with him. 19 Howbeit Jesus suffered him not, but saith unto him, Go home to thy friends, and tell them
how great things the Lord hath done for thee, and hath had compassion on
thee. http://www.biblenet.cz/b/Matt/8#v30 , https://www.biblegateway.com/passage/?version=KJV&sear
ch=Mark+5 Also see Mathew 8,30 et seq., Luke 8,32 et seq. Also see Mathew 5 King James Version
(KJV), 44 But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate
you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you; 45 That ye may be the children of
your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth
rain on the just and on the
unjust. http://www.biblenet.cz/b/Matt/5#v44 , https://www.biblegateway.com/passage/?version=KJV&sea
rch=Matthew+5 . Also see Luke 6,27 et seq., Luke 6,35 et seq.
(see www.spvzt.cz )
7. 8. 2016 13:01
Funkce živých tvorů před smrtí (např. Biblických Adama i Evy) v posledním soudu
Každý živý tvor před smrtí je podle mne stvořené dítě jediného Biblického Boha, tj. zřejmě adoptovaný
sourozenec Ježíše z Nazaretu, zřejmě Krista, jednorozeného syna tohoto Boha, podle římsko katolické
církve tzv. Trojjediného Boha (dále viz Pozn. 1) níže). Ježíš Nazaretský, zřejmě Kristus by měl zřejmě
být jeho jediný zrozený nikoliv stvořený syn. Tyto stvořené děti tohoto Boha jsou příjemci Božích darů
(řecky: „charismat“, latinsky: „charity“) a vše co tento Bůh, resp. příroda činí, by tak měli činit v zájmu
všech těchto svých stvořených dětí, proto při posledním soudu by měl tento jediný Biblický Bůh
vyslechnout svědectví těchto všech svých dětí a jejich názory a rady (např. modlitby), jak spravedlivě
rozhodnout a poté by měl tento Bůh spravedlivě rozhodnout o tomto každém živém tvoru.
Pozn.:
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1) další částí této Boží Svaté Trojice by měl být Duch Svatý, což by měla být jakási Boží síla, která
uskutečňuje v hmotném světě Boží rozhodnutí, Duch Svatý je tedy jakýmsi Božím vykonavatelem, popř.
i Božím katem, je otázka, zda jde o totožnou osobu s tzv. Andělem smrti, hebrejsky Malach HaMavet či
popř. Satanem čili Ďáblem, tato interpretace viz např. Bible, Jób 1, 6Nastal pak den, kdy přišli synové
Boží, aby předstoupili před Hospodina; přišel mezi ně i satan. 7Hospodin se satana zeptal: „Odkud
přicházíš?“ Satan Hospodinu odpověděl: „Procházel jsem zemi křížem krážem.“ 8Hospodin se satana
zeptal: „Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný
a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého.“ 9Satan však Hospodinu odpověděl: „Cožpak se Jób bojí
Boha bezdůvodně? 10Vždyť jsi ho ze všech stran ohradil, rovněž jeho dům a všechno, co má. Dílu jeho
rukou žehnáš a jeho stáda se na zemi rozmohla. 11Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má,
hned ti bude do očí zlořečit.“ 12Hospodin na to satanovi odvětil: „Nuže, měj si moc nade vším, co mu
patří, pouze na něho ruku nevztahuj.“ A satan od Hospodina
odešel. http://www.biblenet.cz/app/b?book=Job&no=1&search=Otevřít , https://www.biblegateway.com/
passage/?version=KJV&search=Job+1
(viz www.spvzt.cz )
Aktualizováno 7. 8. 2016 13:03
7. 8. 2016 13:03
Kvůli útoku proti mým webům (filosofierovnovahy.sweb.cz a spvzt.sweb.cz) je teď celý na www.spvztsavingmeasure.sweb.cz / Due to attack against my webs (filosofierovnovahy.sweb.cz and
spvzt.sweb.cz) it is whole on www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz now
Aktualizováno 7. 8. 2016 16:35
7. 8. 2016 16:35
The function of living creatures before death (for example of Biblical both Adam and Eve) in the Last
Judgment.
According to me every living creature before death is a made child of only one Biblical God, i.e.
apparently adopted sibling of Jesus of Nazareth, apparently of Christ, of the only one begotten (it means
apparently “born”) son of this God, according to the Roman Catholic Church of so called the Triune God
(also see Note 1) below). Jesus of Nazareth, apparently Christ should apparently be His only one
begotten and not made (it means apparently “not created”) Son. These created children of this God are
the recipients of God's gifts (in Greek language: "charisms", in Latin language: "charity") and everything
that this God, virtually nature acts, so they should act in the interest of all their created children,
therefore in the Last Judgment this only one Biblical God should hear the testimonies of these all His
children, and their opinions and advices (eg. prayers), how to decide equitably and then this God should
justly decide on this every living creature.
Note:
1) another part of this God's Trinity should be the Holy Ghost, which should be some kind of God's force
that takes place in the material world God's decisions, the Holy Ghost is a kind of God's executor,
virtually also God's executioner, the question is, if it is the same person with the so-called angel of
death, in Hebrew language “Malach HaMavet” or, as the case may be, with Satan, i.e. the Devil, this
interpretation see eg. Bible, Job 1 King James Version (KJV), 6 Now there was a day when the sons of
God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. 7 And the Lord
said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered the Lord, and said, From going to and fro
in the earth, and from walking up and down in it. 8 And the Lord said unto Satan, Hast thou considered
my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth
God, and escheweth evil? 9 Then Satan answered the Lord, and said, Doth Job fear God for nought? 10
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Hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side?
thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. 11 But put forth
thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. 12 And the Lord said unto
Satan, Behold, all that he hath is in thy power; only upon himself put not forth thine hand. So Satan went
forth from the presence of the
Lord. http://www.biblenet.cz/app/b?book=Job&no=1&search=Otevřít , https://www.biblegateway.com/pa
ssage/?version=KJV&search=Job+1
For details see: www.spvzt.cz , www.spvzt-savingmeasure.cz
Aktualizováno 7. 8. 2016 17:16
7. 8. 2016 17:16
Proti organickým (tj ekologickým, tj bio) potravinám, tedy proti možné otrocké práci ve stylu německých
nacistů nebo proti možné ortodoxní židovské provokaci a o zotročení českého státu ze strany
ortodoxních židů přes lichvu jako během vlády ortodoxního žida Josefa ve starověkém Egyptě, viz Bible,
Starý zákon, kniha Genesis, kapitola 47, verš 13-26?
Podle mých vzájemně nezávislých dvou přátel v týdnu od 18/07/2016 do 25/07/2016 jedna z českých
televizí, zřejmě některá z tradičních českých televizí jako ČT1, ČT2, Nova, Prima a Barrandov by měli
vysílat televizní pořad, ve kterém by měli ukázat, jak na bio obilném poli lidé sklízí tyto obilné klasy
nůžkami. Tento televizní pořad jsem já sám neviděl a nepodařilo se mi najít žádnou zmínku o něm
krátce po jeho tvrzeném vysílání ani na internetu, nicméně považuji tyto dva své přátele jako
důvěryhodný zdroj informací, a proto se domnívám, že tato informace je spolehlivá. Pochopil jsem od
těchto mých přátel, že cílem takovéto obilné sklizně by mělo být sklízet pouze zralé, tj suché obilné
klasy a nezralé, to jest zelené, tj. živé obilné klasy nechat žít až do jejich přirozené smrti. Podle mě a
podle aktuálních tržních cen bio obilovin v tomto případě by muselo jít o otrockou práci zřejmě lidí z
rozvojových zemí za naprosto minimální a nedostatečnou mzdu pro přežití. Okamžitě jsem požádal
mého dodavatele biopotravin o stanovisko k tomuto jevu, které jsem dosud neobdržel. V současné době
nejsem schopen posoudit, zda by mělo jít o otrockou práci, podobně jako u německých koncentračních
táborů (bio zemědělství bylo podporováno především německými nacisty) nebo o propagandistickou
provokaci ortodoxních židů (ortodoxní židé zřejmě věří, že jen jeden biblický Bůh, resp. příroda jsou
masovým vrahem lidí i zvířat, viz Bible, Starý zákon), kterým možná vadí skutečnost, že v České
republice je bio zemědělství poměrně rozšířené (viz Poznámka 1 níže), a kteří vlastní řadu českých
masových médií. V každém případě podle mé Filosofie rovnováhy jsem nemohl riskovat, že v
současném ekologickém zemědělství ve velké míře existuje otrocká práce a tím i mučení lidí, což by
nepřispělo ke konečnému smíření lidí a ostatních živých tvorů, ale to by zvýšilo ještě více nenávist mezi
živými tvory, a to zejména mezi lidmi na jedné straně a ostatními živými tvory na druhé straně, proto
jsem okamžitě pozastavil nákup všech biopotravin, do (pře)dání výše uvedeného stanoviska v této věci
a začal jsem kupovat zásadně všechny mé potraviny v bývalém družstvu "Jednota" (v angličtině
"Unity"), které existovalo přinejmenším od mého mládí, kdy v České republice komunisté vládli, a kde je
stále možné koupit klasické české potraviny od tradičních českých výrobců (to by měli být potraviny ve
skutečnosti nejvíce podobné takzvané integrované /zemědělské/ produkci). Podle mě není problém
ekologické zemědělství samo o sobě, jehož myšlenka má pravděpodobně původ v Bibli, a to v biblickém
ráji, ale zneužití tohoto ekologického zemědělství pro masovou tržní produkci, zatímco v biblickém ráji
samozřejmě neexistoval masový trh (viz Bible, Starý zákon, kniha Genesis, od 1. do 4. kapitoly).
Poznámky:
1) Naše země (tj. Česká republika, poznámka autora) leží v mírném pásmu s optimálními podmínkami
pro výrobu téměř veškeré živočišné a rostlinné produkce k naší výživě potřebné, kterou běžně
konzumujeme. … Samozřejmě ty méně (chemicky, poznámka autora)ošetřené (hrušky, poznámka
autora) exportéři nechávají pro domácí trh. (Řidiči v jedné nejmenované zemi bývalé EU-15 při nakládce
zaslechli: „To nenakládejte, ty jsou ošetřeny jen šestkrát a jsou určené pro náš trh. Naložte ty, které jsou
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ošetřeny dvanáctkrát, ty vydrží déle.“) … Dovozy zeleniny jsou dnes již též na 70-80% naší spotřeby.
Vůbec si nechceme připustit otázku, na jakých půdách se dovážené zemědělské komodity pěstují, jak
se hnojí, jak se ošetřují. Obdivujeme krásně vypadající ovoce a ani nás nenapadne, na jakých půdách
vyrostla, zda tam nemohou být těžké kovy či nevhodná chemická ošetření, které jsou u nás (tj. v České
republice, poznámka autora) zakázána. Je totéž zakázáno třebav Turecku, odkud dovážíme stovky
kamiónů zeleniny? … Máme se ptát, zda nahoře vůbec vědí, čemu se říká potravinová bezpečnost? …
Naše (tj. v České republice, poznámka autora) zemědělství dalo přednost ekologickému zemědělství.
Na tom by nebylo nic špatného, ale v ekologickém režimu je téměř 13% zemědělské půdy, kde jsou
podstatně větší podpory, ale produkce potravin z celkového vyrobeného objemu je 0,5-1%. Zatímco v
Rakousku je v ekologickém režimu přibližně 5% zemědělské půdy a v SRN (tj. Spolkové republice
Německo, poznámka autora) to jsou 4,5% zemědělské půdy a biopotraviny jsou k nám od nich
dováženy. … My (Česká republika a Evropská unie v České republice, poznámka autora) směřujeme
prostředky tam, kde vyrábíme minimum a tak přímo vytváříme prostor pro dovozy a cíleně přispíváme k
následné likvidaci českého zemědělství (a zřejmě k obrovským dluhům a k následnému zotročení
obyvatel České republiky prostřednictvím lichvy v budoucnu, již známé z pobytu Izraelců, prakticky židů
ve starověku /ve starobylých časech/ v Egyptě v době asi před 4000 lety během egyptské vlády
pravověrného Izraelce, resp. žida Josefa pravnuka Abrahama jako zakladatele současného ortodoxního
židovského náboženství, viz Bible, Starý zákon kniha Genesis, kapitola 47, verš 13 až 26, viz Poznámka
2) níže). Všiml si toho někdo? Citováno z článku denních národních (papírových) novin: "„Jedem z
kopce (aneb Jak se daří českému zemědělství v Evropské unii)”, noviny: PRÁVO, Sobota 30. července
2016, novinová příloha: FIRMA, strana 17.
2) Bible, Starý zákon, kniha Genesis, kapitola 47, verš 13-26, 13. A chleba nebylo ve vší zemi; nebo
veliký hlad byl velmi, a trápení veliké bylo na zemi Egyptské a zemi Kananejské od hladu. 14.
Shromáždil pak Jozef všecky peníze, což jich nalezeno v zemi Egyptské a v zemi Kananejské, za
potravy, kteréž kupovali; a vnesl Jozef peníze do domu Faraonova. 15. A když utratili peníze z země
Egyptské a z země Kananejské, přicházeli všickni Egyptští k Jozefovi, řkouce: Dej nám chleba; nebo
proč mříti máme před tebou pro nedostatek peněz? 16. I řekl Jozef: Dejte dobytky své, a dám vám
chleba za dobytky vaše, poněvadž se vám peněz nedostává. 17. Tedy přivedli dobytky své k Jozefovi; i
dal jim Jozef potrav za koně a za stáda ovcí, a za stáda volů i za osly; a přechoval je chlebem, za
všecky dobytky jejich, toho roku. 18. A po roce tom přišli k němu léta druhého, a řekli mu: Nebudeme
tajiti před pánem svým, že jsme všecky peníze utratili, i stáda dobytků jsou u pána našeho; nezůstávají
nám před pánem naším kromě těla naše a dědiny naše. 19. I proč máme mříti před očima tvýma? I my i
rolí naše hyne. Kup nás i rolí naši za chléb, a budeme my i rolí naše ve službě Faraonovi; a dej nám
semena, abychom živi byli a nezemřeli, a rolí aby nespustla. 20. Tedy koupil Jozef všecku zemi
Egyptskou Faraonovi; nebo prodali Egyptští jeden každý pole své, proto že se rozmohl mezi nimi hlad. I
dostala se země Faraonovi. 21. Lid pak převedl do měst, od jednoho pomezí Egyptského až do
druhého. 22. Rolí toliko kněžských nekoupil. Nebo kněží uloženou potravu měli od Faraona, a jedli z
uložených pokrmů svých, kteréž dával jim Farao; protož neprodali rolí svých. 23. I řekl Jozef lidu: Aj,
koupil jsem vás dnes i rolí vaše Faraonovi; teď máte semeno, osívejtež tedy ji. 24. A když se urodí, dáte
pátý díl Faraonovi, a čtyři díly zůstavíte sobě k semenu a ku pokrmu svému a těm, kteříž jsou v domích
vašich, i ku pokrmu dítkám svým. 25. Tedy řekli: Zachoval jsi životy naše. Nechať nalezneme milost v
očích pána svého, a budeme služebníci Faraonovi. 26. I ustanovil to Jozef za právo až do tohoto dne,
po vší zemi Egyptské, aby dáván byl Faraonovi pátý díl; toliko samy rolí kněžské nebyly Faraonovy.
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt-savingmeasure.cz
Aktualizováno 9. 8. 2016 11:33
9. 8. 2016 11:33
Against organic (i.e. ecological, i.e. bio) foods, i.e. against possible slave labor in the style of the
German Nazis or against possible Orthodox Jewish provocation and about enslavement of the Czech
State by the Orthodox Jews through usury as during government of the Orthodox Jew Joseph in ancient
Egypt, see the Bible, Old Testament, book Genesis, chapter 47, verse 13-26?
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According to my mutually independent two friends in the week from 18/07/2016 to 25/07/2016 one of
Czech televisions, apparently some of the traditional Czech televisions as CT1, CT2, NOVA, Prima and
Barrandov should broadcast TV show, in which they should show how in organic farming cereal field the
people harvest these cereal ears by scissors. This TV show I myself did not watch and I did not succeed
in finding any reference to it shortly after its alleged broadcasting also on the Internet, nevertheless I
consider these two my friends as a credible source of information, and therefore I believe that this
information is reliable. I have understood from these my friends that the aim of such cereal harvest
should be to harvest only the ripe, i.e. dry cereal ears and the immature, i.e. green, i.e. living cereal ears
to let live until their natural death. According to me and according to current market prices of organic
cereals in this case it would have to be a slave labor apparently of people from developing countries for
absolutely minimal and insufficient wages to survive. I immediately asked my supplier of organic foods
for an opinion on this phenomenon, which I still have not received. At present time I am not able to
evaluate, if it should be a slave labor, similar to the German Nazi concentration camps (organic
agriculture was promoted mainly by German Nazis) or a propaganda provocation of Orthodox Jews
(Orthodox Jews apparently believe that the only one biblical God, virtually nature are the mass murderer
of both humans and animals, see Bible, Old Testament), who are possibly bothered therefore about the
fact, that in the Czech Republic there is organic farming relatively widespread (see Note 1 below), and
who own a number of Czech mass media. In each case according to my Philosophy of Balance I could
not risk that in the contemporary organic farming in a large extent there is a slave labor and thus also
torturing of people, which would not contribute to the final reconciliation of humans and other living
creatures but it would increase even more hatred among living creatures, especially between people on
one side and the other living creatures on the other side, therefore I have immediately suspended
buying of all organic foods until giving the above mentioned opinion in this matter and I have started
buying on principle all my foods at the former co-operative “Jednota” (in English language “Unity”),
which has existed at least since my youth, when in the Czech Republic the communists ruled, and
where it is still possible to buy classical Czech foods from traditional Czech producers (this should be
foods in fact most similar to so called integrated /agricultural/ production). According to me the problem
is not organic agriculture itself, of which idea has probably origin in the Bible, namely in the Biblical
paradise, but a misuse of this organic agriculture for mass market production, while in the Biblical
paradise a mass market did not exist of course (see Bible, the Old Testament, book Genesis, from 1st to
4th chapter).
Notes:
1) Our country (i.e. the Czech Republic in Europe, note of the author) lies in the temperate zone with
optimal conditions for the production of nearly all animal and plant production necessary for our nutrition,
which we usually consume. ... Of course the less (chemically, note of the author) protected (pears, note
of the author) the exporters save for the domestic market. (During loading in an unnamed country of the
former EU-15 the drivers heard: "You do not load it, these are protected only six times, and they are
intended for our market. Load those protected twelve times, they will last longer.") ... Imports of
vegetables are already at 70-80% of our (i.e. of the Czech Republic) consumption now. In general we do
not want to admit a question on what soils the imported agricultural commodities are grown, how they
are fertilized, how they are protected. We admire nice looking fruits, and in general we do not bother
with the fact on which soils they grew up, if there can be heavy metals or inappropriate chemical
protections that are prohibited by us (i.e. in the Czech Republic, note of the author). Is it prohibited the
same for example in Turkey, from where we import hundreds of trucks of vegetables? ... We have to
ask, if our leaders know what is so called food security? ... Our (i.e. in the Czech Republic, note of the
author) agriculture has preferred organic agriculture. There would be nothing wrong, but nearly 13% of
agricultural land is in organic mode, where considerably bigger subventions are, but foods production
out of the total produced volume is 0.5-1%. Whereas in Austria there is about 5% of agricultural land in
organic mode and in BRD (i.e. in Bundesrepublik Deutschland, i.e. in the Federal Republic of Germany,
note of the author) there is it 4.5% of agricultural land and organic foods are imported to us from them.
... We (the Czech Republic and the European Union in the Czech Republic, note of the author) orient
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(especially financial, note of the author) means, where we produce a minimum and so we directly create
space for imports and so manipulated we contribute to subsequent liquidation of Czech agriculture (and
apparently to huge debts and to the consequent enslavement of the population of the Czech Republic
through usury in the future already known from the stay of the Israelis, virtually Jews in antiquity /in
ancient times/ in Egypt in the period about 4000 years ago during the Egyptian government of the
Orthodox Israeli, virtually Jew Joseph great-grandson of Abraham as the founder of contemporary
Orthodox Jewish religion, see the Bible, Old Testament, book Genesis, chapter 47, verse 13-26, see
Note 2) below). Has anyone noticed it? Quoted from the daily nation newspaper article: „Jedem z kopce
(aneb Jak se daří českému zemědělství v Evropské unii)”/ “Going downhill (i.e. how does Czech
agriculture do in the European Union)”, newspaper: PRÁVO, Saturday 30/07/2016, newspaper
supplement: FIRMA, page 17.
2) Bible, Old Testament, book Genesis, chapter 47, verse 13-26, 13 And there was no bread in all the
land; for the famine was very sore, so that the land of Egypt and all the land of Canaan fainted by
reason of the famine. 14 And Joseph gathered up all the money that was found in the land of Egypt, and
in the land of Canaan, for the corn which they bought: and Joseph brought the money into Pharaoh's
house. 15 And when money failed in the land of Egypt, and in the land of Canaan, all the Egyptians
came unto Joseph, and said, Give us bread: for why should we die in thy presence? for the money
faileth. 16 And Joseph said, Give your cattle; and I will give you for your cattle, if money fail. 17 And they
brought their cattle unto Joseph: and Joseph gave them bread in exchange for horses, and for the
flocks, and for the cattle of the herds, and for the asses: and he fed them with bread for all their cattle for
that year. 18 When that year was ended, they came unto him the second year, and said unto him, We
will not hide it from my lord, how that our money is spent; my lord also hath our herds of cattle; there is
not ought left in the sight of my lord, but our bodies, and our lands: 19 Wherefore shall we die before
thine eyes, both we and our land? buy us and our land for bread, and we and our land will be servants
unto Pharaoh: and give us seed, that we may live, and not die, that the land be not desolate. 20 And
Joseph bought all the land of Egypt for Pharaoh; for the Egyptians sold every man his field, because the
famine prevailed over them: so the land became Pharaoh's. 21 And as for the people, he removed them
to cities from one end of the borders of Egypt even to the other end thereof. 22 Only the land of the
priests bought he not; for the priests had a portion assigned them of Pharaoh, and did eat their portion
which Pharaoh gave them: wherefore they sold not their lands. 23 Then Joseph said unto the people,
Behold, I have bought you this day and your land for Pharaoh: lo, here is seed for you, and ye shall sow
the land. 24 And it shall come to pass in the increase, that ye shall give the fifth part unto Pharaoh, and
four parts shall be your own, for seed of the field, and for your food, and for them of your households,
and for food for your little ones. 25 And they said, Thou hast saved our lives: let us find grace in the
sight of my lord, and we will be Pharaoh's servants. 26 And Joseph made it a law over the land of Egypt
unto this day, that Pharaoh should have the fifth part, except the land of the priests only, which became
not Pharaoh's. https://www.biblegateway.com/passage/?version=KJV&search=Genesis+47
For details see: www.spvzt.cz , www.spvzt-savingmeasure.cz
Aktualizováno 9. 8. 2016 11:37
9. 8. 2016 11:37
Proč český vládní návrh, který předkládají ministr spravedlnosti české vlády Robert Pelikán (ANO, tj.
politické hnutí Akce nespokojených občanů 2011) společně s dalším ministrem české vlády Jiřím
Dienstbierem (ČSSD, tj. Česká strana sociálně demokratická) a o jehož schválení by Poslanecká
sněmovna Parlamentu České republiky měla rozhodovat 5. září 2016 a který umožní přiosvojit si dítě
homosexuálního partnera i homosexuálním mužem, (tento návrh) ohrozí s relativně vysokou
pravděpodobností v krizových situacích život tohoto dítěte. Otevřenou podporu tomuto návrhu vyjádřili z
vrcholných představitelů České republiky (tj. jednoho z evropských států) Andrej Babiš (ANO), Dan Ťok
(ANO), Jiří Dienstbier (ČSSD), Karla Šlechtová (ANO), Kateřina Valachová (ČSSD), Lubomír Zaorálek
(ČSSD), Michaela Marksová (ČSSD), Richard Brabec (ANO) a Robert Pelikán (ANO) a Jiří Dienstbier,
viz: https://www.novinky.cz/domaci/411602-politici-mohou-udelat-z-tisice-lidi-rodice.html .
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Protože pouze matka dítěte v devadesáti devíti případech ze sta případů obětuje život svého manžela,
jestliže tato matka je donucena si vybrat mezi obětováním života svého manžela a obětováním života
svého dítěte, a protože pouze matka dítěte v devadesáti devíti případech ze sta případů obětuje svůj
život za život svého dítěte, tento mateřský pud každé matky, který se podle mne žádný samec nikdy
nebude schopen naučit, je největší zárukou přežití dítěte obou rodičů v krizových situacích, tedy jde o
největší záruku přežití budoucích generací potomků těchto obou rodičů. Naopak mužský homosexuální
partner pokrevního otce ve většině případů obětuje život dítěte tohoto otce, jestliže tento homosexuální
adoptivní rodič je donucen si vybrat mezi obětováním života svého homosexuálního, zejména nového
homosexuálního partnera (tj. zásadně po smrti nebo rozvodu se svým dosavadním mužským
homosexuálním partnerem jako pokrevním otcem tohoto dítěte) a mezi obětováním života tohoto svého
adoptivního dítěte.
Podle mé Filosofie rovnováhy příčinou skutečnosti, že se žádný muž nemůže naučit mít mateřský půd,
je zcela odlišný a učením nezměnitelný základ mužské a naopak základ ženské psychiky, resp. duše,
resp. mozku. Základem mužské psychiky je racionalita, to znamená, že muži jsou zásadně nuceni
přepočítávat, resp. kontrolovat, resp. ověřovat nekonečněkrát svým mozkem správnost každého svého
zásadního rozhodnutí v budoucnu. Naopak základem ženské psychiky je citovost, resp. emocionalita,
tzn. ženy jsou nuceny činit svá zásadní rozhodnutí zejména na základě své intuice, tedy citů a takováto
svá emocionální zásadní rozhodnutí ženy nejsou zásadně ochotny v budoucnu změnit.
Praktické příklady výše uvedeného tvrzení:
1) Z nedávné doby existuje soudní případ, o kterém jsem četl pravděpodobně na www.novinky.cz ,
(tento článek však v současnosti nemohu najít). Tento soudní případ se měl zřejmě stát, jak si
vzpomínám, v Austrálii či na Novém Zélandu. V tomto případu mělo auto s manželem, jeho manželkou
a jejich dítětem, resp. dětmi sjet do řeky, vyprostit z tohoto auto pod vodou se podařilo pouze manželovi
a tento manžel se musel rozhodnout, jestli zachrání manželku, resp. matku nebo jejich dítě, resp. děti. V
této krizové situaci se tento otec rozhodl zachránit svou manželku, resp. matku a jejich dítě, resp. děti
se poté utopili. Tento manžel, resp. otec se tak rozhodl, protože předpokládal, že bude mít s touto svou
manželkou, resp. matkou další děti a proto nejprve zachránil svou manželku a nikoliv jejich dítě, resp.
děti. Tento jeho předpoklad se však, pokud si vzpomínám, nesplnil, protože jeho manželka, resp. matka
na základě tlaku svého svědomí odmítla s tímto svým manželem, resp. otcem mít další děti a rozvedla
se s ním. Podle mne zde šlo o shora uvedený nepřekonatelný rozpor chybnou racionální filosofií tohoto
muže a mateřského pudu této ženy v extrémní životní situaci (resp. v tzv. krajním existencionálním
prožitku).
2) Jedním z množství případů, kdy majitel nedokázal zabránit osudnému střetu svého psa s divočákem,
je příběh Martiny Mušutové a jejího border teriéra. Dnes už má paní Mušutová druhého, neboť
předchozího čtyřnohého miláčka Zaca jí roztrhalo divoké prase. „Bylo neštěstí, že ta bachyně měla
zrovna selátka. Rozběhla se na všechny strany a začala kvičet, zatímco ona se vrátila a prostě ho
chytla,“ popisuje Mušutová. Skupinka selat s matkou, momentálně citlivou na cizí vetřelce, překvapila
Zaca jen pár metrů od cesty, kde byl na procházce. I když měl lovecký výcvik a pět let pomáhal
myslivcům, mimo jiné s naháněním divokých prasat, bachyně mu ukousla nohu. Zac proto byl následně
utracen. Viz http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1249016-premnozeni-divocaci-si-s-uspechemtroufnou-na-lovecke-psy
3) Bible kralická, Starý zákon, 1. Královská, 3. Kapitola: 16. Tedy přišly dvě ženy hokyně k králi, a stály
před ním. 17. I řekla jedna z těch žen: Prosím, pane můj, já a žena tato bydlíme v jednom domě. I
porodila jsem u ní v témž domě. 18. Potom stalo se dne třetího po porodu mém, že porodila také žena
tato, a byly jsme spolu. Nebylo žádného cizího s námi v domě, kromě nás dvou v témž domě. 19. Umřel
pak syn ženy této v noci, nebo spěci, udávila ho. 20. A vstavši o půl noci, vzala syna mého ode mne,
když spala služebnice tvá, a položila jej v lůnu svém, a syna svého mrtvého položila do lůna mého. 21.
Ale když jsem vstala ráno, abych přikojila syna svého, a aj, mrtvý. Na kteréhož když jsem ráno pilněji
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pohleděla, a aj, nebyl syn můj, kteréhož jsem porodila. 22. I řekla žena druhá: Není tak, ale syn můj jest
ten živý, a ten mrtvý jest syn tvůj. Ona pak řekla: Nikoli, ale syn tvůj jest ten mrtvý, a syn můj jest ten
živý. A tak se hádaly před králem. 23. I řekl král: Tato praví: Ten živý jest syn můj, a syn tvůj jest ten
mrtvý. Tato zase praví: Neníť tak, ale syn tvůj jest ten mrtvý, a syn můj jest ten živý. 24. Protož řekl král:
Přineste mi meč. I přinesli meč před krále. 25. Tedy řekl král: Rozetněte to dítě živé na dvé, a dejte
jednu polovici jedné, a polovici druhou druhé. 26. Ale žena, jejíž syn byl ten, kterýž živ zůstal, mluvila
králi, (nebo pohnula se střeva její nad synem jejím), a řekla: Prosím, pane můj, dejte jí nemluvňátko to
živé, a nikoli nezabijejte ho. Druhá pak řekla: Nechť není ani mně ani tobě, rozetněte. 27. K čemuž
odpovídaje král, řekl: Dejtež této dítě to živé, a nikoli nezabijejte ho, onať jest matka jeho.
Viz http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1Kr3.php .
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt-savingmeasure.cz
Aktualizováno 12. 8. 2016 5:09
12. 8. 2016 5:09
Why Czech government proposal of legal Act, which Minister for Justice of the Czech government Mr.
Robert Pelikán (from ANO, i.e. political movement “Action of dissatisfied citizens 2011”) together with
another Minister of the Czech government Mr. Jiří Dienstbier (from ČSSD, i.e. “Czech Social Democratic
Party”) have submitted and of which approval the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech
Republic should decide September 5, 2016 and which enables to adopt the child of a homosexual
partner also by a homosexual man, (this proposal) endangers the life of this child with a relatively high
probability in crisis situations. From senior representatives of the Czech Republic (i.e. one of the
European States) Mr. Andrej Babiš (ANO), Mr. Dan Ťok (ANO), Mr. Jiří Dienstbier (ČSSD), Mrs. Karla
Šlechtová (ANO), Mrs. Kateřina Valachová (ČSSD), Mr. Lubomír Zaorálek (ČSSD), Mrs. Michaela
Marksová (ČSSD), Mr. Richard Brabec (ANO) a Mr. Robert Pelikán (ANO) a Mr. Jiří Dienstbier
expressed open support for this proposal, see: https://www.novinky.cz/domaci/411602-politici-mohouudelat-z-tisice-lidi-rodice.html .
Because only the mother of a child will sacrifice in ninety-nine cases out of a hundred cases the life of
her husband, if this mother is forced to choose between sacrificing the life of her husband and sacrificing
the life of her child, and because only mother of this child will sacrifice her own life for the life of her child
in ninety-nine cases out of a hundred cases, this maternal instinct of each mother, which according to
me any male would never be able to learn, is the greatest guarantee of the survival of the child of both
parents in crisis situations, thus it is the greatest guarantee for the survival of future generations of
offspring of these both parents. Contrarily male homosexual partner of blood-father will sacrifice in most
cases the life of this child of this father, if this homosexual adoptive parent is forced to choose between
sacrificing the life of his homosexual, especially new homosexual partner (i.e. on principle after death or
divorce from his up to now male homosexual partner as blood-father of this child) and sacrificing the life
of this his adoptive child.
According to my Philosophy of Balance the cause of the fact, that no man can learn to have a maternal
instinct, is quite different and by learning immutable basis of men and contrarily basis of women psyche,
virtually soul, virtually brain. The basis of the men psyche is rationality, it means that on principle men
are forced by their brain to infinitely re-compute, virtually control, virtually verify the rightness of each of
their principal decision in the future. Contrarily the basis of the women psyche is feeling, virtually
emotionality, it means that women are forced to make their principal decisions especially based on their
intuition, thus emotions and women are not willing such their emotional principal decisions to change on
principle in the future.
Practical examples of the above mentioned statement:
1) From recent time there is judicial case, about which I have read probably
on www.novinky.cz (however I cannot find this article at present time). This judicial case should
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apparently be, as I remember, in Australia or in New Zealand. In this case the car with husband, his wife
and their child, virtually children, should ride into a river, only the husband succeeded in getting out of
this car underwater and this husband had to decide if he saves his wife, virtually mother or their child,
virtually children. In this crisis situation this father decided to save his wife, virtually mother and then
their child, virtually children have drowned. This husband, virtually father decided so, because he
presumed that he will have other children with this his wife, virtually mother and therefore at first he
saved his wife and not their child, virtually children. However this his presumption was not fulfilled, as I
remember, because his wife, virtually mother refused to have other children with this her husband,
virtually father under the pressure of her conscience and she divorced him. According to me it was the
above mentioned insurmountable contradiction between erroneous rational philosophy of this man,
virtually father and maternal instinct of this woman in extreme life situation (virtually in so called extreme
existential experience).
2) One of many cases, when the owner failed to prevent fatal conflict of her dog with wild boar, is the
story of Mrs. Martina Mušutová and of her border terrier. Today Mrs. Mušutová has the other, because
wild boar tore her previous four-legged friend Zac. "It was unfortunate, that the wild sow had just piglets.
It ran in all directions and it began to squeal as it came back and it just caught it," Mušutová says. A
group of piglets with mother at the moment sensitive to alien invaders just surprised Zac a few meters
from the road, where it was on a walk. Though it had the hunting training and five years it helped
hunters, among others with chasing wild boars, the wild sow had bitten off its leg. Therefore Zac was
subsequently given euthanasia. See http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1249016-premnozenidivocaci-si-s-uspechem-troufnou-na-lovecke-psy
3) Bible King James Version (KJV), Old Testament, 1 Kings, 3 Chapter: 16 Then came there two
women, that were harlots, unto the king, and stood before him. 17 And the one woman said, O my lord, I
and this woman dwell in one house; and I was delivered of a child with her in the house. 18 And it came
to pass the third day after that I was delivered, that this woman was delivered also: and we were
together; there was no stranger with us in the house, save we two in the house. 19 And this woman's
child died in the night; because she overlaid it. 20 And she arose at midnight, and took my son from
beside me, while thine handmaid slept, and laid it in her bosom, and laid her dead child in my bosom. 21
And when I rose in the morning to give my child suck, behold, it was dead: but when I had considered it
in the morning, behold, it was not my son, which I did bear. 22 And the other woman said, Nay; but the
living is my son, and the dead is thy son. And this said, No; but the dead is thy son, and the living is my
son. Thus they spake before the king. 23 Then said the king, The one saith, This is my son that liveth,
and thy son is the dead: and the other saith, Nay; but thy son is the dead, and my son is the living. 24
And the king said, Bring me a sword. And they brought a sword before the king. 25 And the king said,
Divide the living child in two, and give half to the one, and half to the other. 26 Then spake the woman
whose the living child was unto the king, for her bowels yearned upon her son, and she said, O my lord,
give her the living child, and in no wise slay it. But the other said, Let it be neither mine nor thine, but
divide it. 27 Then the king answered and said, Give her the living child, and in no wise slay it: she is the
mother thereof. See https://www.biblegateway.com/passage/?search=První+Královská+3&version=KJV
For details see: www.spvzt.cz , www.spvzt-savingmeasure.cz
Aktualizováno 12. 8. 2016 5:13
12. 8. 2016 5:13
Novodobé mučírny, (zřejmě jako pomsta a) obdobné nacistickým koncentračním táborům a i
poražkovým zemědělským velkochovům zvířat, tj. dnešním koncentračním táborům zvířat viz:
https://www.novinky.cz/domaci/411447-odvedli-ho-od-mamy-do-ustavu-aby-se-naucil-mit-rad-otce.html
Aktualizováno 13. 8. 2016 9:30
13. 8. 2016 9:30
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Karle, dle mé Filosofie rovnováhyje třeba jíst (tj. ty i tví živočichové) zásadně jen rostlinné plody a
rostlinná semena (v horším případě zásadně jen ovoce a zeleninu) a výrobky výhradně z nich (jako
např. chleba), ale u těchto výrobků je třeba si stále hlídat jejich složení na jejich obale, jestli tam není v
současnosti především něco z prasat či hovězího dobytka (např. v pečivu, např. v chlebu z bývalé
Baránkovi pekárny naproti koupaliště a z Taranzovi pekárny, obě pekárny jsou v Hustopečích, by měl
být tuk, může to být i hovězí či vepřový tuk, např. sádlo, toto pečivo z těchto pekáren v Hustopečích
zároveň nemá obal, takže nikdo neručí za jeho složení a nevíš nikdy určitěji, jestli v tomto chlebu ten
zvířecí tuk je nebo není, proto ho zatím nekupuji), avšak tyto výrobky zásadně jen z ovoce a ze zeleniny
jsou zásadně stravitelnější než nevařené ovoce a nevařená zelenina. V krajní nouzi, tj. zejména z
vážnějších zdravotních důvodů (viz alergie na výše uvedenou dietní stravu a zejména alergický šok) je
nutno jíst i něco jiného, např. z masa maso z mršin zvířat zemřelých přirozenou smrtí (tedy z
neporažených, tj. úmyslně neusmrcených jakýchkoliv zvířat), zásadně na stáří nebo v horším případě
jíst někdy maso z ryb, které jsou co možná nejmilosrdněji poražené. Nejhorší, tj. nejnemilosrdnější v
současnosti v České republice v běžných obchodech prodávané maso je maso z poražených zvířecích
mláďat a pak vepřové a hovězí maso z poražených zvířat, protože prasata a hovězí dobytek jsou zřejmě
evolučně nejdokonalejší známá zvířata s výjimkou člověka, tj. prasata a hovězí dobytek zřejmě mají s
výjimkou člověka nejdokonalejší nervovou soustavu, umožňující s rostoucí (evoluční) dokonalostí této
nervové soustavy mj. dokonaleji cítit bolest. Blíže osobně a viz www.spvzt.cz a www.spvztsavingmeasure.cz . Dalibor Grůza
Aktualizováno 13. 8. 2016 11:12
13. 8. 2016 11:12
Charles, according to my Philosophy of Balance it is necessary to eat (i.e. you and your /all/ animals) on
principle only plant fruits and plant seeds (in worse case on principle fruits and vegetables) and products
exclusively from them (such as bread), but one should still monitor on their packaging these products in
relation to their composition, if there is not at present time mainly something from pigs or beef cattle (eg.
in bakery products, eg. in the bread from the bakery there should be fat, it can be also beef or pork fat,
for example lard, this bread from these bakeries does not have also packaging, so no one is liable for its
composition, and you know never more precisely, if in this bread there is the /higher believed/ animal fat
or not, therefore I do not buy it for the present), however these products on principle only from fruits and
from vegetables are on principle more digestible than uncooked fruits and uncooked vegetables. In
extreme necessity, i.e. especially from more serious health reasons (see allergy to the above mentioned
dietetic food and especially allergic shock) it is necessary to eat also something else, eg. from meats the
meat from carrions of /higher believed/ animals died of natural causes (i.e. from not slaughtered, i.e.
from intentionally not killed any /higher belived/ animals), principally of old age or in worse case to eat
sometimes meat from fishes, which are as much as possible merciful slaughtered. The worst, i.e. most
unmerciful at present time in the Czech Republic in usual shops sold meat is meat from slaughtered
young /higher believed/ animals and then pork and beef meat from slaughtered /higher believed/
animals, because pigs and beef cattle are apparently evolutionarily more perfect known /higher
believed/ animals with the exception of humans, i.e. the pigs and beef cattle apparently have with the
exception of humans the most perfect nervous system, enabling with a growing (evolutionary) perfection
of the nervous system among others to feel pain more perfectly. For details personally and
see www.spvzt.cz and www.spvzt-savingmeasure.cz . Dalibor Grůza
Aktualizováno 13. 8. 2016 11:12
13. 8. 2016 11:12
Viz https://www.novinky.cz/cestovani/afrika-asie/299538-prvni-misonar-na-jihu-afriky-byl-moravan.html
Bible, Nový zákon, Matouš, 25. kapitola, 40. A odpovídaje Král, dí jim: Amen pravím vám: Cožkoli jste
činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste
učinili. https://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Mt25.php
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Aktualizováno 13. 8. 2016 15:10
13. 8. 2016 15:10
https://www.novinky.cz/cestovani/afrika-asie/411343-hrde-se-hlasi-ke-krestanstvi-i-kdyz-jsou-obklopenimuslimy.html
Aktualizováno 13. 8. 2016 15:10
13. 8. 2016 15:10
Bible, Nový zákon, Matouš, 25. kapitola, 40. A odpovídaje Král, dí jim: Amen pravím vám: Cožkoli jste
činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste
učinili. https://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Mt25.php
Sv. František z Assisi nazýval zvířata menšími bratry a sestrami, v současnosti toto v české
římskokatolické církvi zřejmě representuje Marek Orko Vácha, kněz v Lechovicích, evoluční biolog,
učitel lékařské etiky na 3. lékařské fakultě University Karlovi v Praze a kaplan vysokoškolské studentské
farnosti Sv. Salvátora v Praze kněze a významného českého otevřeného humanistického křesťanského
filosofa Tomáše Halika. Tomáš Halík, kterého mám rád a kterého znám jako velmi hodného člověka a
který mne přivedl k prvnímu svatému přijímání, nejméně v minulosti zřejmě zastával odlišný názor v
otázce současného zvířecího holocaustu, viz výrok Tomáše Halíka: "Přirovnávat zabíjačku k
(nacistickému, pozn. autora) holocaustu mi připadá nechutné".,
na http://www.animalrights.webz.cz/anketa.htm či http://tvorobeznik.cz/anketa.html . Proto lze zřejmě v
této věci očekávat zajímavou a plodnou diskusi mezi nimi.
Aktualizováno 13. 8. 2016 15:35
13. 8. 2016 15:35
Bible, Old Testament, Matthew 25King James Version (KJV), 40 And the King shall answer and say
unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my
brethren, ye have done it unto
me. https://www.biblegateway.com/passage/?search=mathew+25&version=KJV
St. Francis of Assisi called all creatures his (minor, my note) “brothers” and “sisters” ...
see https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_of_Assisi
Aktualizováno 13. 8. 2016 15:51
13. 8. 2016 15:51
K zamyšlení:
„Autobus, který budí tak nesmírný zájem, je rekvizitou filmu Svět podle Daliborka, který právě dokončuji,
a který je portrétem českého neonacisty a jeho rodiny. Je to dokumentární horor – vhled do života
čtyřicetiletého českého nácka. Film vrcholí scénou, kdy se nácek se svou rodinou (se) rozhodne, že
navštíví Osvětim,“ řekl Klusák. ... Pobouření vyvolal v izraelských médiích český autobus, který polepem
láká na návštěvu vyhlazovacího tábora v polské Osvětimi. Jsou na něm fotografie obětí holokaustu a
slogan Pojeďte do Osvětimi - výlet za emocemi, což čtenáře znechutilo. ... Rozhořčení se obrátilo i proti
režiséru Vítu Klusákovi, který bus nechal nápisy polepit kvůli natáčení filmu. ... Autobus podle listu patří
firmě Auto Xaver Svatopluka Stravy z Blučiny na Brněnsku, který pořádá i zájezdy do Osvětimi. Ředitel
pražského židovského muzea Leo Pavlát ho vyzval, aby polep co nejdříve odstranil, napsal The
Jerusalem Post. Odstranění polepu, který se na vozidlo dostal kvůli Klusákovu filmu, je ale podle
majitele příliš drahé a zničilo by lak, uvedl deník. Výše uvedené citováno
z https://www.novinky.cz/domaci/412185-zidy-pobouril-cesky-autobus-lakajici-na-navstevu-osvetimi.html
Je mi také cca 40 let, jmenovitě 43 let, jmenuji se také Dalibor, jsem také Čech, s vysokou
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pravděpodobností blížící se jistotě nemám žádné židovské předky (ale i kdybych s minimální
pravděpodobností maximálně 5% je měl, tak bych rozlišoval mezi hodnými židy, kteří ve skutečnosti
věří, že Bůh, popř. z dlouhodobého hlediska nejsilnější zákon přírody v případě ateistů je láska ve
smyslu charita, takovýmto zřejmě nejdůležitějším židem byl podle mé víry minimálně z 51% Ježíš z
Nazareta, zřejmě Kristus a Bohočlověk, a naopak mezi zlými židy, kteří chtějí obnovit židovský chrám v
Jeruzalémě jako údajně největší zvířecí jatka ve starověku a kteří podle podle mne nesprávného
výkladu Biblického Starého zákona věří, že Bůh, popř. z dlouhodobého hlediska nejsilnější zákon
přírody v případě ateistů je masový vrah lidí, zvířat a ostatních živých tvorů, stejně jako totéž rozlišuji u
svých římských katolíků, ostatních křesťanů, muslimů, hinduistů a buddhistů a ostatních věřících a
rovněž tak i u ateistů, podle mé osobní životní zkušenosti většina českých židů jsou výše uvedení hodní
židé a většina izraelských židů jsou výše uvedení zlí židé, kterým je třeba v budoucnu exaktně, tj.
měřitelně vědecky, zejména experimentálně dokázat existenci výše uvedeného zřejmě křesťanského
Boha, příp. výše uvedeného nejsilnějšího milosrdného zákona přírody, i když také v Izraeli znám výše
uvedené hodné židy, učil jsem se hebrejsky, byl jsem dvakrát v Izraeli, umím konverzovat ve více
světových jazycích, mám mimo jiné přátele mezi zřejmě českými židy, nemnoho přátel i mezi
izraelskými židy a mezi českými muslimy a mezi českými nacisty, i blízkého přítele, tj. svého
biřmovacího kmotra zřejmě mezi slovenskými klerofašisty), nacistou se necítím, u Adolfa Hitlera
rozlišuji, v čem byl nemilosrdný (tj. genocida údajně konkurenčních či údajně méněcenných lidských ras
ve vztahu k údajné nadřazené germánské rase), což odsuzuji a v rámci svých možností neaplikuji ve
svém životě, a v čem byl milosrdný (tj. nejdokonalejší zákony na ochranu přírody a zvířat, jaké kdy byly
na území Evropy uzákoněny), což akceptuji a v rámci svých možností aplikuji ve svém životě, stejně tak
rozlišuji mezi svými římskými katolíky, ty kdo chápou např. zvířata jako ostatní neživé, příp.
neoduševnělé věci, např. podle tradice Sv. Tomáše Akvinského, a naopak mezi těmi, kdo chápou
ostatní živé tvory jako své bratry a sestry, např. františkáni podle tradice Sv. Františka z Assisi (např. v
České republice v současnosti zřejmě katolický kněz Marek Orko Vácha). V Osvětimi jsem nikdy nebyl a
ani se tam v nejbližší době nechystám. Z jedení masa jsem minimálně od roku 2008 zásadně výlučně
mrchožrout, tj. jím v minimální míře v krajní nouzi zásadně výlučně pouze ze zdravotních důvodů
chcípliny z mého útulku pro brojlery, kteří nebyli zabiti, pokud je mi známo, žádným člověkem úmyslně a
zemřeli zásadně na stáří, jinak jsem zásadně výlučně frutarián kromě případů krajní nouze, tj. jím
zásadně pouze rostlinné plody a rostlinná semena, a výrobky vyrobené zásadně výlučně z těchto
rostlinných plodů a z těchto rostlinných semen.
K "světu podle Daliborka" uvádím, že jsem autorem "Filosofie rovnováhy" a filosofického experimentu,
jak založit "Stranu za práva všech živých tvorů" na základě této mé Filosofie rovnováhy.
Má filosofie rovnováhy k Vašemu posouzení:
FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je
každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory
(spekulace).
Pozn.:
"Autobus podle listu patří firmě Auto Xaver Svatopluka Stravy", příjmení "Strava" by bylo možno psát v
hebrejštině s/š/-t-r, což znamená v hebrejštině např. š(o)t(e)r - policista, /m/(i)št(a)r(a) - policie apod.
(blíže viz www.spvzt.cz a www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz )
Aktualizováno 19. 8. 2016 10:32
19. 8. 2016 10:32
Otázka z evoluční biologie z Biblického hlediska: Mohli se v minulosti zkřížit a mít společné potomky
masožravý tyrannosaurus a býložravý Brontosaurus?
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Položme si následující otázky z evoluční biologie:
1) Mohli se v minulosti před cca 100-200 miliony let zkřížit a mít společné potomky masožravý
tyrannosaurus a býložravý Brontosaurus, když oba tyto druhy patřily k plazům.
11) Mohli se v minulosti zkřížit a mít společné potomky masožravý samec tyrannosaura a býložravá
samice Brontosaura a jak by pak ostatní tyrannosauři a ostatní Brontosauři přijali zejména samčí
potomky z tohoto křížení, případně, jak by pak ostatní tyrannosauři a ostatní Brontosauři přijali zejména
samčí potomky samičích dcer z tohoto křížení, a to zejména po smrti samčího tyrannosauřího otce.
12) Mohli se v minulosti zkřížit a mít společné potomky býložravý samec Brontosaura a masožravá
samice tyranosaura bez toho, aby tyto potomky ostatní tyranosauři zabili a sežrali.
Položme si nyní podobné otázky z hlediska Bible:
21) Mohou se vzít a mít společné potomky žid a nežidovka. Odpověď: Mohou, jde o zcelá běžný jev,
avšak jejich děti se nestávají židy svým narozením, jestli jejich děti mají být židé, musí konvertovat k
židovství. (Nejznámějším příkladem jsou zřejmě černí etiopští židé, tzv. Falašové, často jsou považováni
za nemanželské potomky Biblického Starozákonního krále Šalamouna a královny ze Sáby, protože král
Šalamoun nebyl z hlediska židovského práva považován zřejmě za bastarda největšího židovského
krále Davida, z jehož potomstva by měl dle Bible vzejít mesiáš, a Bat-šeby, tj. manželky konvertity k
židovství Urijáše, kterého nechal král David úmyslně zabít, aby zakryl své cizoložství s Bat-šebou, což
mělo být dle Bible, Starého zákona, jmenovitě Tóry, tj. Pěti knih Mojžíšových potrestáno smrtí těchto
cizoložníků. Bastardovi nesmí žádný žid podle židovského práva dát svou dceru za manželku, proto se
podle židovského práva bastard může oženit pouze s cizinkou či otrokyní, ačkoliv i bastard se může stát
židovským králem. Tito etiopští židé jsou v současném Izraeli považováni ostatními židy za jakési
méněcenné židy. Podle židovského Talmudu důvodem celibátu Ježíše z Nazaretu, zřejmě Krista v jeho
věku 33 let měla být skutečnost, že tento Ježíš měl být také bastard, protože židovský Talmud a
židovská tradice přikazuje každému židovi, aby se co nejdříve nejpozději do jeho věku dvaceti let oženil,
jinak by ho jediný Biblický Bůh měl proklít. Viz Bible, Starý zákon, 2. Samuelova 11 kapitola a násl.)
22) Mohou se vzít a mít společné potomky židovka a nežid. Odpověď: Mohou, ale zcela výjimečně,
protože žádný žid neprovdá za normálních okolností svou dceru nežidovi. (Nejznámějším příkladem je
sňatek židovky Ester, adoptované dcery jejím strýcem židem Mordokajem provdané za médského a
perského krále, když židi v Persii byli bezprostředně ohroženi genocidou velkého rozsahu, ke které
tohoto krále podněcoval jeho rádce Haman. Tento sňatek dodnes slaví všichni židé při tzv. židovském
svátku purim, kdy se má podle židovské tradice jednou za rok všichni židi opít tak, aby nepoznal rozdíl
mezi židem Mordakajem, zachráncem židů v Persii a úhlavním nepřítelem židů Hamanem. Viz Bible,
Starý zákon, kniha Ester)
23) Mohou se vzít a mít společné potomky muslim a nemuslimka. Odpověď: Dle Koránu mohou, ale
muslim se může oženit pouze s křesťankou či židovkou.
24) Mohou se vzít a mít společné potomky muslimka a nemuslim. Odpověď: Dle Koránu nemohou,
muslimka se může provdat pouze za muslima, jinak by ji vysoce pravděpodobně zavraždili příslušníci
její vlastní rodiny, jde o tzv. vraždy ze cti.
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt-savingmeasure.cz
Aktualizováno 13.11, 2022
22. 8. 2016 22:59
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Question from evolutionary biology from Biblical perspective: In the past could carnivorous
tyrannosaurus and herbivorous Brontosaurus cross-breed and have joint descendants?
Let us put following questions from evolutionary biology:
1) In the past ca. 100 - 200 million years ago could carnivorous tyrannosaurus and herbivorous
Brontosaurus cross-breed and have joint descendants, when both these species were reptiles.
11) In the past could carnivorous male tyrannosaurus and herbivorous female Brontosaurus cross-breed
and have joint descendants and how then would other tyrannosaurs and other Brontosaurs accepted
especially male descendants from this crossbreeding, or, how then would other tyrannosaurs and other
Brontosaurs accepted especially male descendants of female daughters from this crossbreeding,
namely especially after death of male tyrannosaurian father.
12) In the past could carnivorous female tyrannosaurus and herbivorous male Brontosaurus cross-breed
and have joint descendants without the other tyrannosaurs killed and ate these descendants.
Let us put similar questions from the perspective of Bible now:
21) Could Jew and non-Jewess marry and have joint descendants. Answer: They can, it is quite usual
phenomenon, but their children will not become Jews through their birth, if their children shall be Jews,
they must convert to Judaism. (Best - known example are apparently black Ethiopian Jews, so called
Beta Israel, they are often considered as illegitimate descendants of Biblical Old Testament king
Solomon and Queen of Sheba, because king Solomon was not considered from the perspective of the
Jewish law apparently as a bastard of the greatest Jewish king David, from whose descendants
according to Bible the Messiah should come, and of Bathsheba, i.e. wife of to Judaism converted Uriah,
who the king David let intentionally kill to hid his adultery with Bathsheba, which should be punished by
death of these adulterers according to Bible, Old Testament, namely Torah, i.e. Five Books of Moses.
According to Jewish law no Jew may give his daughter as a wife to bastard, therefore bastard must
marry only with foreigner or female slave, although also bastard can become Jewish king. In
contemporary Israel these Ethiopian Jews are considered by others Jews as sort of inferior Jews.
According to Jewish Talmud the reason of celibacy of Jesus Nazaretus, apparently Christ in his age of
33 years should be the fact, that this Jesus should be also bastard, because Jewish Talmud and Jewish
tradition commands every Jew to marry as soon as possible at the latest until his age of twenty years,
otherwise only one Biblical God should curse him. See Bible, Old Testament, 2 Samuelova 11 chapter
et seq.)
22) Could Jewess and non-Jew marry and have joint descendants. Answer: They can, but quite
exceptionally, because in the ordinary way no Jew will marry his daughter to non-Jew. (Best - known
example is marriage of Jewess Esther, adopted daughter by her uncle Jew Mordechai married to the
Median and Persian king, when Jews in Persia were endangered by genocide in a large extent, into
which counselor Haman provoked this king. Up to the present day this marriage is celebrated by all
Jews at so - called Jewish feast purine, when according to Jewish tradition once a year all Jews should
make them drunk, so that they do not distinguish the difference between Jew Mordechai, the savior of
the Jews in Persia and the arch-enemy of the Jews Haman. See Bible, Old Testament, book Esther.)
23) Could Muslim man and non-Muslim woman marry and have joint descendants. Answer: According
to Koran they can, but Muslim man can marry only to Christian woman or Jewess.
24) Could Muslim woman and non-Muslim man marry and have joint descendants. Answer: According
to Koran they cannot, Muslim woman can marry only to Muslim man, otherwise she would be highly
probably murdered by members of her own family, these are so called murders for honor.
For details see: www.spvzt.cz , www.spvzt-savingmeasure.cz
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Aktualizováno 13.11, 2022
22. 8. 2016 23:02
http://arctic-home.greenpeace.org/cs-cz/
Aktualizováno 24. 8. 2016 11:27
24. 8. 2016 11:27
https://www.youtube.com/watch?v=ByiXIqgd058
Aktualizováno 24. 8. 2016 11:30
24. 8. 2016 11:30
Vážený známý, resp. příteli.
Níže přeposílám důležitou výzvu Greenpeace, kterou jsem podpořil, i když není zřejmě správné, aby
došlo navždy k úplnému zrušení těžby ropy v Arktidě, tak Váš podpis by měl přispět k spravedlivějšímu
jednání a smlouvě ropných společností s Inuity, místním polárním arktickým kmenem indiánů, tedy, aby
ropné společnosti těžili ropu v Arktidě za co možná nejmilosrdnějších podmínek, jak vůči těmto Inuitům,
tak i ostatním arktickým živým tvorů, jako jsou např. velryby apod., a k ochraně a harmonickému rozvoji
celého životního prostředí na severním pólu, tj. Arktidě.
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., advokát v Hustopečích u Brna, viz www.spvzt.cz a www.spvztsavingmeasure.sweb.cz
Aktualizováno 24. 8. 2016 11:52
24. 8. 2016 11:52
A pack of 11 endangered gray wolves is slated for execution because the animals have been preying on
local livestock. Denounce this barbaric plan and demand that a more humane solution be found.
... While I appreciate the need to protect farmers’ interests, an endangered animal should not be
exterminated for acting as nature intended. These creatures are hunters, and are finding food the only
way they know how. Wiping out over 12 percent of the wolves’ population simply because they are a
nuisance is barbaric. Please devise a more humane solution and spare these animals from a needless
death.
https://animalpetitions.org/136075/stop-brutal-slaughter-of-endangered-graywolves/?utm_source=Animal+Petitions&utm_campaign=46c59b66c6402AP8_25_2016&utm_medium=email&utm_term=0_5c8ef52732-46c59b66c6-80991793
Aktualizováno 26. 8. 2016 19:16
26. 8. 2016 19:16
Smečka 11 ohrožených šedých vlků je postaveno na popravu, protože tato zvířata kořistila místní
dobytek. Odsuďte (veřejně) tento barbarský plán a žádejte, aby více humánní řešení bylo nalezeno.
... Zatímco si cením potřebu chránit zájmy farmářů, ohrožené zvíře by nemělo být vyhlazeno pro jednání
jak zamýšlela příroda. Tito tvorové jsou lovci, a hledají si potravu jediným způsobem jak znají. Vyhlazení
přes 12 procent vlčí populace jednoduše, protože jsou obtíží, je barbarské. Prosím vymyslete více
humánní řešení a uchraňte tyto zvířata od nepotřebné smrti. /
A pack of 11 endangered gray wolves is slated for execution because the animals have been preying on
local livestock. Denounce this barbaric plan and demand that a more humane solution be found.
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... While I appreciate the need to protect farmers’ interests, an endangered animal should not be
exterminated for acting as nature intended. These creatures are hunters, and are finding food the only
way they know how. Wiping out over 12 percent of the wolves’ population simply because they are a
nuisance is barbaric. Please devise a more humane solution and spare these animals from a needless
death.
https://animalpetitions.org/136075/stop-brutal-slaughter-of-endangered-graywolves/?utm_source=Animal+Petitions&utm_campaign=46c59b66c6402AP8_25_2016&utm_medium=email&utm_term=0_5c8ef52732-46c59b66c6-80991793
Aktualizováno 26. 8. 2016 19:26
26. 8. 2016 19:26
Česká Strana Zelených. Dotazník pro vnitrostranické vzdělávání. Jiné téma z oblasti životního prostředí,
případně upřesněte:
současný holocaust zvířat, to mě zajímá nejvíce, a vůbec to nemáte ve Vašem strategickém
průzkumném dotazníku, i když tam máte spoustu o hodně méně důležitých věcí, přestože jste Strana
zelených, může za to Matěj Stropnický, současný předseda české Strany Zelených a jeho otec nejbližší
spolupracovník Andreje Babiše, který vede se svou skupinou Agrofert zvířecí holocaust v České
republice, bratr partnerky, příp. manželky Andreje Babiše se jmenuje Martin Herodes (viz „Babiš tvrdí,
že anonymní akcie v době udělení unijní dotace patřily jeho dětem a bratrovi Babišovy partnerky Martinu
Herodesovi“, viz http://www.novinky.cz/domaci/403981-skoro-se-mi-tomu-nechce-verit-prohlasilajourova-o-ztracenych-dokumentech-k-capimu-hnizdu.html ) , židovský chrám v Jeruzalémě byl údajně
největší jatka starověku? Jestliže by Andrej Babiš provedl Straně zelených v Rakousku, to co udělal
Straně zelených v České republice, tak by prezidentské volby, jejichž druhé kolo bylo zřejmě
zfalšováno, hádejte kým (viz rozhodnutí rakouského ústavního soudu, podle kterého se má toto druhé
kolo prezidentských voleb v září 2016 opakovat), vyhráli rakouští nacisti, kteří se v něm znovu utkají s
rakouskou Stranou zelených, výhru nacistů si vůbec nepřeji, ale tito blbci (tj. zlí židé a to na rozdíl od
hodných židů, kterých si osobně velmi vážím a kterých je podle mé osobní životní zkušenosti v České
republice na rozdíl od Izraele většina, kteří nevěří, že Starozákonní Bůh či příroda je masový vrah lidí a
zvířat, nýbrž že jsou láska ve smyslu charita, kteří to však musí tajit, protože mají strach z výše
uvedených zlých židů, viz izraelský zákon o návratu, obrovsky významným, zřejmě i nejvýznamnějším
tímto hodným židem byl pak Ježíš z Nazaretu, genius a zřejmě i Kristus) na ni budou mít lví podíl. Co
bude následovat, to si lze lehce představit, v Německu je podle novinky.cz cca 10 miliónů vegetariánů a
veganů, a v poslední době je to stále populárnější, Hitler byl rovněž vegetarián, Hitler jako jediný
světový politik bezpodmínečně podpořil boj Arabů proti židům a podporoval totální vyhlazení židů a
mnoho světových muslimů bojovalo přímo v jeho Wermachtu, v současnosti Německo přijalo na své
území milióny muslimů a chce je přerozdělovat do celé Evropy a Německo je vůdcem Evropy. K čemu
to všechno směřuje, si dovedu jako římský katolík lehce představit, já jako vegetarián, nežid s v Izraeli
osobně za přítomnosti svědka z husitské církve ověřeným nežidovským rodokmenem všech svých čtyř
prarodičů, Čech, hovořící řadou světových jazyků, mimo jiné i moderní hebrejštinou a člověk s přáteli od
židů (několika málo i v Izraeli a s několika dobrými známým i na brněnské židovské obci) až po české
nacisty a slovenské klerofašisty zřejmě přijdu na řadu až naposled, jestli budu moci některým svým
(možná i židovským) přátelům pomoci, pak zřejmě bude záležet zejména na jejich dlouhodobém postoji
k výše uvedenému zvířecímu holocaustu. Jestli existuje nějaká vyšší spravedlnost, nemůže ponechat
bez přiměřeného trestu současnou kolosální smrt a bolest působenou jiným živým tvorům než lidem,
zejména zvířatům údajně křesťanským Západem, jehož jsou židé nejpočetněji zastoupenou vládnoucí
elitou, není-li takováto spravedlnost, pak zřejmě tento nemilosrdný hnus poběží nadále jako doposud.
Blíže viz www.spvzt.cz a www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz .
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., filosof a advokát a insolvenční správce v Hustopečích u Brna
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https://forcechange.com/161036/city-must-stop-using-baby-bulls-inbullfights/?utm_source=ForceChange+Newsletter&utm_campaign=6499967fa7698FC9_2_2016&utm_medium=email&utm_term=0_600a6911b9-6499967fa7-304608601
Aktualizováno 5. 9. 2016 14:37
5. 9. 2016 14:37

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
K mé babičce z otcovi strany Josefě Grůzové žádné doklady nemám, byla to prostá žena, sirotek ze
Šlapanic u Brna, pocházela z bohatší selské rodiny, celý svůj život prožila s mým dědečkem z otcovi
strany po jejich svatbě v Bořeticích, pravidelně i za komunistů chodila v Bořeticích do katolického
kostela, umřela nedávno v cca 90 letech, měla katolický pohřeb a je pohřbena na katolickém hřbitově
vedle katolického kostela v Bořeticích u vchodu do tohoto kostela vedle svého manžela mého dědečka z
otcovi strany, kterého přežila o cca 20 let, v Bořeticích si ji zcela jistě téměř všichni ještě pamatují. V
Bořeticích dodnes žije můj strýc Augustin a jeho syn Jaroslav a jeho předposlední syn můj bratranec
rovněž Augustin s rodinou. Také já jsem před cca 2-3 roky v Bořeticích velmi výhodně koupil a dodnes
vlastním pěkný dům. JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.-advokát v Hustopečích, insolvenční správce a filosof
6. 9. 2016 12:39
Mojžíšovo židovské: "Oko za oko, zub za zub.". A Ježíšovo, který byl genius, zřejmě Bohočlověk a
Kristus: "Miluj svého nepřítele." a "Nepřišel jsem (židovský) zákon zrušit nýbrž naplnit." Je vše dle
Filosofie rovnováhy třeba vykládat synteticky tak, že s nepřítelem je nutno bojovat, trest pro nepřítele
však musí být výchovný, nikoliv pro tohoto nepřítele zničující, jinak řečeno, veškerý tento náš boj musí
být veden za účelem našeho budoucího vzájemného přáteltsví s tímto nepřítelem a jeho bližními.
http://brno.idnes.cz/neonacisti-pronasledovali-hollana-dtb-/brno-zpravy.aspx?c=A160905_185505_brnozpravy_lva
Aktualizováno 6. 9. 2016 16:20
6. 9. 2016 16:20
Mojžíšovo židovské: "Oko za oko, zub za zub.". A Ježíšovo, který byl genius, zřejmě Bohočlověk a
Kristus: "Miluj svého nepřítele." a "Nepřišel jsem (židovský) zákon zrušit nýbrž naplnit." Je vše dle
Filosofie rovnováhy třeba vykládat synteticky tak, že s nepřítelem je nutno bojovat, trest pro nepřítele
však musí být výchovný, nikoliv pro tohoto nepřítele zničující, jinak řečeno, veškerý tento náš boj musí
být veden za účelem našeho budoucího vzájemného přáteltsví s tímto nepřítelem a jeho bližními.
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/378417/ty-zm-de-zmaluju-te-stropnickeho-chteli-kvuliuprchlikum-zbit-v-tramvaji.html
Aktualizováno 6. 9. 2016 16:22
6. 9. 2016 16:22
-------- Původní zpráva -------Předmět: Fwd: Re: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.-má zpověď - Pane děkane, opravuji, změny jsou
červeně.
Datum: Thu, 08 Sep 2016 05:49:36 +0200
Od: JUDr. Dalibor Gruza Ph.D. <ak-gruza@seznam.cz>
Komu: Farnost Hustopeče u Brna <fu.hustopece@seznam.cz>
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Pane děkane, chodil jsem pravidelně ke zpovědi k panu děkanu Kafkovi, byl jsem u prvního svatého
přijmání a jsem rovněž biřmovaný. Poslední dobou chodím na mši dvakrát ročně na Vánoce a
Velikonoce a nejméně jednou za rok na Velikonoce ke zpovědi, důvodem tohoto mého "hlasování
nohama" je má nespokojenost s oficiálním postojem katolické církve vůči zvířatům, protože považuji
za zřejmý blud následující část učení Sv. Tomáše Akvinského:
SUMMA THEOLOGIAE, Pars Prima, 20. De amore Dei. 2. Utrum Deus amet omnia. I q. 20 a. 2 ad 3,
Summa teologická I. část, 20. O BOŽÍ LÁSCE, 2. Zda (Bůh) miluje všechno, I ot. 20 čl. 2 k 3,: K třetímu
se musí říci, že přátelství nelze míti, leč k rozumovým tvorům, v nichž nastává opětování lásky a
společenství v dílech života a jimž bývá dobře nebo zle podle osudu a štěstí; jakož i k nim vlastně je
blahovůle. Ale tvorstvo bez rozumu nemůže dospět k milování Boha, ani ke společenství v rozumovém
a blaženém životě, jímž Bůh žije. Tak tedy Bůh tvory bez rozumu nemiluje ve vlastním smyslu láskou
přátelskou, nýbrž jaksi láskou dychtivosti, pokud je zařizuje k rozumovým tvorům a také k sobě; ne jako
by jich potřeboval, nýbrž pro svou dobrotu a náš prospěch. Neboť dychtíme po něčem pro sebe i pro
jiné. (viz Sv.Tomáš Akvinský, TEOLOGICKÁ SUMMA, Východiskem tohoto podání Teologické summy
je překlad Sancti Thomae Aquinatis, SUMMA THEOLOGIAE, redigovaný P.Emiliánem Soukupem,
vydaný v Olomouci 1937-1940. Původní překlad opravil podle dodatečných olomouckých opravných
stránek a upravil pro současného čtenáře P.Tomáš Bahounek OP. Úprava je pracovní text pro
soukromé studium. http://www.cormierop.cz/Summa-teologicka-Icast.html )
V latině: Ad tertium dicendum quod amicitia non potest haberi nisi ad rationales creaturas, in quibus
contingit esse redamationem, et communicationem in operibus vitae, et quibus contingit bene evenire
vel male, secundum fortunam et felicitatem, sicut et ad eas proprie benevolentia est. Creaturae autem
irrationales non possunt pertingere ad amandum Deum, neque ad communicationem intellectualis et
beatae vitae, qua Deus vivit. Sic igitur Deus, proprie loquendo, non amat creaturas irrationales amore
amicitiae, sed amore quasi concupiscentiae; inquantum ordinat eas ad rationales creaturas, et etiam ad
seipsum; non quasi eis indigeat, sed propter suam bonitatem et nostram utilitatem. Concupiscimus enim
aliquid et nobis et aliis. (viz http://www.corpusthomisticum.org/sth1015.html )
Sancti Thomae Aquinatis (1225 – 1274), katolický filosof a teolog je církví považován za největšího
křesťanského myslitele všech dob, jeho teologie se v současnosti učí i s tímto zřejmým bludem jako
oficiální účení římskokatolické církve na všech katolických teologických fakultách, důsledkem tohoto
zřejmého bludu je tvrzení katolické církve, že zvířata nemají duši
(viz http://www.vira.cz/otazky/Krestansky-pohled-na-zvirata-Maji-dusi.html , web vira.cz provozuje
Arcibiskupství pražské - Pastorační středisko.), chápání zvířat jako jiné neživé věci, a nulové
protestování většiny katolické církve proti současnému holocaustu zvířat v současných průmyslových
zemědělských porážkových velkochovech. Toto farizejství, kdy na jedné straně katolická církev tvrdí, že
jediný Bůh je láska (tj. charita) a kdy na druhé straně katolické církvi však většinou vůbec nevadí a
většinou nijak neprotestuje proti zemědělským porážkovým průmyslovým velkochovům – dnešním
koncentračním táborům zvířat v současnosti ve velkém rozsahu mučícím a zabíjejícím hospodářská
zvířata, má kořeny zřejmě u ortodoxní židovské touhy obnovit židovský chrám v původní podobě, který
představoval největší a možná tudíž i nejkrutější jatka starověku, a jestli i ortodoxní židé začnou chovat
zvířata až do jejich přirozené smrti, zásadně na stáří a dále i přes podle mne sporný (viz potržený
protimluv v tomto dále uvedeném příkazu Bible) zákaz Biblického Starého zákona (viz Bible,
Deuteronomium 14, 21 Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Buď ji dáš bezdomovci, který žije v tvých
branách, aby ji jedl, nebo ji prodáš cizinci. Vždyť jsi svatý lid Hospodina, svého Boha. Nebudeš vařit
kůzle v mléce jeho matky. viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Deut&no=14 ) zrušený Ježíšem z
Nazaretu, geniem, zřejmě Bohočlověkem a Kristem a prvním apoštolem Sv. Petrem, viz Bible, Nový
zákon, Skutky Apoštolů 11, 5-10 i ortodoxní židé začnou jíst mršiny, tj. hebrejsky „nevelot", čímž by i
ortodoxní židé však fakticky zřejmě uznali, že již nejsou svátý lid Hospodina a zřejmě i to, že jsou jimi
zřejmě křesťané. Výjimkou jsou v katolické církvi františkáni, Sv. František z Assisi byl konkurenční
teolog Sv. Tomáše Akvinského ve své době /Sv. František z Assisi, "Věřil, že příroda sama o sobě je
Božím zrcadlem. Nazval všechny živé tvory jeho "bratry "a" sestrami" a dokonce kázal ptákům a údajně
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přesvědčil vlka, aby zastavil útočení na některé místní obyvatele, když souhlasili nakrmit tohoto vlka. Ve
svém "chvalozpěvu tvorům" ("Chvála Tvorům" nebo "Píseň (bratra) Slunce"), zmínil "bratra Slunce" a
"sestru Měsíc," vítr a vodu, a "Sestru smrt."" Viz https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_of_Assisi "Ve
františkánských kostelech mnich v hnědém rouchu a s bílou šňůrou často vítá každé zvíře zvláštní
modlitbou. Požehnání domácích zvířat obvykle vypadá takto: „Blessed are you, Lord God, maker of all
living creatures. You called forth fish in the sea, birds in the air and animals on the land. You inspired St.
Francis to call all of them his brothers and sisters. … “/ Požehnaný jsi, Pane Bože, tvůrce všech živých
tvorů. Povolal jsi ryby v moři, ptáky ve vzduchu a živočichy na zemi. povzbudil jsi Sv. Františka, aby
nazval všechny z nich jeho bratry a sestrami. ... (poznámka můj překlad)
Viz http://www.americancatholic.org/Features/francis/blessing.asp "AmericanCatholic.org, místo
internetového vydání „St. Anthony Messenger“ (Posla Sv. Antonína) a dalších katolických zvláštních
článků je služba františkánského masmédia (dříve známého jako „St. Anthony Messenger Press“/ Tisk
Sv. Antonína), v Cincinnati, Ohio. ... Františkánské masmedium provozuje svou publikační službu s
oficiálním církevním schválením římskokatolické arcibiskupa Cincinnati. Naše poštovní adresa je 28 W.
Liberty St., Cincinnati, Ohio, 45202. Telefon: (513) 241-5615"
Viz http://www.americancatholic.org/About/default.aspx . V tomto smyslu lze rovněž chápat teologický
výklad římskokatolického kněze Marka Orko Váchy, který je mimo jiné přednostou Ústavu lékařské etiky
na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, který usiluje v rámci římskokatolické tradice Sv.
Františka z Assisi o reformu římskokatolické teologie, aby zvířata považovala za naše „menší bratry a
sestry“, viz https://www.i17-11.cz/marek-orko-vacha ./
Proto hlasuji v současnosti nohama, tj. nechodím pravidelně, dokud se toto nezmění, do kostela a
patřím k tzv. jednoročákům, viz výše. Jsem již řadu let členem Strany zelených a od svého narození
jsem pokřtěným členem řimskokatolické církve a jsem také objevitelem Filosofie rovnováhy, jejímž
jediným dogmatem je: FILOSOFIE ROVNOVÁHY, FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je
každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory
(spekulace). Věta "Vše ostatní jsou více názory (spekulace)." je jakási metafyzická finta, abych se
nemusel zabývat metafyzikou a abych mohl odrazit útoky rádoby metafyziků z řad ateistů, muslimů ale i
katolíků atd., když jsou proti tomu pomáhat těm nejvíce trpícím ať již z řad katolíků, ale i z řad ateistů,
muslimů, atd. ale i zvířat a ostatních živých tvorů, např. i rostlin, jde o totiž hraniční větu a je možný
rovněž výklad, že i tato věta je rovněž již "více názor (spekulace)", nejde tudíž o popření Bible atd.
Největší zbytečná smrt a bolest není v současnosti působena lidem, a to ani muslimským uprchlíkům,
ale zvířatům včetně hospodářských zvířat, která jsou držena v současných koncentračních táborech
průmyslových hospodářských zemědělských velkochovů. Je-li nějaká vyšší spravedlnost, tak lidstvo za
tuto zbytečnou kolosální smrt a bolest zvířat musí velmi potrestat. S tím souvisí i můj návrh zákona o
porážkové dani za účelem chovat zvířata až do jejich přirozené smrti, zásadně na stáří a pak jíst v krajní
nouzi po lékařské pitvě jejich mršiny, tj. hebrejsky „nevelot“ pro člověka zásadně převařené v několika
vodách.
dr. Grůza, tel. 606302812, blíže viz má Filosofie rovnováhy www.spvzt.cz a www.spvztsavingmeasure.sweb.cz .
Aktualizováno 8. 9. 2016 6:31
8. 9. 2016 6:31
Alan Turing, viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Alan Turing
Alan Turing cca v roce 1927
Narození Alan Mathison Turing

511

23. června 1912
Maida Vale, Londýn, Anglie
Úmrtí 7. června 1954 (ve věku 41 let)
Wilmslow, Cheshire, Anglie
Národnost britská
Alma mater
Sherborne School, King's College (Univerzita v Cambridgi), Princetonská univerzita
Pracoviště University of Manchester, Government Communications Headquarters, National Physical
Laboratory, Univerzita v Cambridgi
Obor matematika, kryptoanalýza, matematická informatika, biologie
Známý díky kryptoanalýza Enigmy, Turingův stroj, Turingův test, Turingova Bomba, problém zastavení
Významná díla On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem
Získaná ocenění Smith's Prize (1936), Řád britského impéria, Člen Královské společnosti [1]
Alan Mathison Turing, OBE (23. června 1912 – 7. června 1954) byl významný britský matematik, logik,
kryptoanalytik a zakladatel moderní informatiky.
Obsah
[skrýt]
• 1 Život a dílo
o 1.1 Odsouzení a smrt
o 1.2 Vládní omluva
• 2 Odkazy
o 2.1 Reference
o 2.2 Související články
o 2.3 Literatura
o 2.4 Externí odkazy
Život a dílo[editovat | editovat zdroj]
Poté, co se Alan Turing narodil, jeho rodiče se vrátili z Anglie zpátky do Indie, ale malého Alana s sebou
nevzali, vychovávaly ho chůvy a příbuzní. Alan ani ve svém dětství nevykazoval výjimečnou inteligenci,
byl průměrným žákem. Bavily ho šachy, ale nebyl zvlášť dobrým hráčem.
Plastika vědce v pracovně.
Když měl Alan nastoupit na střední školu Sherborne, ochromila Británii devítidenní všeobecná stávka, a
tak Alan vzal kolo a během dvou dnů dojel do školy, která byla vzdálena asi 100 km. Na střední škole se
seznámil s Christopherem Morcomem, bavili se spolu o vědeckých novinkách a prováděli vlastní
pokusy. Morcomova smrt v roce 1930 Alana těžce zasáhla.
V letech 1931 až 1934 studoval Turing matematiku[2] na King's College v Cambridge a v roce 1935 zde
byl zvolen členem univerzitní koleje (fellow) na základě své disertace o centrální limitní větě.
Turingovy největší vědecké zásluhy tkví v jeho článku „On Computable Numbers, with an Application to
the Entscheidungsproblem“ z roku 1936. Zavádí v něm pojem Turingova stroje, teoretického modelu
obecného výpočetního stroje, který se stal jedním ze základů informatiky, a dokázal, že problém
zastavení Turingova stroje není rozhodnutelný. Na základě Churchovy-Turingovy teze pak lze toto
zjištění aplikovat na Hilbertem formulovaný tzv. Entscheidungsproblem neboli problém rozhodnutelnosti.
V letech 1937 a 1938 studoval na univerzitě v Princetonu pod vedením Alonza Churche a získal zde
doktorát.
Za druhé světové války byl Turing jedním z nejdůležitějších vědců, kteří v Bletchley Parku luštili
německé tajné kódy šifrované stroji Enigma a Tunny. Toto úsilí bylo velice úspěšné a Angličané měli po
větší část války k dispozici "tajné" nepřátelské komunikace. Ani po válce ovšem o této své práci nemohl
mluvit, jelikož by tím porušil státní tajemství.
Od roku 1948 pracoval na univerzitě v Manchesteru.[2] Turing dlouhodobě uvažoval o možnostech
inteligentních strojů a je autorem myšlenky tzv. Turingova testu, která tvrdí, že za inteligentní můžeme
stroj považovat tehdy, když nejsme schopni odlišit jeho výstup (například jeho odpovědi) od výstupu
člověka.
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Po druhé světové válce byly myšlenky Turingova stroje využity při konstrukci prvních počítačů řízených
programem uloženým ve vnitřní paměti. Tyto počítače Turing prakticky využíval v 50. letech, kdy
pracoval na teoretickém vysvětlení morfogeneze.
Odsouzení a smrt[editovat | editovat zdroj]
Busta Alana Turinga, Univerzita v Surrey
O Turingově osobním životě je známo málo. V lednu 1952 se Turing seznámil s devatenáctiletým
nezaměstnaným Arnoldem Murrayem a pozval jej k sobě domů. 23. ledna byl dům vykraden. Murray
sdělil Turingovi, že zlodějem byl pravděpodobně jeho známý, a Turing nahlásil vloupání na policii.
Během vyšetřování se přiznal, že s Murrayem měl sexuální vztah. Následně byl obviněn ze sexuálního
deliktu (gross indecency) a čelil soudnímu procesu.[3] V souvislosti s tím mu byl odepřen další přístup k
utajovaným informacím a tedy i jeho účast na šifrování ve Vládním komunikačním centru (GCHQ). Přišel
rovněž o možnost cestovat do USA. Své místo na univerzitě v Manchesteru si ale udržel.
Turing byl odsouzen a musel volit mezi (až dvouletým) vězením a probací – podmíněným prominutím
trestu, které ovšem bylo vázáno na podstoupení hormonální „léčby“ (organo-therapic treatment).[4][5]
Rozhodl se pro druhou možnost: po dobu jednoho roku dostával ke snížení libida dávky syntetického
ženského hormonu estrogenu. Estrogen navíc běžně způsoboval gynekomastii (růst prsů): nevítaný
příklad morfogeneze, kterou se zrovna zabýval.
7. června 1954 Turing zemřel na otravu kyanidem draselným. Tím mělo být napuštěno jablko, ze
kterého trochu snědl. Přítomnost kyanidu v jablku nebyla testována, jako příčina smrti byl kyanid určen
až při pitvě. Podle oficiálního stanoviska se jednalo o sebevraždu, čímž byly odmítnuty spekulace o
náhodě (neopatrné zacházení s chemikáliemi) nebo o vraždě (politické, špionážní).
Vládní omluva[editovat | editovat zdroj]
V září 2009 se britský premiér Gordon Brown jménem vlády omluvil Alanu Turingovi za příkoří, které mu
bylo způsobeno, když byl odsouzen pro homosexualitu. Omluvu zveřejnil list The Daily Telegraph.
„Jménem britské vlády a všech těch, kdo díky Alanově práci žijí svobodně, říkám: Je nám to líto.
Zasloužil jste si něco lepšího,“ napsal Brown. „Není přehnané říci, že bez jeho mimořádného přispění
mohly být dějiny druhé světové války velice odlišné. To, za co mu musíme být vděčni, staví do ještě
hroznějšího světla fakt, že se s ním jednalo tak nelidsky.“[6][7]
Dne 24. prosince 2013 udělila britská královna Alžběta II. Alanu Turingovi královskou milost.[8] Britský
ministr spravedlnosti Grayling k milosti uvedl: „Jeho genialita pomohla ukončit válku a zachránila tisíce
životů. Jeho pozdější život byl zastíněn jeho odsouzením za homosexualitu. Tento rozsudek bychom
nyní považovali za nespravedlivý a diskriminační, a proto byl rozsudek odvolán. Turing si zaslouží být
uznáván za jeho přínosy ve válečném tažení a ve vědě o počítačích. Milost od královny je adekvátní
hold tomuto skvělému muži.“[9]
Na počest Alana Turinga je od roku 1966 udílena Turingova cena, jedno z nejvýznamnějších
informatických ocenění.
Odkazy[editovat | editovat zdroj]
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Křesťanská Keňa a islámský Niger v Africe. Zřejmě současný boj mezi zlými anděly, tj. démony, v
moderním Západním jazyce nazývanými např. zlými mimozemšťany (často ortodoxními židovskými
lichváři) a dobrými anděly či dobrým Bohem, v moderním Západním jazyce nazývanými dobrými
mimozemšťany (největšími mezi nimi je zřejmě žid Ježíš z Nazaretu, génius a zřejmě i Kristus a
Bohočlověk) o každého živého tvora, a to i na Zemi, případně i po jeho smrti v pekle. Dnes o prodeji
ochočených oslů za cca 1300 dolarů za 1 kus obyvateli velmi chudého východoafrického Nigeru
Číňanům (i když Číňané často veřejně mučí zvířata před jejich smrtí, protože pak mají mít lepší chuť,
obdobně, jako údajně křesťanský Západ často mučí zvířata oblíbená v Číně v průmyslových
zemědělských porážkových velkochovech - dnešních koncentračních táborech zvířat, viz Pozn. 2) na
konci tohoto článku, avšak na rozdíl od Číny se však toto děla na tomto údajně křesťanském Západě
tajně a zveřejnění televizních záběrů z těchto křesťanských mučíren je pak často trestáno Západními
státy extrémně vysokými pokutami, viz Pozn. 3) na konci tohoto článku), a to zřejmě naprosto v rozporu
s islámem, k němuž se hlásí naprostá většina (95%) obyvatel Nigeru, viz dále. Podle mne by to mohl být
začátek Západní lichvy v Nigeru, výsledek by mohl být pravděpodobně stejný jako v Keni, viz dále.
Keňa
Keňané zřejmě prodali svou zemi Západním lichvářům, dobrá půda v Keni tvoří podle mého odhadu cca
60.000 km2, tedy jde o rozsah půdy se zhruba stejnou rozlohou jako je rozloha celé České republiky,
jejíž veškeré půdy kvalita je podle mne srovnatelná s kvalitou výše uvedené dobré půdy v Keni. Zbytek
půdy v Keni tvoří savany a suché stepy, kde nelze podle mne nic pěstovat a lze tuto půdu využít pouze
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jako přírodní rezervace afrických divokých zvířat za účelem turistiky.
Viz https://www.google.cz/maps/place/Keňa/@0.1763363,33.4099591,1502593m/data=!3m2!1e3!4b1!4
m5!3m4!1s0x182780d08350900f:0x403b0eb0a1976dd9!8m2!3d-0.023559!4d37.906193 . Služby
dominované turistikou tvoří v Keni 61% hrubého domácího produktu její ekonomiky (zdroj: „Kenya's
services sector, which contributes 61% of GDP, is dominated by tourism.”,
viz https://en.wikipedia.org/wiki/Kenya ), avšak „75 % všech Keňanů je zaměstnáno v zemědělství.“
(viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Keňa ) Populace České republiky je cca 10 miliónů lidí. Keňané se
stejně jako jiné „africké říše“ „na východoafrickém pobřeží“ vzniklé již v „10-16. století“ našeho letopočtu
(anno Domini) „pod islámským vlivem“ (např. státní útvar „Mogadišo“) tehdy hospodářsky orientovali
zejména také na „otroky, které (tehdy) exportovali na východ, když hlavním odbytištěm se (tehdy) stala
Indie.“ (zdroj: s. 345, HARENBEG, B. a kol.: Kronika lidstva. Fortuna Print Praha, spol. s r.o., Praha,
2001). Po keňské revoluci, která svrhla koloniální vykořisťovatele v Keni zejména v důsledku povstání v
letech 1952 až 1959 tajné nacionalistické společnosti Svazu keňských Afričanů (KAU) vedené MauMau, žádajícím po britských kolonistech navrácení zabrané půdy a politických práv pro Afričany, kdy při
jeho potlačení zemřely tisíce Afričanů a kdy poté byla založena strana KANU (Národní svaz keňských
Afričanů), byla v roce 1964 byla vyhlášena nezávislá Republika Keňa jako členský stát britského
Společenství (tzv. Commonwealth). (Zdroj: s. 120-121, Ilustrovaný encyklopedický slovník II. díl J – Při,
Zpracoval kolektiv autorů Encyklopedického institutu Československé akademie věd pod vedením
hlavní redakce Československé encyklopedie. Redakční uzávěrka 30.6.1980. Vydala ACADEMIA,
nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1981, Vydání: I.) Poté však Keňané začali
prodávat svou zemi Keňu Západním lichvářům. Následovalo období blahobytu Keňanů z těchto prodejů
jejich vlastní země Západním lichvářům, zejména britským a americkým, proto se zřejmě téměř polovina
dnešních Keňanů hlásí k protestantskému křesťanství (tj. „47,7%“, viz stránky Ministerstva zahraničních
věcí České republiky na http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/kena/ ), a to zřejmě na
rozdíl od v Keni dříve převládajícího islámu (viz výše s. 345, HARENBEG, B. a kol.: Kronika lidstva). „V
současnosti „Keňa má mladou populaci a 73% Keňanů je mladších 30 let.“
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Keňa ) Ještě v roce 1980 měla Keňa 15,32 miliónu obyvatel (Zdroj: s.
120-121, Ilustrovaný encyklopedický slovník II. díl J – Při, Zpracoval kolektiv autorů Encyklopedického
institutu Československé akademie věd pod vedením hlavní redakce Československé encyklopedie.
Redakční uzávěrka 30.6.1980. Vydala ACADEMIA, nakladatelství Československé akademie věd,
Praha 1981, Vydání: I.), v červenci 2014 byl již počet obyvatel Keni přibližně 45 miliónů (Zdroj: „a
population of approximately 45 million people in July 2014”, viz https://en.wikipedia.org/wiki/Kenya ).
„Počet obyvatel Keni vzrostl v průběhu 20. století z necelých 3 milionů na 40 milionů“
(viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Keňa ). Po zřejmém prodeji všeho, co šlo v Keni prodat Západním
lichvářům, aby bylo možno alespoň částečně nakrmit tak velké množství obyvatel na zřejmě tak malém
zemědělsky využitelném území, si Keňané začali zřejmě půjčovat u Západních lichvářů. „Keňa má v
současnosti veliký státní dluh, který způsobuje vzrůst nepokojů v zemi.“
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Keňa ) V současnosti je v Keni zřejmě velká bída a hlad obyčejných
lidí, dostatek potravy mají zřejmě pouze příslušníci represivních složek, které zabraňují revoluci
běžného obyvatelstva Keni (ve výše uvedené historii Keni v 10-16. století našeho letopočtu by šlo v
případě tohoto běžného obyvatelstva Keni zřejmě o otroky) rozděleného na řadu nepřátelských
černošských kmenů („přes 42 etnických skupin“, tj. „národů, národností a kmenů“, „plus početně
minimální, ale ekonomicky významní příslušníci asijských, arabských a evropských menšin“,
viz http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/kena/ ).
„Příkladem této represe může zřejmě být věznice Kamiti známé jako Nairobi Prison. Když byla v roce
1911 oficiálně založena Keňská vězeňská služba, spadající tehdy pod všeobsažné Ministerstvo
vnitřních záležitostí, kulturního dědictví a sportu, připadla jí do vínku správa 92 nápravných zařízení. V
nich se 320 stálých placených strážců-dozorců staralo o 6 559 vězňů. Na zemi, která měla v roce 1905
necelé čtyři miliony obyvatel, to vůbec není špatná bilance. Během následujících sto let se sice zvýšil
počet nápravných zařízení na 108, ale počet obyvatel mezitím stoupl na sumu 40 milionů. A spolu s tím
„vyskočil“ i počet vězňů. V roce 2014 jich bylo ve výkonu trestu 54 579, dnes jich je o osm tisíc méně.
Mezinárodní centrum pro studium vězeňství tvrdí, že průměrná kapacita všech keňských věznic je
překročena o 284,3 procenta. To je bezkonkurenčně nejvíc na celém světě. … V poměru na počet
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obyvatel je Keňa relativně nekriminální zemí. Na 100 tisíc lidí žijících na svobodě tu připadá v průměru
130 za mřížemi. Jen pro srovnání, na Ukrajině je to okolo 350 a ve Spojených státech amerických 737. I
poměr zastoupení uvězněných podle pohlaví je v Keni vzácně vyrovnaný: 48 procent odsouzených jsou
muži, 42 procent ženy. Mnohem horší zprávou je ale podíl neodsouzených vězňů, tedy lidí, kteří v
zadržovací cele vyčkávají na soud a konečný verdikt, který je může samozřejmě i uznat nevinnými.
Těch je 45,6 procenta z celkového počtu vězněných. Na svůj soud tu můžete čekat i pět let, pokud se
ho vůbec dožijete.“ … „Počet vězňů v Nairobi Prison dosáhl v roce 2003 „přibližně tří tisíc“, ale slovo
„přibližně“ má především zastřít fakt, že ani sami dozorci a správa vězení netuší, kolik lidí se uvnitř
areálu vlastně nachází. Číslo tři tisíce totiž zůstává prakticky neměnné už po dvě desetiletí. A přitom se
přísun vězňů zvyšuje. Katastrofálnost celé situace podtrhuje fakt, že ani ne deset kilometrů od největší
lidské skládky na africkém kontinentu (a necelých dvacet kilometrů od největšího afrického slumu
Kibery) stojí sídlo Centra pro ochranu lidských práv OSN. O životech odsouzených a na rozsudek
čekajících lidí činovníci organizace, která má bojovat za lidskou důstojnost, v klimatizovaných pokojích
tuší asi pramálo. „Je to nejhorší vězení, ve kterém jsem kdy byl,“ říkal o Nairobi Prison bývalý politický
vězeň Njoroge Wanguthi. A měl s čím porovnávat, postupně totiž prošel osmi keňskými kriminály a
přežil“ (možná další dobrý anděl kromě níže uvedeného ředitele vězení Davida Mwania, pan Njoroge
Wanguthi zázračně toto peklo přežil, zřejmě aby podal lidstvu o tomto nelidském vězení jako první
zprávu, aby lidstvo a lidské dějiny na toto v budoucnu nezapomněli a aby se živé tvorstvo mohlo tak
poučit ze svých chyb). „„Je to totálně přeplněné místo.“ „V celách pro tři spí devět lidí. V bloku pro
padesát jich je na tři stovky,“ popisoval Wanguthi. Chronická přeplněnost je patrná na každém kroku.
Podlouhlé betonové komory, původně sklady, slouží jako „náhradní“ cely. V úplné tmě a bez klimatizace
se tu vedle sebe musí na holou podlahu poskládat stovka vězňů. Tělo na tělo, často nazí kvůli
neúnosnému vedru. „Když se chcete obrátit na druhý bok, musíte se zeptat souseda. A otáčí se celá
řada,“ líčil. Nevděčnou, ale zásadní roli zastává v komoře vězeň hned u dveří. Udržuje je celou dobu
pootevřené a nesmí usnout. Pokud by se totiž zaklaply, v místnosti bez oken by se všichni udusili.
Blechy, vši, svrab, červi a moskyti v takových podmínkách nepřekvapí. Horší už je to s toaletami, které
prakticky neexistují. Část z nich je přebudována na cely a zbytek je doslova zaplněn až po okraj.
Kanalizace tu nefunguje už dávno a řada odsouzených vykonává velkou i malou potřebu přímo mezi
spoluvězni. Jsou tu i jakési otevřené jímky, jimiž v tropickém dusnu volně plyne to, co vězni
vyprodukují.“ … „Život tu plyne v ustáleném rytmu. V sedm hodin ráno je čas na snídani. Podává se
vařící voda s rozmíchanou lžičkou kukuřičné mouky, stoluje se přímo na asfaltu. Strkanice mezi
odsouzenými a na soud čekajícími vězni jsou běžné. Dozorci nijak nezasahují. V jednu hodinu je čas
oběda. Prakticky každý den se tu podává ugali, vařená zelenina s tvrdými fazolemi, která již před časem
začala podléhat rozkladu, a také kukuřičná kaše. Tento pokrm ucpává stejnou měrou nefunkční
kanalizaci jako zažívání odsouzených. Nic jiného ale k jídlu není, jen tu a tam listy plesnivého zelí.“ …
„Bývalý ředitel vězení David Mwania“ (viz http://xman.idnes.cz/serial-nejhorsi-veznice-nairobi-kamitid93-/xman-styl.aspx?c=A160819_111556_xman-styl_fro ) (podle hebrejského prvního jména David,
zřejmě dobrý židovský anděl, avšak vzhledem k neřešitelnosti situace vzniklé z chybné neracionální
politiky Keňanů, již nejde o žádného andělíčka strážníčka, nýbrž o židovského anděla Michaela s
plamenným mečem, v moderním jazykem bychom tohoto anděla Michaela nazvali dobrým
mimozemšťanem z jiné planety ve Vesmíru racionálně počítajícím v každý okamžik v ohromné krajní
nouzi osudovou volbu, koho zachránit a koho obětovat, čili nechat zemřít, a to na rozdíl od výše
uvedených zlých Západních lichvářů, často zlých ortodoxních židů, kteří by byli dříve nazýváni démony,
v moderním jazyku bychom je nazvali zlými mimozemšťany z Vesmíru, jejichž pokoušení hříchem, dnes
bychom řekli „hříšným Západním konzumním způsobem života“ Keňané uvěřili a naprosto mu podlehli,
a to naprosto v rozporu s dřívějším jejich převládajícím islámem, tj. Koránem a i současným jejich
převládajícím křesťanstvím, tj. Biblí) v roce 2003 v rozhovoru pro BBC připustil, že systém vězeňské
správy je v rozkladu.
(David Mwania řekl:) „„Teď tu máme 3 800 vězňů, vězení má však kapacitu 800. A peníze dostáváme
jen na oněch 800,“ uvedl. Státní příspěvek na jednoho vězně přitom tehdy činil 30 centů na den. Z
peněz, které by nestačily ani pro oficiálních osm stovek, se muselo nasytit skoro pětkrát více lidí.
Mwania, tehdy ostře kritizovaný za katastrofální stav celého Nairobi Prison, se hájil neúměrným
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přísunem stále nových vězňů. Do praxe za své působnosti zavedl opatření, které platí dodnes. Dal
výsadní postavení Bloku číslo 1. To, že se v celách pro tři nachází „jen“ pět vězňů, by se mohlo zdát
ostatním odsouzeným, kteří se v Bloku číslo 2 tísní po dvanácti, jako ráj. Ale neměnili by. První blok je
totiž domovem té nejhorší lidské sebranky: masoví a sérioví vrazi, lidští řezníci, kanibalové. Mwania se
je z důvodů bezpečnosti snažil izolovat od ostatních. V této budově se nachází 892 vězňů, nad nimiž byl
vynesen rozsudek smrti. Keňa sice už popravy odsouzených neprovádí, ale trest smrti zatím ještě
nezrušila. Strach z toho, že by se někdo přeci jen do výkonu definitivního rozsudku pustil, je prý to
jediné, co obyvatele Bloku číslo 1 „drží na uzdě“. Oddělení těžkých trestanců od zbytku osazenstva
naneštěstí znamenalo nahuštění kriminálníků menšího kalibru do ostatních míst. „Věznice v Nairobi je
dlouhodobě podvybavená,“ říkal Mwania. „V celách pro tři máme jen dva slamníky a jednu deku.“ Navíc
jsou v nich vězni až po deseti. Dalším nepopulárním opatřením je, že se strava vydává jen oblečeným
vězňům. Zdaleka ne všichni trestanci však mají trestanecký mundúr nebo vůbec nějaký oděv. Ti jsou
pak odsouzeni k hladovění nebo žebrání. Nebo k vraždění kvůli šatům. V průměru tu dojde až ke třem
úmrtím za den.“ (má poznámka: tj. což je zhruba 1095 mrtvých vězňů za rok) „Proporčně jsou stejně
zastoupeny vraždy spoluvězňů, oběti hromadného znásilnění a lidé, kteří zemřeli na nemoci a infekce.
Problematické je určování totožnosti. Často tu totiž umírají lidé, které nikdo nezná a neví se, proč tu
vlastně byli. Administrativa selhává ve všech bodech. Ještě jedno opatření Mwania zavedl, vytvořil
dvoreček, malé, částečně zastřešené nádvoří mezi vězeňskými budovami. Tam jsou umísťováni
„barevní“ vězni. Tedy běloši a Asiaté. Jejich životnost by se totiž mezi ostatními blížila stěží desítkám
minut. A na rozdíl od bezejmenných vězňů uvnitř bloků Nairobi Prison by muže s mimoafrickým
původem mohl ještě někdy někdo hledat. Čínští překupníci slonoviny nebo Evropané pašující drogy se
tu ovšem obvykle dlouho neohřejí. Úplatnost a korupce vězeňské služby je v Nairobi Prison nechvalně
proslavená. Vězni sice nemohou disponovat penězi, ale pokud mají někoho „tam venku“, může se jejich
životní standard výrazně zlepšit, dají-li navíc všimné dozorcům. Za peníze si od nich koupíte všechno.
Dokonce i svobodu. Nad její cenou se prý dá smlouvat, s jednou výjimkou: slevy neplatí pro muslimy
(jde o původní víru Keňanů, viz výše, ke které se ještě dnes hlásí cca 11,2% obyvatel Keni) a Somálce
(má poznámka: jde o utečence před současnou občanskou válkou v Somálsku). Na ty mají i strážní
spadeno.“ … „Oč horší podmínky mají vězni, tím vycvičenější musí být vězeňská stráž.“ (zdroj Drsná
vězení světa: v nairobské trestnici se bojuje i o vzduch k dýchání, 6. září 2016,
viz http://xman.idnes.cz/serial-nejhorsi-veznice-nairobi-kamiti-d93-/xmanstyl.aspx?c=A160819_111556_xman-styl_fro )
Niger
Obyvatelé Nigeru jsou v současnosti zřejmě teprve na začátku cesty, kterou jim nabízí Západní lichváři
a kterou předpokládám, že si prošla výše uvedená africká Keňa. „Osla, který již tak dost trpí
dlouhodobým suchem v regionu, začala ohrožovat rychle rostoucí poptávka v asijských zemích,
především v Číně. Želatina vyrobená z oslí kůže se tu používá v tradiční medicíně jako afrodiziakum,
ale vyrábějí se z ní i krémy proti stárnutí. V některých regionech na severu Číny je oslí maso také
ceněnou lahůdkou. Zatímco v roce 2015 se z Nigeru podle místního listu Le Rèpublicain vyvezlo přes
sousední Nigérii asi 27 000 zvířat, za prvních osm měsíců letošního roku to bylo už 80 000 kusů.
Jedno zvíře za 40 tisíc. Úměrně vyšší poptávce vzrostla i cena oslů na nigerském trhu. Zatímco loni
zvíře stálo v přepočtu 1600 Kč (tj. cca 50 amerických dolarů), nyní se podle AFP prodává až za 41 000
Kč (tj. cca 1300 amerických dolarů). Osel je často jediným dopravním prostředkem pro milióny
zemědělců v Nigeru, jedné z nejchudších zemí světa (má poznámka: zřejmě již předchozích několik
tisíců let). Podle oficiálních statistik tu žije zhruba 1,5 miliónu kusů tohoto lichokopytníka. … Nigerská
vláda přijala „přísný zákaz” vývozu a porážky oslů. Chce tím ochránit lichokopytníka, jehož populaci v
zemi v poslední době začala ohrožovat rostoucí poptávka na asijských trzích. Stejný zákaz platí už od
srpna i v sousední Burkině Faso. … „Vývoz oslů, jejich masa a kůže je přísně zakázán,“ stojí ve
vyhlášce zveřejněné ministerstvy chovu, obchodu, financí a vnitra. Zakázaná je také porážka těchto
zvířat na celém území Nigeru. Trest, který hrozí v případě jejího porušení, ale vyhláška nezmiňuje.
"Pokud by vývoz pokračoval, populaci (oslů) by to zdecimovalo," řekl mluvčí vlády serveru BBC. … Kvůli
snadno prostupné hranici mezi Nigerem a Nigérií bude ale velmi obtížné zabránit zemědělcům, aby své
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osly za výhodnou cenu zpeněžili, upozornila agentura AFP.“ (zdroj: Niger zakázal vývoz oslů, Dnes 7:15
- Niamey, https://www.novinky.cz/ekonomika/414050-niger-zakazal-vyvoz-oslu.html , zřejmě 8.9.2016)
V Nigeru vyznává naprostá většina obyvatel islám. Obyvatelé Nigeru vyznávají následující „náboženství:
islám (95 %), zbytek animismus, křesťanství“. (viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Niger ) Prorok
Muhammad řekl: … “Muslimové měli zvyk jíst maso svých oslů, ale v tento den pronesl Prorok několik
zákazů pro budoucnost. Žádný muslim nesmí jíst maso ochočeného osla. Ačkoliv Prorok zakázal jedení
tohoto masa, povolil jedení masa koní.” … Zdroj: s. 168, 20. CHAJBAR (kapitola, má poznámka),
MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA, IBN ISHÁK, originál v arabštině: Sírat rasúl Alláh, z
anglického vydání Michael Edwardes, The Life Of Muhammad, Apostle Of Allah, vydaného Royal
Asiatic Society of London v roce 1898, přeložil Viktor Svoboda, vydalo v roce 2009 nakladatelství LEDA
spol. s r.o. a nakladatelství Rozmluvy, vydání první, (viz též originální zdroj v angličtině: „20- khaybar
(chapter, my note) … The Muslims were in the habit of eating the flesh of their own donkeys, but on this
day the apostle made various prohibitions for the future; no Believer was to eat the flesh of tame
donkeys. Although the apostle of Allah forbade this flesh, he permitted consumption of horse flesh.”
Source: MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA, IBN ISHÁK, original in Arabic language: Sírat
rasúl Alláh, from the English edition by Michael Edwardes, Ibn Ishaq, The Life Of Muhammad, Apostle
Of Allah, published by Royal Asiatic Society of London in 1898, translated by Viktor Svoboda, in 2009
published by publishing house LEDA spol. s r.o. and by publishing house Rozmluvy, first edition.
See https://archive.org/stream/Sirat-lifeOfMuhammadBy-ibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt )
Když jsou obyvatelé Nigeru, kteří se v naprosté většině hlásí k islámu (95 %), ochotni za výše
uvedených 40000,- Kč tj. (cca 1300 amerických dolarů) kromě případů krajní nouze prodat Západním
lichvářům ochočené zvíře, tj. zřejmě klidně i všechny ochočené osly v Nigeru, kteří zde s nimi již několik
tisíc let sdílejí jejich domácnosti, slouží jim, táhají jejich pluhy a dřou se s nimi na jejich polích v africkém
horku a nosí je v tomto horku na svém hřbetu, a to zřejmě v naprostém rozporu s náboženstvím, tj.
islámem, ke kterému se údajně naprostá většina z nich hlásí (viz výše), je možné se ptát: „Koho prodají
za 1300 amerických dolarů nebo i za méně příště (viz příklad Keni), své manželky, své děti, Alláha, tj.
zřejmě jediného Boha Bible i Koránu?“ Proto lze konstatovat podle mé Filosofie rovnováhy založené
minimálně z 51% na evangeliích dobrého žida Ježíše z Nazaretu, genia a zřejmě Krista a Bohočlověka:
„Jestliže si obyvatelé Nigeru včas neuvědomí své chyby a jestliže je včas nenapraví, pak jim jediný
Biblický Bůh, který má být (podle nejmilejšího, ve smyslu nejcharitnějšího, tj. doslova česky
nejcennějšího a podle mne i nejvzdělanějšího učedníka tohoto Ježíše sv. Jana autora biblického Janova
evangelia o tomto Ježíšovi, viz např. Bible, Nový zákon, evangelium, Jan 21, 20 a Jan 21, 23) láska ve
smyslu charita (viz níže Pozn. 4)) buď milostiv (zřejmě stejně jako zřejmě výše uvedeným obyvatelům
Keni, viz výše).“
Pozn.:
1) Experiment z evoluční biologie dokumentující výše uvedenou situaci v Keni a v Nigeru u zvířat v
přírodě: Predátor (též dravec) je živočich, který loví živé živočichy a živí se jimi. Existuje matematické
modely predátor-kořist. Závislost množství kořisti na množství predátora lze ve zkratce vyjádřit
následujícím způsobem: Čím víc přibývá kořisti, tím víc s jistým zpožděním začne přibývat predátor.
Větší množství predátora zvýší tlak na kořist a té tak začne ubývat. Posléze s klesajícím množstvím
kořisti začne klesat i množství predátorů, kterým ubývá potrava. S ubývajícím množství predátorů se
pokles kořisti zastaví a její množství začne opět stoupat. Klasické oscilace predátora a kořisti byly v
přírodě popsány především v případech, kdy predátor má jen jednu převažující kořist: tedy především
vlk + zajíc bělák a liška polární + lumík v polárních oblastech. Délka oscilace kolísá mezi 6 a 10 lety
podle podmínek prostředí. Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Predátor .
2) Jihočínské restaurace lákají na proslulou specialitu: křehkého psa. Srst sežehnou ohněm, aby kůže
křupala. Mnoho lidí věří, že když zvíře zabijí při mučení, chutná lépe. „Psům svážou nohy a tlamu a
zaživa je upálí letlampou. Nebo je omráčí a hodí do velké pánve s vařící vodou,“ popisuje Wu Süe-lien z
Centra pro ochranu zvířat. Každý rok jezdí na festival dobrovolníci a snaží se psy vykoupit. Přestože jich
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stovky zachrání, jejich mise pokaždé končí neúspěchem. „Nerozlišují mezi domácími mazlíčky a tím,
čemu říkají toulaví psi. Jedí všechny, zlaté retrívry, labradory, tibetské dogy,“ rozčiluje se ochránce
zvířat Tu Jü-feng. Někteří z aktivisty zachráněných psů mají obojek - znamení, že někomu patřili. …
Kromě Číny se psi často objevují na talíři také v Jižní Koreji a Vietnamu. Naopak židovské i muslimské
tradice psí pečínku zakazují. Sinolog Petr Kříž upozornil, že pojídání psího masa má v Asii odvěkou
tradici a že Číňanům naopak připadá barbarské, že v Evropě se pojídají tak roztomilá zvířátka, jakými
jsou králíci či zajíci. (Zdroj: Když pes trpí, lépe chutná. Festival psího masa v Jü-linu vadí i Číňanům, 26.
6. 2016, Jü-lin, Autor jak, zdroj: ČT24, http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1828523-kdyz-pes-trpilepe-chutna-festival-psiho-masa-v-ju-linu-vadi-i-cinanum )
3) Dozor nad dodržováním zákona § 7 Orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto
zákona je: … c) okresní živnostenské úřady příslušné podle sídla toho, kdo rozšiřuje reklamy v ostatních
případech, (dále jen „orgán dozoru”). § 8 (1) Tomu, kdo rozšiřuje reklamu v rozporu s tímto zákonem,
uloží orgán dozoru ve správním řízení pokutu do výše 2 000 000 Kč podle závažnosti porušení
povinnosti a rozsahu případně způsobené škody, a to i opakovaně. … (4) Orgán dozoru si může
vyžádat odborná stanoviska od příslušných orgánů státní správy a profesních sdružení, která působí v
oblasti reklamy.
Viz ustanovení §7 a §8 ve znění účinném od 1.4.1995 do 31.12.2002, níže uvedeného zákona č.
40/1995 Sb., Zákon o regulaci reklamy.
Dozor nad dodržováním zákona § 7 Orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto
zákona (dále jen „orgán dozoru”), je … d) Krajské živnostenské úřady příslušné podle sídla nebo
bydliště osoby odpovědné za dodržování tohoto zákona v ostatních případech. Je-li osobou
odpovědnou za dodržování tohoto zákona zahraniční osoba, řídí se příslušnost živnostenského úřadu
umístěním organizační složky zahraniční osoby na území České republiky; nemá-li zahraniční fyzická
osoba na území České republiky zřízenu organizační složku, řídí se místní příslušnost živnostenského
úřadu místem povoleného pobytu na území České republiky; nemá-li zahraniční fyzická osoba na území
České republiky ani organizační složku, ani jí nebyl povolen pobyt, řídí se místní příslušnost
živnostenského úřadu místem podnikání této osoby na území České republiky. … § 8 (1) Orgán dozoru
uloží, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, … a) zadavateli, zpracovateli nebo šiřiteli reklamy, která je v
rozporu s tímto zákonem, pokutu až do výše 2 000 000 Kč podle závažnosti porušení povinnosti, a to i
opakovaně, … c) zadavateli, zpracovateli a šiřiteli reklamy, která je klamavá podle § 2 odst. 1 písm. c),
pokutu až do výše 10 000 000 Kč podle závažnosti, a to i opakovaně, … f) jiné osobě, která porušila
podmínky stanovené tímto zákonem, pokutu až do výše 100 000 Kč. … (3) Orgán dozoru může
rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 vhodným způsobem zveřejnit. (4) Při určení výše pokuty se přihlíží
zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání. … (7) Orgán dozoru si
v pochybnostech vyžádá odborná stanoviska od příslušných orgánů státní správy a profesních sdružení,
která působí v oblasti reklamy.
Viz ustanovení §7 a §8 ve znění účinném od 1.1.2003 do 30.6.2003 zákona č. 40/1995 Sb., Zákon o
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.
„Příklady dosavadních rozhodnutí RPR2“ (jde o tzv. Radu pro reklamu, která je v České republice
profesním sdružením, která působí v oblasti reklamy, jejíž stanovisko je v praxi v rámci právního řádu
České republiky rozhodující pro udělení pokuty za protizákonnou reklamu, viz shora uvedené
ustanovení zákona č. 40/1995 Sb., Zákon o regulaci reklamy v rozhodných zněních). „1. „Znáte jeho
cenu?“ Zahajovací proces u této kampaně zahájila Rada pro reklamu z vlastní iniciativy. Směřoval proti
billboardu Nadace na ochranu zvířat, na němž byla vyobrazena stažená liška ležící v blátě a vedle ní
slečna obléknutá do kožichu. Celé vyobrazení doprovázel slogan “Znáte jeho cenu?“ Billboardová
reklama měla za úkol upozornit na týrání zvířat, což by samo o sobě zřejmě problém nepředstavovalo,
ten Rada spatřovala v naturalistickém zobrazení reklamy. Pro prozkoumání vyjádření zadavatele a
vlastním projednání Arbitrážní komise dospěla k závěru, že daná reklama „poškozuje normy slušnosti a
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mravnosti občanů, poškozuje dobré jméno reklamy a naturalistickým zobrazením skutečnosti může
vyvolávat u občanů strach“ a z těchto důvodů Rada doporučila billboardy odstranit. Přestože uznala, že
reklama sleduje ušlechtilý záměr, jak vyplývá z vyjádření Arbitrážní komise. Reklamní agentura Fabrika,
která kampaň připravila, se jako členská organizace tehdejší ARA“ (má poznámka: ARA je zkratkou
„Asociace reklamních agentur“) „rozhodla rozhodnutí Rady respektovat zamezit dalšímu šíření závadné
reklamy. Plné znění stanoviska reklamní agentury k rozhodnutí uvádím v Příloze č. 7.2. V tomto
stanovisku této reklamní agentury je uvedeno následující prohlášení této reklamní agentury: Závěrem
našeho stanoviska znovu zdůrazňujeme, že toto jsou naše vlastní stanoviska a názory, které nás vedly
ke zhotovení zmíněné reklamy. Nicméně jak již jsme uvedly v úvodu, plně respektujeme doporučení
Arbitrážní komise Rady pro reklamu a reklamu s liškou v příslušné lhůtě stáhneme.“ Zda byla udělena
nějaká pokuta, se mi již na internetu nepodařilo dohledat. Zdroj: Vysoká škola ekonomická v Praze,
Základní informace o závěrečné práci, Typ práce: Bakalářská práce, Název práce: Regulace reklamy,
Autor: Ing. Petra Krásová, Pracoviště: Katedra marketingu (FPH), Vedoucí práce: Ing. Marcela
Zamazalová, Ph.D. Oponent: Ing. Libuše Kališová, CSc., Stav závěrečné práce: Závěrečná práce byla
úspěšně obhájena,
viz http://insis.vse.cz/lide/clovek.pl?zalozka=13%3Bid%3D57039%3Bstudium%3D1387%3Bdownload_p
race%3D1&usg=AFQjCNFk3wJQ4svvwZ552yz8lxRzqDXyMA&sig2=I9_3C3wI3nrZS7b4gVtKCA&bvm=
bv.131783435%2Cd.bGs .
„Česká pobočka nadnárodní sítě DDB a reklamní agentura Fabrika se ke konci října – tedy rok a půl po
své fúzi – rozešly. Novým ředitelem DDB se stal dosavadní finanční ředitel Andrew Brookie Kip Keesey“
… (má poznámka: zřejmě společnost Fabrika DDB, a.s., která v současnosti v České republice působí
zřejmě pod názvem DDB, a.s., Identifikační číslo: 00293911). Generální ředitel Miro Lukáč, kreativní
ředitel Petr Vlasák a dalších devět lidí přitom byli propuštěni v předvečer dne, kdy Fabrika DDB
přebírala v pražském Ambassadoru Zlatou Effie za spot Sauna pro Volkswagen. Podle vedení sítě DDB
šlo o restrukturalizaci vedenou snahou o zvýšení míry zisku. „Naše agentura v ČR měla původně
operovat v jiném ekonomickém klimatu. V době akvizice byli Miro Lukáč a Fabrika ideálními partnery.
Situace se změnila a naše strategie kolidovala se záměry našich partnerů,“ vysvětlil prezident DDB
International pro střední a východní Evropu Kip Keesey. „Ačkoliv námluvy s DDB začaly už v roce 1999,
kontrolu nad agenturou jsem vlastně získal až na podzim 2001 po odchodu šéfa české DDB Richarda
Schinka,“ řekl Lukáč. V té době se však podle něj začal postupně zvyšovat tlak na finanční stránky
reklamního byznysu, vyvolaný snahou akcionářů o maximální zhodnocení investic. Skutečností je, že
Fabrika DDB zaznamenala za rok 2001 13procentní meziroční pokles gross income. Lukáč to vysvětluje
jednak ztrátou ČSOB (tj. významného klienta na obchodním trhu České republiky plným jménem
Československá obchodní banka, a.s.), která přešla k Mark/BBDO (tj. k jiné reklamní agentuře), jednak
snižováním rozpočtů řady velkých klientů.“ (Zdroj: Fabrika DDB: změna klimatu nebo kostlivci ve skříni?
8.11.2007 13:00, viz: http://strategie.e15.cz/zurnal/fabrika-ddb-zmena-klimatu-nebo-kostlivci-ve-skrini432744#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink )
4) Viz např. Bible, Nový zákon, 1. Janův (list) 4,8 „Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.“,
totéž v latině: „8 Qui non diligit, non novit Deum : quoniam Deus caritas est.“, nebo tamtéž, 1. Janův
(list) 4,16 „Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává
v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.“, totéž v latině: „16 Et nos cognovimus, et credidimus caritati,
quam habet Deus in nobis. Deus caritas est : et qui manet in caritate, in Deo manet, et Deus in eo.“, v
češtině BIBLE PÍSMO SVATÉ STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA |včetně deuterokanonických knih|,
Český ekumenický překlad, ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST, 1995
viz http://www.biblenet.cz/app/b/John1/chapter/4 a v latině překlad Bible od sv. Jeronýma (tzv. Vulgáta)
ze 4-5. století našeho letopočtu, tj. anno Domini, doslova česky léta Páně, tj. od narození Ježíše,
viz http://www.biblenet.cz/app/b/John1/chapter/4 .
Blíže viz má Filosofie rovnováhy www.spvzt.cz , www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz .
Aktualizováno 9. 9. 2016 23:59
9. 9. 2016 23:59
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Má analýza voleb v Meklenbursku v návaznosti na volby v Rakousku a změnu ve vedení Strany
Zelených.
-------- Původní zpráva -------Předmět: Zasílám Vám na vědomí mou analýzu voleb v Meklenbursku, Německu v návaznosti na volby
v Rakousku a změnu ve vedení Strany Zelených, lapidárně řečeno: "Bůh jako láska ve smyslu charita
nám buď milostiv."
Datum: Mon, 5 Sep 2016 13:27:22 +0200
Od: JUDr. Dalibor Gruza Ph.D. <ak-gruza@seznam.cz>
Komu:
Můj mail členům Strany zelených. Zasílám Vám na vědomí mou analýzu voleb v Meklenbursku v
Německu v návaznosti na volby v Rakousku a změnu ve vedení Strany Zelených, lapidárně řečeno:
"Bůh jako láska ve smyslu charita nám buď milostiv." Viz níže můj přiložený mail Vám zaslaný 15.1.2016
a má další důležitá níže uvedená analýza voleb v Meklenbursku konaných 4.9.2016,
viz https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/413690-alternativa-pro-nemecko-v-meklenbursku-slaviostatni-strany-ztratily.html
S pozdravem JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. - advokát, insolvenční správce a filosof (blíže viz má Filosofie
rovnováhy na www.spvzt.cz , www.spvzt-savingmeasure.cz ), řadu let člen Strany zelených, místní
organizace Brno-střed
Má analýza voleb v Meklenbursku v návaznosti na volby v Rakousku a změnu ve vedení Strany
Zelených.
Dnešní Stranu zelených vede Matěj Stropnický, syn Martina Stropnického, ministra obrany za ANO
Andreje Babiše, zároveň tento otec Martin Stropnický je nejbližší spolupracovník Andreje Babiše a
zároveň bratr partnerky Andreje Babiše se jmenuje Martin Herodes (Herodes je dle mne římského
katolíka, který zná hebrejsky, typické židovské jméno), tudíž manželka, resp. partnerka tohoto Andreje
Babiše byla, resp. možná i je zřejmě židovka, protože se za svobodna zřejmě jmenovala Herodesová,
viz Pozn. 1). Po zvolení Matěje Stropnického do čela celostátní Strany zelených v mé Brněnské
organizaci Strany zelených, která je mimochodem zřejmě místní organizací s největším počtem členů ze
všech místních organizací Strany zelených v České republice, nastal obrovský odchod členů Strany
zelených, zejména tzv. ekofašistů ze Strany zelených, viz Pozn. 2) (já sám jsem ve Straně zelených
zůstal dosud nadále jejím řadovým členem, i když rozčarovaným, vidícím stále její snad větší potenciál
konat dobro a neztrativší v ní ještě zcela naději a řádně platícím její každoroční členské příspěvky), kteří
byli nahrazeni ve stejném počtu anarchisty blízkými Matěji Stropnickému, viz níže přiložené maily.
Židovský chrám v Jeruzalémě je historiky pokládán zároveň za největší jatka starověku, pověstné jsou
židovské košer porážky, tj. podřezávání zvířat za jejich plného vědomí, které ortodoxní židé praktikují
dodnes, viz níže a starověké oběti zvířat v tomto dnes již zbořeném židovském Jeruzalémském chrámu,
jehož rozvaliny jsou dodnes nejsvětější místo ortodoxních židů, jde o česky překládanou tzv. Zeď nářků,
hebrejsky HaKotel HaMa'aravi, doslova česky Západní zeď (tohoto Jeruzalémského chrámu), každý
Izraelec, resp. dnes žid měl ve Starém zákoně, Bibli (hebrejsky tzv. Tanach(u), tj. hebrejská zkratka, tzv.
akronym hebrejských slov tzv. Tóra, tzv. Nevijim, což znamená česky "Proroci", a "K(Ch)etuvim", což
znamená česky "Spisy", tj. ostatní spisy Bible, Starého zákona kromě Tóry, tj. Pěti knih Mojžíšových a
Prorockých knih) přikázáno vykonat za každý malý prohřešek košer porážku nějakého zvířete v tomto
Jeruzalémském chrámu, tento zákon zrušil až žid Ježíš z Nazaretu, genius a zřejmě Bohočlověk a
Kristus, ortodoxní židé (s výjimkou hodných, tzv. neortodoxních židovských náboženských směrů, jde o
obdobu Protestantismu v judaismu, tj. židovství, u jehož zrodu stál největší židovský Západní filosof,
jemuž Západ říká Maimonides, viz Pozn. 3), v ekumenickém překladu Bible, Nového zákona je
představitelem hodných židů Josef z Arimatie, viz Pozn. 4)) od počátku pokládají židovského Boha,
Jahve(ho) (zřejmě z hebrejského tzv. "jihje", zřejmě česky doslova "jsoucí", tj. věčně, v minulosti,
přítomnosti i budoucnosti, jde o tvar budoucího času slovesa "být" ve 3. osobě jednotného čísla v
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moderní hebrejštině, tzv. ivrit modernit, má poznámka), v českém ekumenickém překladu je to
přeloženo zřejmě poněkud nepřesně Exodus 3,14 "Jsem, který jsem", viz Bible, Starý zákon, viz Pozn.
5)) za masového vraha lidí a zvířat, viz Pozn. 6), pak přišel žid Ježíš z Nazaretu, genius a zřejmě
Kristus a Bohočlověk a začal učit, že tento židovský Bůh je láskou ve smyslu charita, viz Pozn. 7),
přestože ho poté židé nutili, aby zabíjel, nejdříve, aby vedl povstání proti římským okupantům tehdejšího
Izraele, poté aby vedl alespoň občanskou válku proti samotným židům, tak tento Ježíš odmítl a nechal
se raději římskými okupanty Izraele poštvanými židy hrozícími za tím účelem bezprostředním povstáním
židů proti těmto Římanům v Izraeli krutě mučit a ukřižovat, tj. mučivě zabít, viz Pozn. 8.), stejně jako jsou
dnes zabíjena zvířata např. v Babišových masových průmyslových porážkových zemědělských
velkochovech, jde o celosvětový holocaust zvířat. Jiným starobylým jménem pro tohoto Ježíše v
křesťanství je pak "beránek Boží“, latinsky "Agnus Dei", viz Pozn. 9). Po smrti tohoto Ježíše byla mezi
židy zřejmě absolutní cenzura ohledně tohoto Ježíše, která platila cca 30-70 let po smrti tohoto Ježíše
až do doby, než tuto absolutní židovskou cenzuru porušil objektivním svědectvím o tomto Ježíšovi
ortodoxní žid, snad nejtvrdší dravec a největší predátor v židovských dějinách, pokládaný židy dodnes
za největšího zrádce židovstva v celých dějinách lidstva, Josef Flavius, původním židovským jménem
Josef ben Matitjahu (Josef/ Iosephus Flavius byl až do své smrti ortodoxní žid, který se nikdy nepřipojil
ke křesťanství, původně vysoce postavený židovský šlechtic a nejvyšší velitel krvavého židovského
protiřímského povstání v Galileji, druhé nejdůležitější oblasti Izraele a posléze nejdůležitější poradce
všech římských císařů v Římě z čistokrevné římské dynastie římských císařů z rodu Flaviovců) v jeho
latinsky psaném díle Židovské starožitnosti, a to v jeho části nazývané latinsky "Testimonium
Flavianum", česky Flaviovské svědectví, viz Pozn. 10). Po tomto činu Josefa Flavia se objevilo ve
světové literatuře zejména římské a židovské mnoho útoků proti tomuto Ježíšovi, např. že byl partyzán,
revolucionář, duševně nemocný, homosexuál či homosexuální pedofil a dále, že byl bastard, tj.
cizoložný nemanželský syn židovské šlechtičny a římského vojáka z římské armády okupující tehdejší
Izrael (viz jedno z nejdůležitějších židovských náboženských děl Talmud, viz Pozn. 11)). Poté se ještě
pokusili zřejmě ortodoxní židé toto Testimonium Flavianum zfalšovat, aby ho zdiskreditovali, protože v
tehdejší době ještě neexistoval knihtisk, všechny knihy byly tehdy velmi drahé a nebyly běžnému
člověku vůbec dostupné, protože všechny knihy, které se měli v budoucnu zachovat, bylo nutno ručně
celé opsat, což dělali na křesťanském Západě zejména mniši v klášterech, avšak, než bylo toto
Testimonium Flavianum na křesťanském Západě zcela zfalšováno, tak bylo v 10. století našeho
letopočtu (anno Domini, léta Páně, tj. od narození tohoto Ježíše) přeloženo zřejmě v původním znění do
arabštiny a tento arabský překlad se zachoval až do současnosti.
Důsledky výše uvedené dnešní i historické krátkozraké ortodoxní židovské politiky můžeme vidět ve
volbách v Meklenbursku, kde vyhrála poslední volby krajně pravicová "Alternativa pro Německo", která
představuje i stoupence Hitlerových myšlenek, kteří ji volili místo své mateřské nacistické
"Národnědemokratické strany" (NPD), tuto Alternativu pro Německo zřejmě volili zejména i rozlícení
ekofašisté ze Strany zelených. Meklenburská Strana zelených se nyní v těchto volbách po letech vůbec
nedostala do regionálního sněmu, viz Pozn. 12). Ještě předtím předcházela obdobná situace v
Rakousku, kde bylo asi ze strany židů asi zfalšováno druhé kolo prezidentských voleb, kde proti sobě
stáli rakouští Zelení a rakouští nacisté ze Strany svobodných (FDP) a poté rakouský ústavní soud zde
rozhodl, že druhé kolo rakouských prezidentských voleb se bude na podzim 2016 opakovat, viz Pozn.
13).
Pozn.:
1) (viz „Babiš tvrdí, že anonymní akcie v době udělení unijní dotace patřily jeho dětem a bratrovi
Babišovy partnerky Martinu Herodesovi“, viz http://www.novinky.cz/domaci/403981-skoro-se-mi-tomunechce-verit-prohlasila-jourova-o-ztracenych-dokumentech-k-capimu-hnizdu.html )
2) (protože Adolf Hitler kromě toho, že byl masový vrah lidí, byl v historii Západu nejmocnějším a
nejúspěšnějším Zeleným politikem, jehož na Západě za celou historii Západu nejdokonalejší zelené
zákony na ochranu přírody a zvířat platí v Západním Německu prakticky dodnes, základní ideou těchto
Hitlerových zákonů bylo, aby zvířata nebyla zbytečně zabíjena a aby jim lidé působili vždy, např. i když
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je musí zabít, co možná nejmenší bolest, a to na rozdíl od jeho hnusných rasistických zákonů, které byli
i v Západním Německu ihned po druhé světové válce zrušeny) „Ochrana přírody.“ "Kladný vztah k
přírodě a ke zvířatům se v nacistickém Německu projevil i v praxi, když právě v tomto období vznikl na
území Německa značný počet nových přírodních rezervací a rozsah městských parků se zvětšil na
dvojnásobek.[57] Děsivým paradoxem je to, že v době, kdy byli v nacistických koncentračních táborech
mučeni a zabíjeni lidé, přijalo právě nacistické Německo jedny z nejpřísnějších zákonů na ochranu
zvířat, jaké tehdy vůbec na světě existovaly.[58] Nacistické zákony na ochranu zvířat byly velmi detailně
propracované a měly vysokou lékařskou a právní úroveň.[59] Už v první verzi z roku 1933 je např.
přísně postihováno týrání zvířat, je zakázáno užívání psů při honech, je regulována kastrace zvířat a je
stanoveno maximální množství práce, které může být požadováno od zvířat na polích nebo v dolech.
Další ustanovení omezovalo vědecké a lékařské experimenty na zvířatech, které se směly provádět jen
výjimečně a s výslovným povolením ministerstva vnitra (přičemž v koncentračních táborech se
prováděly drastické „vědecké“ pokusy na lidech zcela bez omezení). Na zákon z roku 1933 navazovala
postupně celá řada dalších zákonů na ochranu přírody a zvířat, které byly vydávány a vylepšovány až
do úplného konce režimu. Většina těchto zákonů byla údajně sestavena pod dozorem samotného
Hitlera.[60] Nesmírný důraz je v těchto zákonech kladen především na to, aby zvířata nepociťovala
sebemenší bolest [60] – ať už během chovu, při přepravě nebo třeba během porážky (veřejnosti byly na
obhajobu zákona promítány záběry z rituálních, tzv. košer, porážek například v antisemitském filmu
Věčný žid). V roce 1934 byl vydán lovecký zákon, který např. zakazoval v lesích kladení pastí a rovněž
používání celé řady střeliva, jehož použití by mohlo zvěři způsobit nepřiměřenou bolest. Ohrožené druhy
se nesměly lovit vůbec. O tom, jak byly tyto zákony na ochranu lesní zvěře dodržovány, si lze ovšem
udělat obrázek z toho, že nejvyšší osobou v oblasti ochrany přírody byl jmenován nadšený lovec lesní
zvěře Hermann Göring. Přesto však platí, že nacistický zákon na ochranu zvířat byl natolik
propracovaný, že se s několika úpravami udržel v západních sektorech Německa až do roku 1974.[61]
Přísný nacistický zákon o metodách zabíjení zvířat z roku 1933 zůstal dokonce v platnosti až do roku
1997.[62]" viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Nacismus#Ochrana_p.C5.99.C3.ADrody či např. jiný
zdroj http://is.muni.cz/th/102931/fss_b/Pelikan_BP_Pojeti_krajiny_a_jeji_ochrany_v_nacismu.txt
3) Moše ben Majmon (hebrejsky ֹשה בֶׁ ן מיְמֹון
ֶׁ  ר ִּבי מ, což v hebrejštině zní rabi Moše ben Majmon,
zkráceně  ר ְמבָּ ״םRambam, v Evropě známý jako Maimonides, v arabském světě znám jako Músá ibn
Majmún; narozen 30. března 1135 našeho letopočtu v Córdobě – zemřel 13. prosince 1204 našeho
letopočtu v Káhiře, rabín, židovský filosof a lékař, jedna z největších postav středověké židovské
filosofie) jmenovitě jeho dílo „More nevuchim“, původně v arabštině „Dalálat al-hirín“, v češtině
„Průvodce zbloudilých“ či „Průvodce tápajících“; kolem 1190 našeho letopočtu, v němž bylo završeno
spojení aristotelské filosofie a biblického výkladu světa, toto dílo vychází myšlenkově z arabského
filozofa Averroa a ovlivnilo křesťanské scholastiky Alberta Velikého, Tomáše Akvinského, ale i pozdější
myslitele, např. Mikuláše Kusánského, se setkalo s kladným i záporným přijetím v židovských kruzích
(viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Maimonides ), níže uvedené citace tohoto díla pochází z jeho
anglického překladu: THE GUIDE OF THE PERPLEXED OF MAIM0NIDE8, TBANSLATED FBOM THE
ORIGINAL AND ANNOTATED BY M. FRIEDLANDER, Ph.D., VOL. III., LONDON: TBUBNER & CO.,
LUDGATE HILL. 1885. [All right* raened.] BALLANTYNK, HANSON AND CO. EDINBURf.H AND
LONDON,
viz https://archive.org/stream/guideperplexedm04friegoog/guideperplexedm04friegoog_djvu.txt : (PART
HI.— CHAPTER XVII. 77) … There is a rule laid down by our Sages that it is directly prohibited in the
Law to cause pain to an animal, and is based on the words : " Wherefore hast thou smitten thine ass ? "
' &c. (Num. xxii. 32). But the object of (78 GUIDE OF THE PERPLEXED.) this rule is to make us perfect
; that vtq should not assume cruel habits ; and that we should not uselessly cause pain to others; that,
on the contrary, we should be prepared to show pity and mercy to all living creatures, except when
necessity demands the contrary : " When thy soul longeth to eat flesh " (Deut xil 20). We should not kill
animals for the purpose of practising cruelty, or for the purpose of play./ (ČÁST HI.— KAPITOLA XVII.
77) … Existuje pravidlo stanovené našimi mudrci, že je přímo zakázané v Zákoně způsobit bolest
zvířeti, a to je založené na slovech: "„Proč jsi svou oslici už třikrát bil?" " ' &c. (Numeri 22. 32). Ale
účelem tohoto pravidla (78 Průvodce zbloudilých), je, abychom se stali dokonalí; že vtq bychom neměli
přijímat kruté zvyky; a že bychom neměli zbytečně působit bolest druhým; že bychom naopak měli být
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připraveni ukázat soucit a milosrdenství ke všem živým tvorům kromě případů, kdy nezbytnost vyžaduje
opak: "Když tvá duše zatouží jíst maso" (Deuteronomium 12,20). Neměli bychom zabíjet zvířata za
účelem praktikování krutosti, nebo za účelem hry., nebo stejný zdroj viz: (PABT III.— CEAJPTKB
XLVIII, 253) … The commandment ' concerning the killing of animals is necessary, because the natural
food of man consists of vegetables and of the flesh of animals ; the best meat is that of animals
permitted to be used as food. Ko doctor has any doubts about this. Since, therefore, the desire of
procuring good food necessitates the slaying of animals, the Law enjoins that the death of the animal
should be the easiest. It is not allowed to torment the animal by cutting the throat in a clumsy manner,
by poleaxing, or by cutting off a limb whilst the animal is alive. It is also prohibited to IdU an animal with
its young on the same day (Lev. xxiL 28), in order that people should be restrained and prevented from
killing the two together in such (254 GUIDB OF THE PERPLEXED) a manner that the young is slain in
the sight of the mother ; for the pain of the animals under such circumstances is very great. There is no
difference in this case between the pain of man and the pain of other living beings since the love and
tenderness of the mother for her young ones is not produced by reasoning, but by imagination, and this
faculty exists not only in man but in most living beings. This law applies only to ox and lamb, because of
the domestic animals used as food these alone are permitted to* us, and in these cases the mother can
be distinguished from her young. The same reason applies to the law which enjoins that we should let
the mother fly away when we take the young.* The eggs over which the bird sits, and the young that are
in need of their mother, are generally unfit for food. When the mother is sent away she does not see the
taking of her young ones, and does not feel any pain. In most cases, however, this commandment will
cause man to leave the whole nest untouched, because [the young or the eggs], which he is allowed to
take, are, as a rule, unfit for food. If the Law provides that such grief should not be caused to cattle or
birds, how much more careful must we be that we should not cause grief to our fellowmen. When in the
Talmud * those are blamed who use in their prayer the phrase," Thy mercy extendeth to young birds," it
is the expression of the one of the two opinions mentioned by us, namely, that the precepts of the Law
have no other reason but the Divine will. We follow the other opinion./ (ČÁST III.— KAPITOLA XLVIII,
253) … Přikázání "týkající se usmrcování zvířat je nutné, protože přirozená potrava člověka se skládá
ze zeleniny a masa zvířat; nejlepší maso je to ze zvířat povolených používat jako potravu. Ko (zřejmě
kolega, pozn. autora) lékař má nějaké pochybnosti o tomto. Proto vzhledem k tomu, že touha po
pořízení dobrého jídla vyžaduje zabíjení zvířat, Zákon přikazuje, že smrt zvířete by měla být
nejjednodušší. Není dovoleno trápit zvíře proříznutím hrdla neohrabaným způsobem, poleaxováním (tj.
zřejmě usmrcením, resp. útočením na zvíře poleaxou, tzn. zřejmě obdobně jako poleaxou, tj.
středověkou zbraní útočící na nohy, viz http://www.thefreedictionary.com/poleaxing , pozn. autora),
nebo odříznutím končetiny, zatímco zvíře je živé (což na křesťanském Západě, jmenovitě v Hitlerově
Německu právně zakázal až Adolf Hitler v roce 1933, viz „Shortly before the Tierschutzgesetz was
introduced, vivisection was first banned, then restricted. Animal research was viewed as part of "Jewish
science““, …/ „Krátce předtím, než byl představen Tierschutzgesetz, byla nejdříve zakázána vivisekce
jako taková, později byla omezena. - Výzkumy na zvířatech byly totiž viděny jako součást tak zvané
"židovské vědy"“, jde o dnes již pouze archivované a smazané znění článku „Animal rights“/ „Práva
zvířat“ na Wikipedia The Free Encyclopedia, Revision as of 12:36, 22 December 2012, pod
podnadpisem „Tierschutzgesetz“,
viz https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Animal_rights&diff=529268376&oldid=528761007#Tiersch
utzgesetz ). Je také zakázáno, aby IDU (zřejmě zabít, pozn. autora) zvíře s jeho mládětem ve stejný den
(Leviticus 22,28), aby lidé byli omezeni a jim zabráněno zabíjet tyto dva spolu takovým (254 Průvodce
zbloudilých) způsobem, že mládě je zabito před očima matky; protože bolest zvířat za takových
okolností je velmi velká. Neexistuje žádný rozdíl v tomto případě mezi bolestí člověka a bolesti jiných
živých bytostí, protože láska a něžnost matky pro mláďata nejsou produkovány rozumováním, ale
představivostí, a tato vlastnost existuje nejen u člověka, avšak u většiny živých bytostí. Tento zákon se
použije pouze na hovězí dobytče a jehně, protože z domácích zvířat používaných jako potravina tyto
jediné jsou nám (tj. zřejmě židům, pozn. autora) povoleny, a v těchto případech může být matka
oddělena od svých mláďat. Stejný důvod se použije na zákon, který přikazuje, že bychom měli nechat
matku odletět, když vezmeme mládě - mláďata. * Vejce, na kterých pták sedí, a mláďata, která potřebují
svou matky, jsou obecně nevhodné pro potravu. Když je matka poslána pryč, nevidí odebraní jejích
mláďat, a necítí žádnou bolest. Ve většině případů však toto přikázání způsobí, že člověk musí nechat
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celé hnízdo nedotčená, protože [mládě – mláďata nebo vejce], která má dovoleno si vzít, jsou zpravidla
nevhodná pro jídlo. Jestliže Zákon stanoví, že takovýto žal by neměl být způsoben dobytku nebo
ptákům, o kolik více opatrní musíme být, abychom nezpůsobili žal našemu bližnímu. Když v Talmudu * ti
jsou vinní, kteří používají ve svých modlitbách frázi, "Tvé milosrdenství se rozšířilo na mladé ptáky, …"
je to výrazem jednoho ze dvou názorů námi zmíněných, a sice, že přikázání Zákona nemají žádný jiný
důvod než Boží vůlí.
4) Bible, Nový zákon, Marek 15, 43 … - přišel Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také očekával
království Boží, dodal si odvahy, vešel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo., nebo viz jiná část Bible,
Nový zákon, Jan 19, 38 Potom požádal Piláta Josef z Arimatie – byl to Ježíšův učedník, ale tajný,
protože se bál Židů – aby směl Ježíšovo tělo sejmout z kříže. Když Pilát k tomu dal souhlas, Josef šel a
tělo sňal.
5) Exodus 3, 14Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM
posílá mě k vám.“ http://www.biblenet.cz/app/bible/search?phrase=%22který+jsem%22&search=Hledat
6) K výše uvedenému cituji z Bible, podle které starozákonní jediný Bůh Jahve měl osobně zabít řadu
lidí (viz např. Exodus 12, 29Když nastala půlnoc, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené,
od prvorozeného syna faraónova, který seděl na jeho trůnu, až po prvorozeného syna zajatce v žalářní
kobce, i všechno prvorozené z dobytka. Viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Exod&no=12 ) či podle
které starozákonní jediný Bůh Jahve měl osobně zabít i řadu mu odporujících Izraelců (viz např. Numeri
16, 16Mojžíš potom Kórachovi nařídil: „Ty a celá tvoje skupina buďte zde před Hospodinem. Zítra tu
budete, ty, oni i Áron. 17Každý si vezměte svou kadidelnici; dáte do ní kadidlo a přinesete každý svou
kadidelnici před Hospodina, dvě stě padesát kadidelnic. Také ty a Áron, každý svou kadidelnici.“
18Každý si tedy vzal svou kadidelnici, dali do nich oheň, vložili do nich kadidlo a postavili se ke vchodu
do stanu setkávání, i Mojžíš a Áron. … 35Od Hospodina pak vyšlehl oheň a pozřel těch dvě stě padesát
mužů přinášejících kadidlo. Viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Num&no=16 ) či podle které podle
příkazu obou starozákonního jediného Boha Jahveho a Mojžíše měl vojevůdce izraelského národa
Jozue a jeho izraelská armáda zabít jako prokleté zřejmě kolem roku 1500-1300 před naším letopočtem
při dobývání Kanaánu, tj. současných obou Palestiny a Izraele s výjimkou trocha jednotlivců všechny
kanaánské tehdejší obyvatele, tj. všechny muže, ženy i děti (viz např. Leviticus 27, 28Jenom nic
klatého, co někdo jako takové oddal Hospodinu z čehokoli, co má, z lidí, z dobytka i z polností, jež má
ve vlastnictví, nesmí být prodáváno ani vypláceno. Všechno klaté je velesvaté a náleží Hospodinu.
Viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Lev&no=27 . Deuteronomium 2, 34V oné době jsme dobyli
všechna jeho města, vyhubili jsme každé jeho město jako klaté, muže, ženy i děti; nenechali jsme
nikoho vyváznout. Viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Deut&no=2 . Jozue 10, 40Tak vybil Jozue
celou zemi, pohoří i Negeb, Přímořskou nížinu i srázy, a všechny jejich krále. Nikoho nenechal
vyváznout, vše, co dýchalo, vyhubil jako klaté, jak přikázal Hospodin, Bůh Izraele.
Viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Josh&no=10 . Jozue 11, 12Dobyl i všechna města těchto králů;
všechny jejich krále Jozue zajal a pobil ostřím meče. Vyhubil je jako klaté, jak přikázal služebník
Hospodinův Mojžíš. Viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Josh&no=11 .), obdobně na jiných místech
Bible ve Starém zákoně (viz např.: Numeri 21, 3, Deuteronomium 3, 6, Deuteronomium 7, 2,
Deuteronomium 13, 16, Deuteronomium 20, 17, Jozue 2, 10, Jozue 6, 17, Jozue 6, 18, Jozue 6, 21,
Jozue 10, 28, Jozue 10, 35, Jozue 10, 37, Jozue 10, 39, Jozue 11, 11, Jozue 11, 20, Jozue 11, 21.
Viz http://www.biblenet.cz/ .) či oběti obrovského počtu zvířat dle Bible Starého zákona také nařízených
Izraelcům jediným starozákonním Bohem Jahvem, které způsobily možná neméně smrti a bolesti než
tato smrt obrovského počtu lidí.
7) Přesto v minulosti k výše uvedenému zneužití Satanem slova „láska“ již došlo, v latině ve starověkém
Římě se pro slovo „láska“ používalo původně slovo „amor“, slovem „Amor“ čili česky „láska“ byl posléze
starověkými Římany nazván jeden z mnoha bohů jejich polyteismu, tento starověký římský bůh lásky
Amor nabyl poté spíše významu jako bůh sexu, který obsahoval a schvaloval či doporučoval rovněž
různé sexuální deviace jako např. pedofilní či homosexuální sex, které byly ve starověkém Římě
posléze četnými a společensky doporučovanými způsoby sexu. Proto, když sv. Jeroným překládal v
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Biblickém Novém zákoně (tzv. Vulgáta) do latiny ve 4. -5. století našeho letopočtu větu z Bible, Nový
zákon, 1 Janův „4:8Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.“, v jeho latinské Vulgátě
Joannis I „4:8 qui non diligit non novit Deum quoniam Deus caritas est“, tak nepoužil pro slovo „láska“ ve
starověkém Římě velmi zdiskreditované latinské slovo „amor“, ale vytvořil pro toto slovo „láska“, kterou
má být Biblický jediný Bůh (viz výše), v latině zcela nové slovo „caritas“ v češtině „charita“ (odvozené od
latinského slova „carum, caro“, tj. v češtině „drahý“ či „cenný“, ve francouzštině „cher“, v italštině „caro“).
Se znalostí této historické zkušenosti je výše uvedené slovo láska ve smyslu „caritas“ či „charita“ dle
mého názoru Satanem prakticky nezneužitelné.
Literatura: http://janbarton.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=441864 , http://www.biblenet.cz/app/b?book=John
1&no=4 , http://vulsearch.sourceforge.net/html/1Jo.html , https://cs.wikipedia.org/wiki/Vulgata , http://ww
w.vira.cz/otazky/Caritas-vyznam-slova.html
8.) Bible, Nový zákon, Jan 18, 4Ježíš, který věděl všecko, co ho má potkat, vyšel a řekl jim: „Koho
hledáte?“ 5Odpověděli mu: „Ježíše Nazaretského.“ Řekl jim: „To jsem já.“ Stál s nimi i Jidáš, který ho
zradil. 6Jakmile jim řekl ‚to jsem já‘, couvli a padli na zem. 7Opět se jich otázal: „Koho hledáte?“ A oni
řekli: „Ježíše Nazaretského.“ 8Ježíš odpověděl: „Řekl jsem vám, že jsem to já. Hledáte-li mne, nechte
ostatní odejít.“ 9Tak se mělo naplnit slovo, které řekl: ‚Z těch, které jsi mi dal, neztratil jsem ani jednoho.‘
10Šimon Petr vytasil meč, který měl u sebe, zasáhl jednoho veleknězova sluhu a uťal mu ucho. Ten
sluha se jmenoval Malchos. 11Ježíš řekl Petrovi: „Schovej ten meč do pochvy! Což nemám pít kalich,
který mi dal Otec?“ 12Vojáci s důstojníkem a židovská stráž se zmocnili Ježíše a spoutali ho. 13Přivedli
ho nejprve k Annášovi; byl totiž tchánem Kaifáše, který byl toho roku veleknězem. 14Byl to ten Kaifáš,
který poradil židům, že je lépe, aby jeden člověk zemřel za lid. 15Za Ježíšem šel Šimon Petr a jiný
učedník. Ten učedník byl znám veleknězi a vešel s Ježíšem do nádvoří veleknězova domu. 16Petr
zůstal venku před vraty. Ten druhý učedník, který byl znám veleknězi, vyšel, promluvil s vrátnou a
zavedl Petra dovnitř. 17Tu řekla služka vrátná Petrovi: „Nepatříš i ty k učedníkům toho člověka?“ On
řekl: „Nepatřím.“ 18Poněvadž bylo chladno, udělali si sluhové a strážci oheň a stáli kolem něho, aby se
ohřáli. I Petr stál s nimi a ohříval se. 19Velekněz se dotazoval Ježíše na jeho učedníky a na jeho učení.
20Ježíš mu řekl: „Já jsem mluvil k světu veřejně. Vždycky jsem učil v synagóze a v chrámě, kde se
shromažďují všichni židé, a nic jsem neříkal tajně. 21Proč se mě ptáš? Zeptej se těch, kteří slyšeli, co
jsem říkal. Ti přece vědí, co jsem řekl.“ 22Po těch slovech jeden ze strážců, který stál poblíž, udeřil
Ježíše do obličeje a řekl: „Tak se odpovídá veleknězi?“ 23Ježíš mu odpověděl: „Řekl-li jsem něco
špatného, prokaž, že je to špatné. Jestliže to bylo správné, proč mě biješ?“ 24Annáš jej tedy poslal
spoutaného k veleknězi Kaifášovi. 25Šimon Petr stál ještě u ohně a ohříval se. Řekli mu: „Nejsi i ty z
jeho učedníků?“ On to zapřel: „Nejsem.“ 26Jeden z veleknězových sluhů, příbuzný toho, jemuž Petr uťal
ucho, řekl: „Což jsem tě s ním neviděl v zahradě?“ 27Petr opět zapřel; a vtom zakokrhal kohout. 28Od
Kaifáše vedli Ježíše do místodržitelského paláce. Bylo časně zrána. Židé sami do paláce nevešli, aby se
neposkvrnili a mohli jíst velikonočního beránka. 29Pilát vyšel k nim ven a řekl: „Jakou obžalobu vznášíte
proti tomu člověku?“ 30Odpověděli: „Kdyby nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali.“ 31Pilát jim řekl:
„Vezměte si ho vy a suďte podle svého zákona!“ Židé mu odpověděli: „Nám není dovoleno nikoho
popravit.“ 32To aby se naplnilo slovo Ježíšovo, kterým naznačil, jakou smrtí má zemřít. 33Pilát vešel
opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: „Ty jsi král židovský?“ 34Ježíš odpověděl: „Říkáš to
sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní?“ 35Pilát odpověděl: „Jsem snad žid? Tvůj národ a velekněží mi
tě vydali. Čím ses provinil?“ 36Ježíš řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo
z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud.“
37Pilát mu řekl: „Jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto
narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj
hlas.“ 38Pilát mu řekl: „Co je pravda?“ Po těch slovech vyšel opět k Židům a řekl jim: „Já na něm žádnou
vinu nenalézám. 39Je zvykem, že vám o velikonocích propouštím na svobodu jednoho vězně. Chcete-li,
propustím vám toho židovského krále.“ 40Na to se dali do křiku: „Toho ne, ale Barabáše!“ Ten Barabáš
byl vzbouřenec. Jan 19, 1Tehdy dal Pilát Ježíše zbičovat. 2Vojáci upletli z trní korunu, vložili mu ji na
hlavu a přes ramena mu přehodili purpurový plášť. 3Pak před něho předstupovali a říkali: „Buď
pozdraven, králi židovský!“ Přitom ho bili do obličeje. 4Pilát znovu vyšel a řekl Židům: „Hleďte, vedu vám
ho ven, abyste věděli, že na něm nenalézám žádnou vinu.“ 5Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě
a v purpurovém plášti. Pilát jim řekl: „Hle, člověk!“ 6Když ho velekněží a jejich služebníci uviděli, dali se
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do křiku: „Ukřižovat, ukřižovat!“ Pilát jim řekl: „Vy sami si ho ukřižujte! Já na něm vinu nenalézám.“ 7Židé
mu odpověděli: „My máme zákon a podle toho zákona musí zemřít, protože se vydával za syna Božího.“
8Když to Pilát uslyšel, ještě více se ulekl. 9Vešel znovu do paláce a řekl Ježíšovi: „Odkud jsi?“ Ale Ježíš
mu nedal žádnou odpověď. 10Pilát mu řekl: „Nemluvíš se mnou? Nevíš, že mám moc tě propustit, a
mám moc tě ukřižovat?“ 11Ježíš odpověděl: „Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána
shůry. Proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší vinu.“ 12Od té chvíle ho Pilát usiloval propustit. Ale Židé
křičeli: „Jestliže ho propustíš, nejsi přítel císařův. Každý, kdo se vydává za krále, je proti císaři.“ 13Když
to Pilát uslyšel, dal vyvést Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném ‚Na dláždění‘, hebrejsky
Gabbatha. 14Byl den přípravy před svátky velikonočními, kolem poledne. Pilát Židům řekl: „Hle, váš
král!“ 15Oni se dali do křiku: „Pryč s ním, pryč s ním, ukřižuj ho!“ Pilát jim řekl: „Vašeho krále mám
ukřižovat?“ Velekněží odpověděli: „Nemáme krále, jen císaře.“ 16Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován, a
oni se Ježíše chopili. 17Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané ‚Lebka‘, hebrejsky Golgota.
18Tam ho ukřižovali a s ním jiné dva, z každé strany jednoho a Ježíše uprostřed. 19Pilát dal napsat
nápis a připevnit jej na kříž. Stálo tam: Ježíš Nazaretský, král židovský. 20Ten nápis četlo mnoho Židů,
neboť místo, kde byl Ježíš ukřižován, bylo blízko města; byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky.
21Židovští velekněží řekli Pilátovi: „Neměls psát ‚židovský král,‘ nýbrž ‚vydával se za židovského krále‘.“
22Pilát odpověděl: „Co jsem napsal, napsal jsem.“
9) Agnus Dei (latinsky „beránek Boží“) je velmi starý a rozšířený symbol pro Ježíše Krista. Ježíš je pro
křesťany beránkem, který se jako Syn Boží obětoval kvůli lidem za odpuštění jejich hříchů; toto
přirovnání pochází z Janova evangelia, podle něhož Jan Křtitel po setkání s Ježíšem pravil: „Hle,
beránek Boží, který snímá hřích světa“[1]. Velikonoční symbol navazuje na pesachového beránka a na
beránka, který zastoupil lidskou oběť Abrahámova syna Izáka. https://cs.wikipedia.org/wiki/Agnus_Dei
10) Proč neexistují u tehdejších židovských dějepisců zmínky o Ježíšovi, buď protože byli Ježíš a jeho
proces z jejich hlediska nevýznamné záležitosti, nebo protože tito židovští dějepisci zmínky o něm
úmyslně potlačovali. První zmínka o Ježíšovi u židovského dějepisce se vyskytuje u Josefa Flavia (žil 37
našeho letopočtu-100 našeho letopočtu), židovským jménem Josef ben Matitjahu (hebrejsky מתתיהו בן
יוסף, zřejmě z hebrejského „laševet“, česky „sedět“, resp. v případě hebrejského slova „josef“ doslova
česky zřejmě „sedící“, z hebrejského „ben“, česky „syn“, zřejmě z hebrejského „“מֵ ת, „met“, česky „mrtvý“
a z hebrejského tetragramu „jhvh“, česky „jahve“, tj. Biblický Starozákonní Hospodin, zřejmě doslova
česky „jsoucí“, viz výše), tj. nejvyšší židovský vůdce v izraelské Galileji, tj. druhý nejvyšší vůdce v Izraeli,
následující po izraelském vůdci oblasti Jeruzaléma, tento Josef ben Matitjahu válčil v židovském
povstání proti Římanům ve skupině ortodoxních židů označovaných v češtině jako „zélóti“, toto
původem řecké slovo „ζηλωτής“ znějící v češtině jako „zilotís“, lze do češtiny přeložit doslova jako
„fanatik“, „horlivý“, „zuřivý“, „fanoušek“ či „vyznavač“, případně i v širším slova smyslu jako „zloduch“,
„Ďábel“, „Satan“ či „démon“, při beznadějném obléhání židů Římany v židovské pevnosti se tito židovští
zélóti na základě své vzájemné přísahy dle matematického vzorce vzájemně zabili, jde o židovský zvyk
zvaný hebrejsky „kiduš ha šem“, doslova česky zřejmě „svěcení jména“ (rozuměno jména Božího),
Josef Flavius zbyl zřejmě jako jeden ze dvou posledních přeživších, kteří měli dle vzájemné dohody či
přísahy spáchat vzájemnou sebevraždu, avšak Josef Flavius přešel k Římanů, byl přijat nejvyšším
římským velitelem Flaviem Vespasianem v Palestině a Izraeli, předpověděl mu, že se stane římským
císařem, poté, co se tento Flavius Vespasianus stal římským císařem, mu pomáhal dobýt izraelský
Jeruzalém, kde mu z tohoto důvodu jeruzalémští zélóti za jeruzalémskými hradbami vyvraždili celou
jeho rodinu včetně jeho dětí, poté po porážce protiřímského židovského povstání v Izraeli a dobytí a
úplného rozboření celého Jeruzaléma Římany Josef Flavius jako osobní chráněnec římského císaře
Flavia Vespasiána sledoval jako chladný divák, jak jsou jeho bývalí židovští spolubojovníci krutě mučeni
a krutě zabíjeni v římských cirkusech, resp. arénách a poté žil Josef Flavius jako svobodný muž na
císařském dvoře v Římě a získal od flaviovských císařů doživotní důchod, po jeho smrti mu byla Římany
v Římě postavena oslavná socha, v Římě měl zřejmě Josef Flavius novou ženu a nové děti. (mj. zdroj:
Na počátku bylo slovo, Zenon Kosidowski, vydalo nakladatelství Práce, Praha 1992, strana 22-36, z
tohoto díla Zenona Kosidowského lze také citovat: „Ani v hojnosti a blahobytu“ /Josef/ „Flavius
nepodlehl pokušení vést zahálčivý život, ale naopak se s obdivuhodnou pracovitostí pustil do spisování.
… Výsledkem jeho záslužné práce se stala dvě monumentální díla, jmenovitě Židovská válka a
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Židovské starožitnosti,“ … /tamtéž strana 29/ „Je třeba věnovat alespoň několik slov obšírnější zmínce o
Ježíšovi ve staroruském překladu Židovské války, který vznikl v 11. a 12. století,“ /našeho letopočtu,
latinsky: anno Domini, česky: léta Páně, tj. od narození tohoto Ježíš/ „nejspíš na přání knížete Jaroslava
Moudrého. Celkem na čtyřech místech je Ježíšova činnost a jeho život představen ve zcela neznámé
verzi odlišné v mnoha detailech od textu kanonických evangelií. Kvůli těmto fragmentům se vedla vleklá
polemika, až nakonec dospěli vědci k závěru, že jde o interpolace pocházející pravděpodobně od
slovanských překladatelů, kteří se opět opírali o apokryfní evangelia. Pro orientaci uvádíme několik
zajímavých výňatků se zmíněnými zprávami o Ježíši: … „Tam také“ /na hoře Olivetské, resp. Olivové
hoře blízko izraelského Jeruzaléma/ „hojně uzdravoval lidi. I shromáždilo se kolem něho 150 služebníků
a zástupy lidu. Když viděli jeho moc, pobízeli jej, aby vstoupil do města,“ /tj. do izraelského Jeruzalému/
„pobil všechny Římany i Piláta a aby vládl nad nimi. On však odmítl. Později se zpráva dostala k
židovským starším, shromáždili se s veleknězem, řkouce: /„/Jsme bezmocní a příliš slabí, abychom se
mohli postavit Římanům. Když však je luk napjat, pojďme k Pilátovi a povězme mu, co jsme se dověděli,
abychom se takto zbavili nesnáze a zároveň předešli tomu, že nás zbaví našeho majetku a nás samé
vydají na smrt a naše děti vyženou, kdyby se o tom Pilát dověděl odjinud./“/ A šli varovat Piláta. A ten
poslal (své vojáky) a způsobil, že mnoho z lidu pozabíjeli. I přikázal předvésti toho, jenž konal zázraky.
Při výslechu však poznal, že je to dobrodinec, nikoliv zločinec nebo buřič, nebo takový, jenž usiluje o
vládu, a propustil ho. A vskutku ten mu uzdravil umírající ženu. I vzdálil se na své obvyklé místo a konal
své obvyklé činy. Muži učení v Písmu, otrávení závistí, dali Pilátovi 30 talentů, aby ho“ /Ježíše/ „zabil.
Ten vzal peníze a ponechal na jejich vůli uskutečnění tohoto úmyslu. Oni ho pak jali a proti Zákonu
svých předků“ (tj. Biblickému Starému zákonu, tj. hebrejsky Tanach/u/) „ukřižovali.“ /tj krutě mučili a
krutě zabili/ „A nad těmito nápisy byl čtvrtý vyvedený týmiž písmeny a oznamující: Ježíš král, který
nekraloval, ale byl ukřižován za to, že hlásal zničení města“ /tj. izraelského Jeruzaléma/ „a zpustošení
chrámu.“ /tj. izraelského Jeruzalémského chrámu/ „Jedni nyní tvrdí, že vstal z mrtvých, jiní – že jeho tělo
odnesli tajně přátelé. Kdo má pravdu, nevím. Protože mrtvý nemůže sám od sebe vstát z mrtvých,“ …
„Jak však říkali, že bylo nemožné odnést tajně jeho tělo, neboť kolem hrobu stály stráže: třicet Římanů a
tisíc Židů.“ /tamtéž s 35-36) a další
zdroje https://cs.wikipedia.org/wiki/Flavius_Iosephus a https://en.wikipedia.org/wiki/Josephus ), v
případě výše uvedené knihy Josefa Flavia „Židovské starožitnosti“ jde o tzv. „Testimonium Flavianum“,
které ve zřejmě ortodoxními židy zfalšovaném znění zachovaném v jeho opisech do současnosti na
křesťanském Západě zní: „Za onoho času žil Ježíš, člověk moudrý, pakliže jej lze vůbec nazvat
člověkem. Konal totiž věci nevídané a byl učitelem lidí, kteří s radostí přijímali pravdu. Přidalo se k němu
mnoho Židů stejně jako pohanů. Byl to Kristus. A když na udání našich nejvýznamnějších mužů jej Pilát
odsoudil k smrti ukřižováním, jeho staří stoupenci jej nepřestali milovat. Třetího dne se jim totiž ukázal
znovu jako živý, jak to o něm i s mnoha dalšími ohromujícími věcmi předpověděli boží proroci. A od té
doby až do dnešního dne existuje společenství křesťanů, kteří dostali název podle něho.“ (Josef Flavius,
Židovské starožitnosti, kniha 18, kapitola III, 3) Tento úryvek měl být při pozdějších přepisech zřejmě
neznámým (křesťanským klášterním) opisovačem značně zfalšován, o jeho existenci však mají svědčit i
zřejmě poměrně rané jeho překlady do arabštiny. V arabském překladu této Flaviovi knihy z 10. století:
„V té době žil moudrý muž jménem Ježíš. Jeho způsob života byl dobrý a byl znám jako ctnostný. A
mnoho lidí z Židů i z jiných národů se stalo jeho učedníky. Pilát ho odsoudil k ukřižování a ke smrti.
Říkali, že se jim zjevil třetí den po ukřižování a že byl živ; podle toho byl pokládán za Mesiáše, o němž
proroci předpovídali zázraky.“
(viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Testimonium_flavianum a https://en.wikipedia.org/wiki/Josephus_on_Je
sus ) Další zdroj: film: Můj Bůh a Walter, Kristus, Kurz náboženství pro mládež podle Katechismu
katolické církve. V jedenácté části budeme hledat odpovědi na řadu otázek pramenící z Vyznání víry,
Program televize Noe na neděli 8.5.2016, vysíláno v 17:35 hod. viz. www.tvnoe.cz/porad/muj-buhwalter-kristus
11) (Podle židovského talmudu důvodem celibátu Ježíše z Nazaretu, zřejmě Krista v jeho věku 33 let
měla být skutečnost, že tento Ježíš měl být také bastard, protože židovský talmud a židovská tradice
přikazuje každému židovi, aby se co nejdříve nejpozději do jeho věku dvaceti let oženil, jinak by ho
jediný Biblický Bůh měl proklít.) "Také v talmudu se zachovaly názory a pověsti související s postavou
Ježíše a v traktátu Aboda Zara nalézáme to, co hledáme: celou historii Mariina cizoložství s vojákem
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Panterou. Šíření legendy bylo usnadněno díky události neslýchané v židovských dějinách. Jmenovitě
dcera jistého kněze jménem Miriam (hebrejské slovo "Miriam" lze do češtiny přeložit i jako "Marie") bath
Bilga opustila judaismus, aby se provdala za vojáka ze seleukovské armády. Její ztotožnění s Marií,
Ježíšovou matkou, se stalo v atmosféře litých sporů a vzájemného nactiutrhání téměř nevyhnutelným.
Připomeňme si, že takzvaný Palestinský talmud prošel poslední redakcí teprve kolem roku 400 n. l. "(tj.
našeho letopočtu, latinsky anno Domini, což znamená česky léta Páně, tj. počítané od narození tohoto
Ježíše, má poznámka) "a Babylónský talmud ještě o století později" ... (zdroj: Na počátku bylo slovo,
Zenon Kosidowski, vydalo nakladatelství Práce, Praha 1992, strana 42-43). "Marriage restrictions. The
biblical rule against certain people becoming part of the congregation of the Lord[8] was interpreted in
the Talmudic as a prohibition against ordinary Jews marrying such people. Although the biblical passage
includes in this up to the tenth generation of the descendants of a mamzer, classical rabbis interpreted
this as an idiom meaning forever. Thus, in traditional Jewish law, a mamzer and his or her descendants
are not allowed to marry an ordinary (non-mamzer) Jewish spouse. The restriction does not prevent a
mamzer from marrying another mamzer, nor from marrying a convert to Judaism, or a non-Jewish slave.
However, foundlings suspected of being mamzerim were not so free; they were neither permitted to
marry a mamzer, nor even to marry another foundling."/ Omezení manželství. Biblické pravidlo proti
některým lidem stávajících se součástí (židovského, zřejmě tzv. minjan židovské obce, má poznámka)
sboru Páně [8] bylo vykládáno v talmudickém jako zákaz proti obyčejným židům (uzavření) manželství s
takovými lidmi. Ačkoli biblická pasáž zahrnuje v tomto až do desáté generace potomků mamzera (česky
bastarda, má poznámka), klasičtí rabíni vykládali toto jako slovo znamenající navždy. Proto v tradičním
židovském právu mamzerovi a jeho nebo jejím potomkům není dovoleno (uzavřít) manželství s
obyčejným (ne-mamzerem) židovským manželem (manželkou). Omezení nebrání mamzerovi od
(uzavření) manželství s dalším mamzerem, ani uzavření manželství s konvertitou k židovství, nebo
nežidovským otrokem (otrokyní). Avšak nalezenci podezřelí z bytí mamzery nebyli tak svobodní; nebylo
jim ani dovoleno uzavřít manželství s mamzerem ani dokonce (uzavřít) manželství s jiným nalezencem.
[7] Viz http://en.wikipedia.org/wiki/Mamzer . Nejznámějším příkladem nemanželských potomků jsou
zřejmě černí etiopští židé, tzv. Falašové, často jsou považováni za potomky Biblického Starozákonního
krále Šalamouna a královny ze Sáby, protože král Šalamoun nebyl z hlediska židovského práva
považován zřejmě za bastarda největšího židovského krále Davida, z jehož potomstva (by) měl dle
Bible vzejít mesiáš, a Bat-šeby, tj. manželky konvertity k židovství Urijáše, kterého nechal král David
úmyslně zabít, aby zakryl své cizoložství s Bat-šebou, což mělo být dle Bible, Starého zákona,
jmenovitě Tóry, tj. Pěti knih Mojžíšových potrestáno smrtí těchto cizoložníků. Bastardovi nesmí žádný
žid podle židovského práva dát svou dceru za manželku, proto se podle židovského práva bastard může
oženit pouze s cizinkou či otrokyní, ačkoliv i bastard se může stát židovským králem. Tito etiopští židé
jsou v současném Izraeli považováni ostatními židy za jakési méněcenné židy. Viz Bible, Starý zákon, 2.
Samuelova 11. kapitola a násl. Podle židovského talmudu důvodem celibátu Ježíše z Nazaretu, zřejmě
Krista v jeho věku 33 let měla být skutečnost, že tento Ježíš měl být také bastard, protože židovský
talmud a židovská tradice přikazuje každému židovi, aby se co nejdříve nejpozději do jeho věku dvaceti
let oženil, jinak by ho jediný Biblický Bůh měl proklít., zdroj: „"Sňatek se doporučuje uzavřít v raném
věku. Pro muže je to osmnáct let (Avot V, 24). "Dokud tvoje ruka spočívá na šíji tvých synů" (5 Tj. dokud
máš nad nimi moc.) - od šestnácti do dvaceti dvou, nebo podle jiného názoru od osmnácti do dvaceti
čtyř - ožeň je. (Kid. 30a) Říká se, že "do věku dvaceti let Svatý, budiž pochválen, vyčkává, zda se muž
ožení, a jestliže tak do té doby neučiní, prokleje ho" (tamtéž 29b).“, zdroj s. 207, TALMUD /pro
každého/, Historie, struktura a hlavní témata Talmudu, autor Abraham Cohen, nakladatelství SEFER,
Praha 2006 ve spolupráci s European Jewish Publication Society, ejps, nebo další zdroj: 18Narození
Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli,
shledalo se, že počala z Ducha svatého. 19Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě;
proto se rozhodl propustit ji potají. 20Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a
řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z
Ducha svatého. 21Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“ 22To
všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: 23‚Hle, panna počne a porodí syna a
dají mu jméno Immanuel,‘ to jest přeloženo ‚Bůh s námi‘. 24Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak
mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. 25Ale nežili spolu, dokud neporodila
syna; a dal mu jméno Ježíš. Bible, Nový zákon, Matouš 1, http://www.biblenet.cz/b/Matt/1#v18 . (Z
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hlediska výše uvedených ustanovení židovského práva a skutečností tedy plyne, že, i kdyby byla Marie,
matka Ježíšova oplodněna samotným jediným Biblickým Bohem prostřednictvím tzv. Ducha Svatého po
svém zasnoubení s tesařem židovským Josefem, tak by z hlediska židovského práva toto dítě tohoto
Boha a této Marie, tj. tento Ježíš z Nazareta, genius a zřejmě Bohočlověk a Kristus, bylo zřejmě nutné
adoptovat, zásadně by se tento Ježíš nemohl v Izraeli oženit, a když tento svobodný Ježíš začal jako
neženatý muž ve svých 33 letech svou kazatelskou činnost, tak dle židovského práva by ho většina
tehdejších izraelských židů považovala za prokletého, i když by mu to žádný z jeho tehdejších
židovských spoluobčanů zřejmě nikdy otevřeně neřekl., má poznámka).
12) Z regionálního sněmu vypadli Zelení, jimž voliči dali jen 4,8 procenta hlasů ... krajně pravicová
Národnědemokratická strana (NPD), která dostala tři procenta hlasů. Voliči NDP podle pozorovatelů
totiž zčásti přešli k Alternativě pro Německo ... viz https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/413690alternativa-pro-nemecko-v-meklenbursku-slavi-ostatni-strany-ztratily.html )
13) V prvním kole prezidentských voleb v Rakousku zvítězil dědic myšlenek německého nacismu,
„kandidát pravicově populistické Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Norbert Hofer, podpořilo ho 36,4
procenta voličů, a expředseda strany Zelených Alexander Van der Bellen, který získal 20,4 procenta
hlasů, reprezentanti vládních stran utrpěli debakl: kandidát sociálnědemokratické strany (SPÖ) kancléře
Wernera Faymanna Rudolf Hundstorfer a uchazeč (její křesťanské) koaliční lidové strany (ÖVP)
Andreas Khol získali shodně jen 11,2 procenta hlasů. Oba (tj. Norbert Hofer a Alexander Van der
Bellen)“ se utkali ve druhém kole 22. Května“ 2016.
viz http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/401427-hofer-necekane-zvitezil-v-prvnim-koleprezidetskych-voleb-v-rakousku.html a dále "rakouský ústavní soud v pátek nařídil opakování druhého
kola prezidentských voleb, vyhověl tak stížnosti Svobodné strany Rakouska (FPÖ) na porušení pravidel
při sčítání hlasů, kandidát Svobodných Norbert Hofer těsně prohrál a jeho partaj“ (tj. jeho politická
strana, pozn. autora) „následně výsledek květnové volby zpochybnila, … předseda ústavního soudu
Gerhart Holzinger ve zdůvodnění rozsudku uvedl, že neexistují žádné indicie o tom, že by členové
volebních komisí s odevzdanými hlasy manipulovali; stačí podle něj však to, že k něčemu takovému
mohlo dojít, chybný postup se podle ústavního soudce týkal téměř 78 tisíc hlasů, což by vzhledem k
těsnému rozdílu mezi kandidáty (31 tisíc hlasů) stačilo ke změně celkového výsledku.“
viz https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/408151-volba-rakouskeho-prezidenta-neplati-rozhodlsoud.html .
Dne 15. 1. 2016 v 22:49 JUDr. Dalibor Gruza Ph.D.-advokát napsal(a):
Dobrý den.
Ke kandidatuře Matěje Stropnického na předsedu Strany zelených: Matěj Stropnický by podle mne měl
vysvětlit, jak myslel následující svůj výrok, jestli nechtěl znevážit a zlehčit utrpení zvířat v současných
průmyslových zemědělských porážkových velkochovech. Zvažoval bych jeho podporu či toleranci pouze
v případě, že nepohrdá tímto utrpením zvířat.
Pozn.: Matěj Stropnický, neúspěšný protikandidát Ondřeje Lišky v boji o předsedu, na sebe strhl
pozornost slibem, že na výzvu Paula McCartneyho přestane jíst maso. Zatím jen v pátek, prý aby
propojil ekologii a křesťanskou tradici. Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/kuchtova-hlidala-s-ortezou-stranu-zniz-ji-vyhodili-stropnicky-odpiskal-maso-1xe-/domaci.aspx?c=A091205_170918_domaci_kop
K Homosexualitě: Znevýhodňováni, nebude-li exaktní (tj. měřitelnou) vědou prokázáno, že jde o
vrozenou a nevyléčitelnou úchylku, nikoliv pronásledováni by měli být zásadně pouze praktikující výše
uvedení sexuálně úchylní lidé i homosexuálové, nikoliv ti, co se snaží o nápravu tohoto stavu, kteří
představují naději společnosti na budoucí řešení tohoto problému. Příklady takového znevýhodňování
by se měli týkat omezení působení i nepraktikujících homosexuálů ve školství při výchově malých dětí a
mladistvých, působení praktikujících homosexuálů na vysokých školách je sporné, dále omezení
praktikujících homosexuálů v armádě či při darování krve apod. Toto znevýhodňování by se nemělo
týkat vedení politické strany.
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K židovství: Zdánlivě nelogický soubor zvířat zakázaných jako potrava židům v 11. kapitole knihy
Leviticus najednou dostane smysl, když si uvědomíme, že ve všech případech jde o zvířata, která nelze
zabít rychlým ostrým přetnutím krční tepny, tedy s minimální bolestí a okamžitou ztrátou vědomí. Dalším
obdobným příkazem je příkaz Bible Nevař kůzle v mléce jeho matky, Ex 23, 19, což je velmi podobné
dalšímu biblickému zákazu zabíjet mláďata ve stejný den jako jejich rodiče, Lv 22, 28, či v jejich
přítomnosti. Pohled na zabíjení matky nebo mláděte působí emoční utrpení i zvířatům, jak tento verš
podrobně a s lékařskou expertízou vysvětlil Maimonides. Vůdci z jiných národů jsou v menší četností
těchto vůdců ve vztahu k jejich národu. Vedoucí úloha židů ve společnosti díky mnohým energickým
generacím, které pěstovali košer milosrdnou stravu, tj. civilizovanost, však neznamená pouze výhodu,
ale i odpovědnost vůči této společnosti. Jestliže povedou společnost správně, budou světlem mezi
národy, které jim budou blahořečit, jestliže povedou společnost zle, budou vyhlazováni bouřícími se
vedenými lidmi. Jak mají židé vést společnost, plyne ze "Slyš, Izraeli". Čili dbejte, aby se Vaše srdce
nedalo oklamat k zbloudění, že by naslouchalo jiným bohům a sloužilo jim. Rozumějme: k zbloudění od
vědomí, že Bůh je jeden, jediný a celou svou tvorbu obsahující. Vše se vším souvisí, protože Věčnost
(čili Bůh) je všeobsažná, Věčno je Jedno. Láska k všeobsažnému Bohu tak znamená lásku ke všem
živým tvorům.
K hnutí ANO, průmyslovým zemědělským porážkovým velkochovům a porážkové dani: Největší smrt a
bolest není v současnosti působena lidem, a to ani muslimským uprchlíkům, ale zvířatům včetně
hospodářských zvířat, která jsou držena v současných koncentračních táborech průmyslových
hospodářských zemědělských velkochovů. Je-li nějaká vyšší spravedlnost, tak lidstvo za tuto zbytečnou
kolosální smrt a bolest zvířat musí velmi potrestat. V tom nejsou nevinní ani muslimové ani židé s jejich
v současnosti na rozdíl od minulosti již nejnemilosrdnějšími halal a košer porážkami. Strana zelených v
ČR místo toho v řadě případů spolupracuje s hnutím ANO, které je z tohoto kolosálního utrpení zvířat
Andrejem Babišem a jeho zemědělským gigantem Agrofert financováno. Řešením by podle mne byla
mnou navrhovaná porážková daň s výnosem určeným na zlepšení welfare zvířat v chovech a na jejich
chovy až do jejich přirozené smrti, zásadně na stáří a spotřeba takto získaných přirozeně uhynulých
mrtvol zvířat místo poražených zvířat, viz www.spvzt.cz , nedělám si však po mých praktických
zkušenostech mnoho iluzí, že by se podařila tato porážková daň v dohledné době prosadit do programu
Strany zelených a současné české společnosti.
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.- člen organizace Strany zelených Brno-střed,
advokát, www.czechlawfirm.com
Ostatní přiložené maily obsahují osobní údaje jiných osob, proto je nepřikládám, tyto maily jsou určeny
pouze pro interní komunikaci ve Straně zelených.
Aktualizováno 13.11, 2022
11. 9. 2016 6:54
Má zpověď
-------- Původní zpráva -------Předmět: Re: Fwd: Re: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.-má zpověď - Pane děkane, opravuji, změny jsou
červeně.
Datum: Thu, ... 2016 21:09:30 +0200 (CEST)
Od: Farnost Hustopeče u Brna <fu.hustopece@seznam.cz>
Komu: JUDr. Dalibor Gruza Ph.D. <ak-gruza@seznam.cz>
Dobrý den, co se týká postoje církve vůči zvířatům, tak je popsán v katechismu katolické církve po
druhém vatikánském koncilu (u nás vydán r. 1995). Jedná se o články 2415 - 2418. Je o tom pojednáno
pod sedmým přikázáním Desatera. S pozdravem P. ...
Má poznámka:
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7. ČLÁNEK SEDMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Nepokradeš (Ex 20,15; Dt 5,19; Mt 19,18).
…
II. Úcta k osobám a jejich majetku
…
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KATECHISMUS KATOLICKÉ CÍRKVE
(3) Život v Kristu – (2) Desatero Božích přikázání – (2) „Miluj svého bližního jako sám sebe“
…
RESPEKTOVÁNÍ NEPORUŠENOSTI (INTEGRITY) STVOŘENÍ
2415 Sedmé přikázání vyžaduje respektování neporušenosti stvoření. Zvířata jakož i rostliny a neživé
věci jsou přirozeně určeny k obecnému blahu minulého, současného budoucího lidstva.147 Užívání
nerostných, rostlinných a živočišných zdrojů vesmíru nelze oddělovat od mravních požadavků. Vláda
nad neživými věcmi a jinými živými bytostmi, kterou dal Stvořitel člověku, není absolutní, musí být
uvedena v soulad s péčí o kvalitu života bližního, včetně budoucích generací, vyžaduje náboženskou
úctu k neporušenosti stvoření.148
2416 Zvířata jsou Boží tvorové. Bůh je zahrnuje starostlivou péčí.149 Chválí ho a velebí už jen tím, že
existují.150 I lidé mají k nim být laskaví. Měli by si vzpomenout, s jakou něžností zacházeli se zvířaty
svatí, jako sv. František z Assisi nebo sv. Filip Neri.
2417 Bůh odevzdal zvířata do správy tomu, kterého stvořil ke svému obrazu.151 Je tedy
oprávněné používat zvířat k zajištění výživy nebo k výrobě oděvů. Mohou být ochočová147 Srov. Gn 1,28-31.
148 Srov. Jan Pavel II., encyklika Centesimus annus, 37-38.
149 Srov. Mt 6,26.
150 Srov. Dan 3,57-58.
151 Srov. Gn 2,19-20; 9,1-4.
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na, aby pomáhala člověku v jeho pracích i v jeho zábavách. Lékařské a vědecké pokusy na zvířatech
jsou mravně přijatelné, zůstávají-li v rozumných mezích, protože přispívají k léčení nebo záchraně
lidských životů.
2418 Odporuje lidské důstojnosti nechávat zvířata zbytečně trpět a bezohledně nakládat s jejich
životem. Stejně tak je nedůstojné člověka utrácet pro zvířata sumy peněz, které by měly být přednostně
určeny ke z mírnění lidské bídy. Zvířata je možno mít rád, ale nemají být předmětem takové lásky, jaká
náleží jen lidem.
---------- Původní zpráva ---------Od: JUDr. Dalibor Gruza Ph.D. <ak-gruza@seznam.cz>
Komu: Farnost Hustopeče u Brna <fu.hustopece@seznam.cz>
Datum: ... 2016 5:50:11
Předmět: Fwd: Re: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.-má zpověď - Pane děkane, opravuji, změny jsou
červeně.
Pane děkane, chodil jsem pravidelně ke zpovědi k panu děkanu ... , byl jsem u prvního svatého přijmání
a jsem rovněž biřmovaný. Poslední dobou chodím na mši dvakrát ročně na Vánoce a Velikonoce a
nejméně jednou za rok na Velikonoce ke zpovědi, důvodem tohoto mého "hlasování nohama" je má
nespokojenost s oficiálním postojem katolické církve vůči zvířatům, protože považuji
za zřejmý blud následující část učení Sv. Tomáše Akvinského:
Summa teologická I. část, 20. O BOŽÍ LÁSCE, 2. Zda (Bůh) miluje všechno, I ot. 20 čl. 2 k 3,: K třetímu
se musí říci, že přátelství nelze míti, leč k rozumovým tvorům, v nichž nastává opětování lásky a
společenství v dílech života a jimž bývá dobře nebo zle podle osudu a štěstí; jakož i k nim vlastně je
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blahovůle. Ale tvorstvo bez rozumu nemůže dospět k milování Boha, ani ke společenství v rozumovém
a blaženém životě, jímž Bůh žije. Tak tedy Bůh tvory bez rozumu nemiluje ve vlastním smyslu láskou
přátelskou, nýbrž jaksi láskou dychtivosti, pokud je zařizuje k rozumovým tvorům a také k sobě; ne jako
by jich potřeboval, nýbrž pro svou dobrotu a náš prospěch. Neboť dychtíme po něčem pro sebe i pro
jiné. (viz Sv.Tomáš Akvinský, TEOLOGICKÁ SUMMA, Východiskem tohoto podání Teologické summy
je překlad Sancti Thomae Aquinatis, SUMMA THEOLOGIAE, redigovaný P.Emiliánem Soukupem,
vydaný v Olomouci 1937-1940. Původní překlad opravil podle dodatečných olomouckých opravných
stránek a upravil pro současného čtenáře P.Tomáš Bahounek OP. Úprava je pracovní text pro
soukromé studium. http://www.cormierop.cz/Summa-teologicka-Icast.html )
V latině: SUMMA THEOLOGIAE, Pars Prima, 20. De amore Dei. 2. Utrum Deus amet omnia. I q. 20 a. 2
ad 3, Ad tertium dicendum quod amicitia non potest haberi nisi ad rationales creaturas, in quibus
contingit esse redamationem, et communicationem in operibus vitae, et quibus contingit bene evenire
vel male, secundum fortunam et felicitatem, sicut et ad eas proprie benevolentia est. Creaturae autem
irrationales non possunt pertingere ad amandum Deum, neque ad communicationem intellectualis et
beatae vitae, qua Deus vivit. Sic igitur Deus, proprie loquendo, non amat creaturas irrationales amore
amicitiae, sed amore quasi concupiscentiae; inquantum ordinat eas ad rationales creaturas, et etiam ad
seipsum; non quasi eis indigeat, sed propter suam bonitatem et nostram utilitatem. Concupiscimus enim
aliquid et nobis et aliis. (viz http://www.corpusthomisticum.org/sth1015.html )
Sancti Thomae Aquinatis (1225 – 1274), katolický filosof a teolog je církví považován za největšího
křesťanského myslitele všech dob, jeho teologie se v současnosti učí i s tímto zřejmým bludem jako
oficiální účení římskokatolické církve na všech katolických teologických fakultách, důsledkem tohoto
zřejmého bludu je tvrzení katolické církve, že zvířata nemají duši
(viz http://www.vira.cz/otazky/Krestansky-pohled-na-zvirata-Maji-dusi.html , web vira.cz provozuje
Arcibiskupství pražské - Pastorační středisko.), chápání zvířat jako jiné neživé věci, a nulové
protestování většiny katolické církve proti současnému holocaustu zvířat v současných průmyslových
zemědělských porážkových velkochovech. Toto farizejství, kdy na jedné straně katolická církev tvrdí, že
jediný Bůh je láska (tj. charita) a kdy na druhé straně katolické církvi však většinou vůbec nevadí a
většinou nijak neprotestuje proti zemědělským porážkovým průmyslovým velkochovům – dnešním
koncentračním táborům zvířat v současnosti ve velkém rozsahu mučícím a zabíjejícím hospodářská
zvířata, má kořeny zřejmě u ortodoxní židovské touhy obnovit židovský chrám v původní podobě, který
představoval největší a možná tudíž i nejkrutější jatka starověku, a jestli i ortodoxní židé začnou chovat
zvířata až do jejich přirozené smrti, zásadně na stáří a dále i přes podle mne sporný (viz potržený
protimluv v tomto dále uvedeném příkazu Bible) zákaz Biblického Starého zákona (viz Bible,
Deuteronomium 14, 21 Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Buď ji dáš bezdomovci, který žije v tvých
branách, aby ji jedl, nebo ji prodáš cizinci. Vždyť jsi svatý lid Hospodina, svého Boha. Nebudeš vařit
kůzle v mléce jeho matky. viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=Deut&no=14 ) zrušený Ježíšem z
Nazaretu, geniem, zřejmě Bohočlověkem a Kristem a prvním apoštolem Sv. Petrem, viz Bible, Nový
zákon, Skutky Apoštolů 11, 5-10 i ortodoxní židé začnou jíst mršiny, tj. hebrejsky „nevelot", čímž by i
ortodoxní židé však fakticky zřejmě uznali, že již nejsou svátý lid Hospodina a zřejmě i to, že jsou jimi
zřejmě křesťané. Výjimkou jsou v katolické církvi františkáni, Sv. František z Assisi byl konkurenční
teolog Sv. Tomáše Akvinského ve své době /Sv. František z Assisi, "Věřil, že příroda sama o sobě je
Božím zrcadlem. Nazval všechny živé tvory jeho "bratry "a" sestrami" a dokonce kázal ptákům a údajně
přesvědčil vlka, aby zastavil útočení na některé místní obyvatele, když souhlasili nakrmit tohoto vlka. Ve
svém "chvalozpěvu tvorům" ("Chvála Tvorům" nebo "Píseň (bratra) Slunce"), zmínil "bratra Slunce" a
"sestru Měsíc," vítr a vodu, a "Sestru smrt."" Viz https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_of_Assisi "Ve
františkánských kostelech mnich v hnědém rouchu a s bílou šňůrou často vítá každé zvíře zvláštní
modlitbou. Požehnání domácích zvířat obvykle vypadá takto: „Blessed are you, Lord God, maker of all
living creatures. You called forth fish in the sea, birds in the air and animals on the land. You inspired St.
Francis to call all of them his brothers and sisters. … “/ Požehnaný jsi, Pane Bože, tvůrce všech živých
tvorů. Povolal jsi ryby v moři, ptáky ve vzduchu a živočichy na zemi. povzbudil jsi Sv. Františka, aby
nazval všechny z nich jeho bratry a sestrami. ... (poznámka můj překlad)
Viz http://www.americancatholic.org/Features/francis/blessing.asp "AmericanCatholic.org, místo
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internetového vydání „St. Anthony Messenger“ (Posla Sv. Antonína) a dalších katolických zvláštních
článků je služba františkánského masmédia (dříve známého jako „St. Anthony Messenger Press“/ Tisk
Sv. Antonína), v Cincinnati, Ohio. ... Františkánské masmedium provozuje svou publikační službu s
oficiálním církevním schválením římskokatolické arcibiskupa Cincinnati. Naše poštovní adresa je 28 W.
Liberty St., Cincinnati, Ohio, 45202. Telefon: (513) 241-5615"
Viz http://www.americancatholic.org/About/default.aspx . V tomto smyslu lze rovněž chápat teologický
výklad římskokatolického kněze Marka Orko Váchy, který je mimo jiné přednostou Ústavu lékařské etiky
na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, který usiluje v rámci římskokatolické tradice Sv.
Františka z Assisi o reformu římskokatolické teologie, aby zvířata považovala za naše „menší bratry a
sestry“, viz https://www.i17-11.cz/marek-orko-vacha ./
Proto hlasuji v současnosti nohama, tj. nechodím pravidelně, dokud se toto nezmění, do kostela a
patřím k tzv. jednoročákům, viz výše. Jsem již řadu let členem Strany zelených a od svého narození
jsem pokřtěným členem řimskokatolické církve a jsem také objevitelem Filosofie rovnováhy, jejímž
jediným dogmatem je: FILOSOFIE ROVNOVÁHY, FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je
každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory
(spekulace). Věta "Vše ostatní jsou více názory (spekulace)." je jakási metafyzická finta, abych se
nemusel zabývat metafyzikou a abych mohl odrazit útoky rádoby metafyziků z řad ateistů, muslimů ale i
katolíků atd., když jsou proti tomu pomáhat těm nejvíce trpícím ať již z řad katolíků, ale i z řad ateistů,
muslimů, atd. ale i zvířat a ostatních živých tvorů, např. i rostlin, jde o totiž hraniční větu a je možný
rovněž výklad, že i tato věta je rovněž již "více názor (spekulace)", nejde tudíž o popření Bible atd.
Největší zbytečná smrt a bolest není v současnosti působena lidem, a to ani muslimským uprchlíkům,
ale zvířatům včetně hospodářských zvířat, která jsou držena v současných koncentračních táborech
průmyslových hospodářských zemědělských velkochovů. Je-li nějaká vyšší spravedlnost, tak lidstvo za
tuto zbytečnou kolosální smrt a bolest zvířat musí velmi potrestat. S tím souvisí i můj návrh zákona o
porážkové dani za účelem chovat zvířata až do jejich přirozené smrti, zásadně na stáří a pak jíst v krajní
nouzi po lékařské pitvě jejich mršiny, tj. hebrejsky „nevelot“ pro člověka zásadně převařené v několika
vodách.
dr. Grůza, tel. 606302812, blíže viz má Filosofie rovnováhy www.spvzt.cz a www.spvztsavingmeasure.sweb.cz .
Aktualizováno 11. 9. 2016 6:57
11. 9. 2016 6:57
O pekle hříšných lidí v tomto světě
Člověk před smrtí může spáchat trestný čin, nebo hůře hřích nebo nejhůře smrtelný hřích. Trestný čin
lze spáchat i z nevědomé nedbalosti, tedy i bez vědomí, že činíme vážnější chybu, avšak každý výše
uvedený hřích lze spáchat pouze s vědomím, že hřešíme. Působí-li člověk před smrtí o hodně více než
co možná nejméně smrti a bolesti, např. tím, že tento člověk před smrtí jí zbytečně více poražených
zvířat, pak to zřejmě skončí tím, že tento člověk před smrtí začne vědomě zabíjet i lidi, nejdříve dospělé
muže, poté ženy a poté i malé děti. Nejdříve tyto vraždy páchá ve státech, kde za ně nehrozí trest smrti
(jako např. v Evropě), poté tyto vraždy začne páchat ve státech, kde za ně hrozí trest smrti (např. v
arabských zemích). Toto vše představuje pokušení člověka před smrtí Ďáblem či z hlediska Bible
Satanem. Z hlediska Racionální mystika mé Filosofie rovnováhy pak tento Ďábel prostřednictvím svých
služebníků, démonů, resp. robotů, resp. zlých mimozemšťanů nutí tohoto člověka k páchání stále
horších těchto vědomých hříchů, až tento člověk před smrtí začne vraždit i malé děti. Dříve nebo později
tento člověk před smrtí, který byl zprvu nalákán na zdánlivé velké bohatství a moc těchto dravých,
predátorských démonů, resp. robotů (zdánlivé, protože tento démon, resp. robot ke své činnosti
nepotřebuje nic jiného, než trochu elektrické energie, resp. ohně, které jsou dle teorie speciální relativity
židovského Alberta Einsteina obsaženy v téměř nevyčerpatelném množství už v naprosto nejmenším
množství hmoty), podlehne obrovskému strachu a začne ve velkém zabíjet i ženy a děti (viz biblická
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gehenna, česky zřejmě zkratka pro údolí Hironovo blízko Jeruzaléma, kde Izraelci, resp. židé
obětovávali své děti Molochovi jejich spálením v ohni za plného vědomí těchto jejich dětí (jde o
zpotvořené hebrejské slovo Malach, čili česky král) a poté se buď zcela zblázní (průvodním znakem
tohoto šílenství tohoto člověka před smrtí je, že není schopen strávit, čili spálit žádnou potravu) nebo je
někým zabit. Protože poté se tento člověk před smrtí stane pro tyto zlé démony, resp. zlé
mimozemšťany, resp. zlé roboty zcela bezcenný, protože jim než není schopen poskytnout ani to
nejmenší množství elektrické energie, kterou tito roboti potřebují ke svému provozu, tak ho tito roboti
pošlou do pekla (v moderním jazyku bychom mohli říci do jakéhosi nacistického vyhlazovacího
koncentračního tábora, v biblickém jazyku bychom mohli, že ho pošlou jako dítě do shora uvedeného
údolí Hironova), kde je stále obrovské utrpení a obrovská bolest, prakticky to lze popsat, že ho dříve
nebo později pošlou bez jakékoliv zbraně či ochrany mezi ty lidi po smrti, tj. mezi ty živé tvory, kterým
tento hříšný člověk za svého života způsobil nejvíce obrovské smrti a bolesti, před tím, než ho tam
pošlou, tak tito démoni, tj. roboti tomuto člověku tímto jeho trestem stále co možná nejvíce vyhrožují,
takže jde i duševní mučení tohoto člověka před smrtí ze strany těchto démonů, tj. robotů, tj. zlých
mimozemšťanů, tj. služebníků Ďábla, tj. biblicky řečeno Satana. Tohoto hříšného člověka před smrtí,
který je poslán do pekla, pak nahradí na jeho místě těmito démony sestrojený robot, takže jeho okolí
vůbec nepozná, že se tento člověk před smrtí poslaný do pekla vůbec ztratil. Tímto peklem v
současném světě jsou zřejmě například mnou dříve zmíněné černá Afrika, jmenovitě např. Keňa nebo
současná Palestina, současný Irák či současná Sýrie, či současný Afgánistán či současné porážkové
průmyslové zemědělské velkochovy zvířat atd. Na této cestě peklem provázejí podle Racionální mystiky
mé Filosofie rovnováhy tyto lidi stále Boží andělé, tj. dle Bible jakoby hodní roboti, tj. v moderním jazyku
jakoby hodní mimozemšťané, kteří ke své činnosti nepotřebují žádnou elektrickou energii, tj. oheň.
Jedinou cestou těchto hříšných lidí před smrtí z tohoto pekla je stále působit co možná nejméně smrti a
bolesti, tj. jde o jakési neustálé velmi přesné rozhodování se těchto lidí v pekle dle obecného ustanovení
českého práva o krajní nouzi ve velice skutkově a právně sporných a složitých situacích. Konečným
cílem tohoto stálého působení co možná nejméně smrti a bolesti těmito všemi lidmi, prakticky i ostatními
živými tvory v tomto pekle by mělo zřejmě být, aby lidé i ostatní živí tvorové před smrtí žili ve světě, kde
se budou mít všichni rádi, Bible zde na své úplném začátku hovoří o Biblickém ráji, kde byli všichni lidé
frutariáni, tj. jedli pouze rostlinná semena a rostlinné plody, což by se mohlo týkat i všech ostatních
živých tvorů před smrtí, i když tato Bible zde mluví o tom, že v tomto Biblickém ráji tito ostatní živí
tvorové před smrtí měli právo jíst i jiné části rostlin či dokonce i celé rostliny.
(blíže viz www.spvzt.cz , www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz )
Aktualizováno 14. 9. 2016 9:02
14. 9. 2016 9:02
Střet židovského protestantsví, jehož zakladatelem byl slavný židovský středověký rabín a filosof
Maimonides, který podle mne minimálně z 51% navázal na učení žida Ježíše z Nazaretu, zřejmě Krista
a Bohočlověka, a naopak izraelských ortodoxních židů, příp. tzv. izraelských zélotů v politice
současného židovského Státu Izrael
Israelis gather on hillsides to watch and cheer as military drops bombs on Gaza. People drink, snack
and pose for selfies against a background of explosions as Palestinian death toll mounts in ongoing
offensive. Israelis sit on a hill to watch air strikes on Gaza, some bring drinks and snacks as they cheer
the explosions a few miles away. Photograph: UPI/Landov/Barcroft Media. Harriet Sherwood in Sderot.
Sunday 20 July 2014 14.38 BST. Last modified on Sunday 20 July 2014 19.25 BST. As the sun begins
to sink over the Mediterranean, groups of Israelis gather each evening on hilltops close to the Gaza
border to cheer, whoop and whistle as bombs rain down on people in a hellish warzone a few miles
away. Old sofas, garden chairs, battered car seats and upturned crates provide seating for the
spectators. On one hilltop, a swing has been attached to the branches of a pine tree, allowing its
occupant to sway gently in the breeze. Some bring bottles of beer or soft drinks and snacks. On
Saturday, a group of men huddle around a shisha pipe. Nearly all hold up smartphones to record the
explosions or to pose grinning, perhaps with thumbs up, for selfies against a backdrop of black smoke.
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Despite reports that millions of Israelis are living in terror of Hamas rockets, they don't deter these hilltop
war watchers whose proximity to Gaza puts them within range of the most rudimentary missiles. Some
bring their children. In the border town of Sderot, which has been struck by countless missiles from the
Gaza Strip in recent years, one family gathers on a top-floor balcony, draped with an Israeli flag and
banner of the army's legendary Golani Brigade. A house with a war view may even command a
premium price these days. Israeli man watches the bombardment as he sits on an old sofa left on a
hillside in Sderot. Photograph: UPI/Landov/Barcroft Media. An atmosphere of anticipatory excitement
grows as dusk falls, in the expectation that Hamas militants will increase rocket fire after breaking their
Ramadan fast, and the Israeli military will respond with force. The thud of shellfire, flash of an explosion
and pall of smoke are greeted with exclamations of approval. "What a beauty," says one appreciative
spectator. Shimrit Peretz, 19, has come with her off-duty soldier boyfriend, Raz Sason, whose armyissue assault rifle is slung across his shoulders. "We come to look at the bombing," Peretz says, adding
that this is their fourth visit to the hilltop. They plan to stay several hours: "It's interesting." The pair have
brought a backpack filled with bottles of water and bags of crisps. Peretz says that she doesn't worry
about the Palestinian civilians caught in the bombing; Sason disagrees. Despite his concern for the
innocents caught in the assault, the young conscript soldier wishes he was with his comrades across the
border in Gaza. "I'd like to be going in, to help my country and help the soldiers inside," he says. Given
the dramatic views, media crews are coming to the area to cover the fighting. On a nearby hilltop, an
ugly scene develops as a group of Israeli men threaten a photographer, accusing him of being a "leftist".
We are warned against asking for interviews, as another cheer goes up./ Izraelci se shromažďují na
svazích aby sledovali a fandili, jak armáda svrhává bomby na Gazu. Lidé pijí, občerstvují se a pózují pro
selfie proti pozadí výbuchů, jak palestinských mrtvých počet roste v probíhající ofenzivě. Izraelci sedí na
kopci, aby sledovali vzdušné útoky na Gazu, někteří přinášejí nápoje a lehké občerstvení, jak fandí
výbuchům několik mil daleko. Fotografie: UPI/Landov/Barcroft Media. Harriet Sherwood ve Sderotu.
Neděle 20. července 2014 14.38 BST (tj. British Summer Time (BST) je britský letní čas, má
poznámka). Naposledy změněno v neděli 20. července 2014 19.25 BST. Jak slunce začne zapadat přes
Středomoří, skupiny Izraelců se shromažďují každý večer na vrcholky v blízkosti hranice Gazy, aby
fandili, křičeli a pískali, jak bomby padají na lidi v pekelné válečné zóně několik mil daleko. Staré sedací
soupravy, zahradní židle, rozbité autosedačky a obrácené přepravky poskytují sezení pro diváky. Na
jednom kopci houpačka byla připevněna na větve borovice, což umožňuje jejímu sedícímu jemně se
houpat ve větru. Někteří přinášejí lahve piva nebo nealkoholických nápojů a občerstvení. V sobotu se
skupina mužů choulí kolem shisha potrubí. Téměř všichni drží smartphony, aby zaznamenávali výbuchy
nebo pózovali úsmívající se, možná s palci nahoru, pro selfie na pozadí černého kouře. Navzdory
zprávám, že miliony Izraelců žijí v hrůze z raket Hamasu, to neodradí tyto kopců vrcholů válečné
pozorovatele, jež blízkost Gazy staví do dosahu primitivních střel. Někteří přivádí své děti. V
příhraničním městě Sderotu, které bylo zasaženo nesčetnými raketami z pásma Gazy v posledních
letech, jedna rodina se shromaždí na vrchním patře balkonu, pokrytém izraelskou vlajkou a praporem
armádní legendární Golanské brigády. Dům s válečným výhledem může dokonce mít prémiovou cenu v
těchto dnech. Izraelský muž sleduje bombardování, jak sedí na staré pohovce vlevo na kopci ve
Sderotu. Fotografie: UPI/Landov/Barcroft Media. Atmosféra předpokládaného vzrušení roste, jak
soumrak padá, v očekávání, že ozbrojenci Hamasu zvýší raketovou palbu po přerušení jejich
ramadánového půstu, a izraelská armáda odpoví silou. Dusot dělostřelby, záblesk exploze a oblak
kouře jsou pozdravovány výkřiky souhlasu. "To je krása," říká jeden vnímavý divák. Shimrit Peretz, 19
(let stáří jejího věku, má poznámka), přišla se svým mimo službu vojenským přítelem Raz Sasonem,
jehož armádní-vydaná útočná puška je přehozena přes jeho ramena. "Přišli jsme se podívat na
bombardování," říká Peretz a dodává, že je to jejich čtvrtá návštěva kopce. Mají v plánu zůstat několik
hodin: "To je zajímavé." Dvojice přinesla batoh naplněný lahvemi vody a sáčky s lupínky. Peretz říká, že
ona se nestará o palestinské civilisty zasažené při bombardování; Sason nesouhlasí. Přes jeho obavy o
nevinné zasažené v útoku, mladý branec voják si přeje, aby byl se svými kamarády přes hranice v
Gaze. "Rád bych šel dovnitř, abych pomohl své zemi a pomohl vojákům uvnitř," říká. Vzhledem k
dramatickým pohledům, mediální posádky přicházejí do oblasti, aby pokryli bojování. Na nedalekém
kopci ošklivá scéna se vyvíjí. jak skupina izraelských mužů hrozí fotografovi, obviňuje jej z bytí
"levicový". Jsme varováni před žádáním o rozhovory, jak další fanda přichází nahoru.
See/viz https://www.theguardian.com/world/2014/jul/20/israelis-cheer-gaza-bombing . (The Guardian je
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britský levicově orientovaný deník, založený roku 1821 a do roku 1959 vycházející pod názvem The
Manchester Guardian. Vydává jej společnost Guardian Newspapers Limited. V listu přes jeho liberálnělevicový charakter publikuje i několik konzervativních autorů. The Guardian vychází od pondělí do
soboty. S průměrným denním nákladem 185 tisíc výtisků, leden 2015, se řadí za Daily Telegraph a The
Times na třetí místo mezi seriózními britskými deníky. Sesterskými novinami je The Observer, jenž
vychází v neděli. Vydáván je od roku 1791, což z něj učinilo nejstarší nedělník na světě. České překlady
vybraných článků z deníku publikuje Jan Čulík v Britských listech.
Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/The_Guardian ) /Má poznámka: Výše uvedené se shoduje s mou osobní
zkušeností při mé dvojí návštěvě Izraele. Další má osobní zkušenost je, že výše uvedené se týká pouze
radikálních ortodoxních židů nazývaných někdy též zélóti, viz níže. V České republice však podle mé
osobní zkušenosti je naprostá většina českých židů hodných, tj. charitních, dalo by se říci, že čeští židé
odchování humanistickou politikou prvního českého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka a dále
znalostí nejpřekládanější knihy české literatury (58 jazyků v roce 2013), tj. protiválečného románu
Jaroslava Haška “Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války” se v naprosté většině považují spíše
za výše uvedené židovské protestanty jako následovníky výše uvedeného slavného středověkého
židovského rabína a filosofa Maimonida a že mají minimální zájem se vystěhovat do Státu Izrael, a dale
jsem se zřejmě setkal s českým židovským mladíkem, který se jako židovský sionistický idealista
rozhodl přesídlit do Státu Izrael, výše uvedené chování radikálních ortodoxních Izraelců však zřejmě pro
něj znamenalo takový šok, že se vrátil zpět do České republiky jako psychicky nemocný člověk. Česká
židovská komunita je zároveň jedna z nejstarších židovských světových komunit a slavné pražské
židovské město s jeho významným židovskými učenci, jako např. rabbi Löw, hebrejsky Jehuda Liva ben
Becalel žijící v letech cca 1512-1609 je přitažlivé pro a hojně navštěvováno židy z celého světa. Další
má osobní zkušenost je, že, ačkoliv ve Státě Izrael velmi převažují výše uvedení radikální ortodoxní
židé, což je zřejmě zapříčiněno celými Biblickými dějinami tohoto území sahajícími cca až do roku 2000
před naším letopočtem (tj. před narozením Ježíše z Nazaretu, latinsky anno Domini, což znamená
doslova česky léta Páně), tj. cca 4000 let před naší současností, tak I ve Státě Izrael je relativně velký
počet výše uvedených charitních židovských protestantů, tzn. následovníků shora uvedeného rabbiho
Maimonida./
Jigal Amir (*23. května 1970, Herzlija) je náboženský sionista, bývalý student informatiky na Bar-Ilanově
univerzitě a vrah premiéra Jicchaka Rabina. Narodil se v Herzliji, v rodině sefardských Židů pocházející
z Jemenu. Jeho matka Geula byla učitelkou v mateřské škole, otec Šlomo byl sofer. Byl členem
židovské bojové organizace Ejál. Atentát spáchal 4. listopadu 1995 při mírové demonstraci na náměstí
Izraelských králů, nyní Rabinově náměstí v centru Tel Avivu. Za tento čin byl odsouzen na doživotí + na
dalších 14 let za přípravu vraždy Jicchaka Rabina za přitěžujících okolností a zranění Rabinova
bodyguarda Jorama Rubina. Svůj čin údajně vykonal "ve jménu Tóry a izraelského lidu". Proces také
odhalil skutečnost, že někteří rabíni z Rady židovských osad (Ješa) na okupovaných územích na
Rabina před atentátem uvalili těžká halachická obvinění. Ta opravňovala zabít "zrádného Žida" bez
soudu, aby byly zachráněny další židovské životy. Při soudním procesu prohlásil: „Každý Žid, který
ponechá svůj lid nebo území nepříteli podobně jako Rabin, musí být zabit. Studoval jsem Halachu celý
život a dobře vím, o čem mluvím.“ Jigal Amir. Narození 23. května 1970 (46 let) Herzlija. Povolání:
aktivista. Manžel(ka): Larisa Trembovler. Příbuzní: bratr Hagai Amir.
(viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Jigal_Amir ) (Poznámka: Halacha, hebrejsky הלכה, od  – הלךchodit,
kráčet – jít určitým způsobem, postupně nabývá význam tradice, zvyk, obyčej, mrav, předpis,
ustanovení, je celkový souhrn židovského náboženského práva, včetně biblického práva (613 přikázání)
a pozdějšího talmudského a rabínského práva, jakož i zvyků a tradic.
Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Halacha .)
Jicchak Rabin (hebrejsky:  ִּיצְ חָּ ק ר ִּבין, anglicky: Yitzhak Rabin; 1. března 1922 – 4. listopadu 1995) byl
izraelský politik, diplomat a voják. Dvakrát zastával funkci předsedy vlády, poprvé jakožto v pořadí šestý
izraelský premiér v letech 1974 až 1977 a podruhé coby v pořadí jedenáctý předseda vlády od roku
1992 až do svého zavraždění v roce 1995. Službou v armádě strávil 27 let a během své vojenské
kariéry dosáhl četných úspěchů. V období před vznikem Izraele působil v elitní úderné jednotce
Palmach. Během prvního příměří války za izraelskou nezávislost, tehdy v hodnosti plukovníka, obdržel
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od Davida Ben Guriona rozkaz potopit loď Altalena, která k připlula k telavivskému pobřeží se zbraněmi
pro podzemní židovskou vojenskou organizaci revizionistického hnutí, známou jako Irgun či Ecel. Irgun
totiž odmítl část zbraní předat oficiální izraelské armádě, jejíž byl již tři týdny součástí, a tím ohrozil
autoritu vlády a armády. Tato událost byla pro Rabina jedním z nejtěžších okamžiků v životě, jak sám
přiznal mimo záznam během televizního natáčení v roce 1994. Výsledná bitva se stala odstrašujícím
okamžikem izraelských dějin, a tak je i připomenuta na pomníku v místě, kde se odehrála: "Nikdy už
nedopusťme bratrovražednou válku." Při bojích bylo zabito šestnáct členů posádky a tři vojáci. Podíl na
potopení Altaleny mu židovští nacionalisté nikdy neodpustili.
(viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Jicchak_Rabin : 19.8.2021) Po vzniku Izraelských obranných sil (IOS)
zastával řadu vysokých velitelských pozic. V letech 1964 až 1968 byl náčelníkem Generálního štábu
IOS a jako takový naplánoval a dohlížel na izraelský vojenský úspěch v šestidenní válce v roce 1967.
Podílel se také na formování izraelské vojenské doktríny a vývoji výcvikových technik a bitevních
strategií. Kromě úřadu premiéra zastával celou řadu ministerských postů v izraelské vládě (např.
ministra obrany, vnitra, práce, školství, zdravotnictví). Ve svých politických názorech se dostal od
razantního potírání první palestinské intifády politikou „železné pěsti“ až po mírové řešení izraelskopalestinského konfliktu. Výrazným způsobem se zasadil o schválení mírových dohod z Osla z roku
1993, historicky prvních mírových dohod s palestinskou reprezentací, díky nimž vznikla Palestinská
samospráva. V 70. letech došlo za jeho vlády k podpisu dohody s Egyptem, která později umožnila
dojednání mírové smlouvy s touto zemí. Díky jeho přičinění Izrael dále v roce 1994 uzavřel mírovou
smlouvu s Jordánskem. Za jeho mírové úsilí mu byla spolu s Šimonem Peresem a Jásirem Arafatem
téhož roku udělena Nobelova cena míru. Jeho mírové aktivity a územní ústupky v rámci mírových
jednání však rozdělily izraelskou společnost. Mezi jádro tvrdých odpůrců Rabinovy politiky, kam se
řadila především izraelská pravice a radikální náboženské kruhy, patřil i ortodoxní izraelský student Jigal
Amir, který na Rabina v roce 1995 spáchal atentát. Zraněním ze tří výstřelů z pistole Rabin po převozu
do nemocnice podlehl. Jicchak Rabin byl prvním Židem narozeným na historickém území Izraele
(„sabrou“), který se stal izraelským předsedou vlády. Zároveň se stal prvním zavražděným izraelským
předsedou vlády a druhým izraelským předsedou vlády, který zemřel během výkonu úřadu. V roce 2005
byl v celostátní izraelské soutěži internetového deníku Ynetnews zvolen největším Izraelcem všech dob.
… Podepsání dohod z Osla, přestože bylo významným krokem na cestě k míru, se ukázalo jako značně
kontroverzní krok, který rozdělil jak izraelskou, tak palestinskou společnost, a tím zkomplikoval mírový
proces. Na palestinské politické scéně začala sílit opozice v podobě Hamásu a Palestinského
islámského džihádu, kteří se proti OOP (tzn. palestinská muslimská Organizace pro osvobození
Palestiny vedená Jásirem Arafatem) a mírovému procesu začali vymezovat. V Izraeli se proti smlouvě
postavila pravice v čele s Likudem a další uskupení, zejména pak rada židovských osad Ješa a
osadnické hnutí Guš emunim. Začaly se stupňovat i násilnosti a teroristické akce na obou stranách. V
únoru 1994 židovský osadník Baruch Goldstein spáchal tzv. masakr v Jeskyni patriarchů, když postřílel
29 modlících se muslimů. Tím vyvolal sérii palestinských odvetných útoků a jako nový fenomén se
objevily sebevražedné atentáty. Pravice proti Rabinově politice pořádala bouřlivé demonstrace, na nichž
vystupovali předáci Likudu Benjamin Netanjahu a Ariel Šaron. Součástí štvavé kampaně byly Rabinovy
plakáty, které jej vyobrazovaly s kefíjou, hitlerovským knírkem či v uniformě důstojníka SS. Na
demonstracích Rabinovi odpůrci nosili rakev s jeho figurínou a jemu samotnému i jeho ženě vyhrožovali
smrtí. Mírový proces přesto na obou stranách pokračoval. Po několika měsících podepsali Rabin a
Arafat dohodu o odchodu izraelských jednotek z měst Gaza a Jericho. Jásir Arafat se stal oficiálním
prezidentem Palestinské samosprávy a v červenci 1994 přesunul své sídlo z Tuniska do Gazy. Za roli
při vzniku Oselských dohod získal Rabin v roce 1994 společně s Jásirem Arafatem a Šimonem
Peresem Nobelovu cenu míru. (Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Jicchak_Rabin )
Jonatán Netanjahu, bratr současného izraelského premiéra Benjamina Netanjahu byl zabit v roce 1976
jako jeden z nemnoha židů při osvobozování 104 izraelských rukojmí z rukou arabských a německých a
komunistických teroristů schovávajících se v Ugandě. V té době vládl v Ugandě tehdejší muslimský
ugandský vůdce Idi Amin (narozený v roce 1924 v Ugandě a zemřelý v roce 2003 v Saudské Arábii),
který byl pro svou krutost přezdívaný jako řezník z Kampaly (za jeho vlády zemřelo nejméně 300 000
lidí, tisíce jich byly mučeny, mrtvými těly svých odpůrců nechal krmit krokodýly, po prohrané válce se
sousední Tanzanií Idi Amin uprchl v roce 1979 do exilu). Idi Amin se tehdy stal prostředníkem mezi
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teroristy a izraelskou vládou. 29. června 1976 oznámil Idi Amin izraelské vládě, že teroristé požadují
propuštění 53 odsouzených palestinských teroristů a jejich odlet do Entebbe, jinak budou rukojmí zabiti.
Na výzvu reagovali tehdejší předseda izraelské vlády Jicchak Rabin a ministr obrany Šimon Peres tak,
že jsou ochotni vyjednávat. Izraelští vojáci pak 3. července 1976 seznámili Rabina a Perese se svým
plánem, který byl přijat. Záchranná mise čítající zhruba 200 izraelských vojáků, odletěla 3. července ve
3 hodiny z letecké základy Ofir (dnes egyptský Šarm aš-Šajch). Po přistání izraelských vojáků na letišti
v Ugandě se jejich tři auta ihned vypravila k budově s rukojmími, vojáci vtrhli dovnitř, zabili všech sedm
teroristů držících stráž a rukojmí přepravili do letounu. Mezitím nad oblastí kroužil izraelský velitelský
Boeing 707, který po přesunu rukojmích dal instrukce k přistání zbylých tří letounů Hercules. Z těch bylo
vyloženo několik obrněných aut a vojáci, kteří následně odrazili ugandské vojáky. Celý přepad trval od
přistání prvního letounu do jeho odletu se zachráněnými rukojmími 57 minut. O 42 minut později z letiště
Entebbe odstartoval poslední letoun Hercules. Letouny měly na cestě do Izraele mezipřistání v Keni,
kde doplnily palivo. Během akce zahynul velitel přepadového oddílu, podplukovník Jonatan Netanjahu,
bratr současného izraelského předsedy vlády Benjamina Netanjahu a zraněno bylo 5 členů komanda.
Ze 104 izraelských rukojmích byli 3 zabiti střelbou (dva muže si členové komanda spletli s teroristy a
jedna žena zahynula v křížové palbě), 10 rukojmích bylo zraněno. Jedna stará žena byla ještě před akcí
ze zdravotních důvodů propuštěna a převezena mimo letiště - do nemocnici v Kampale, kde ji následně
zavraždili pomstychtiví ugandští vojáci (její ostatky se našly až po pádu Aminova režimu). Jelikož zde
byla možnost, že by Uganďané podporující únosce mohli chtít bezbranné dopravní letouny
pronásledovat a sestřelit, zvláštní skupina přepadového komanda během akce zničila 11 stíhacích
letounů MiG-17, které se nacházely na letišti a představovaly prakticky celé ugandské válečné letectvo.
Viz https://www.stream.cz/slavnedny/10011032-den-kdy-zacal-unos-do-entebbe-27-cerven , 9:16
minut, https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Entebbe , https://cs.wikipedia.org/wiki/Idi_Amin . https://cs.
wikipedia.org/wiki/Jonatan_Netanjahu . Poznámka: Jonatán (anglicky též Jonathan či Jonatan) je
mužské rodné jméno. Jméno má hebrejský původ (  = יְהֹונ ָָּּתןJonatan) znamená Bůh dal, boží dar. V
Biblickém Starém zákoně byl Jonatán nejstarší syn prvního izraelského krále Saula a přítel druhého
izraelského krále Davida. Byl zavražděn v bitvě s Pelištejci. (viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Jonatán )
Mnichov (anglicky Munich) je americký akční film, který v roce 2005 natočil (slavný americký židovský,
má poznámka) režisér Steven Spielberg. Vykresluje reakci Izraele na události z Letních olympijských
her v Mnichově v roce 1972, kde komando palestinské teroristické skupiny Černé září zavraždilo 11
izraelských sportovců. Film popisuje psychologii jednotlivých členů (mstící se, má poznámka) izraelské
skupiny a následně i jejich pochybnosti nad významem mise. Skuteční agenti, kteří se na akci podíleli,
přiznali, že žádné výčitky nebo pochybnosti, na rozdíl od svých filmových představitelů, neměli. Mnichov
vznikl podle knižní předlohy Vengeance: The True Story of an Israeli Counter-Terrorist Team z roku
1984 kanadského novináře George Jonase, která stavěla na příběhu Yuvala Aviva, jenž tvrdil, že byl
agentem izraelské výzvědné služby Mosad. V knize je role Aviva přisouzena protagonistovi Avnerovi,
stejně tak i ve filmu. Olympijské hry v Mnichově 1972. Jedenáct izraelských sportovců je zavražděno
palestinskými teroristy ze skupiny Černé září. Izrael se rozhodne své mrtvé pomstít likvidací jedenácti
Palestinců, kteří stáli v pozadí masakru. Izraelská vláda v čele s (tehdejší předsedkyní izraelské vlády,
má poznámka) Goldou Meirovou se rozhodne, že je bezpodmínečně nutné ukázat Arabům i světu, že
nebude tolerovat toto vraždění (a to, I když před tím při odvetném bombardování palestinského
utečeneckého tábora izraelským letectvem zemřelo cca 60 Palestinců, má poznámka). Organizace
Mosad dostane za úkol vytvořit tým, který zlikviduje či unese všechny známé plánovače atentátů a jiné
teroristy podezřelé z útoků na Izrael. Velitelem akce je jmenován Avner Kaufman, bývalý bodyguard
izraelské premiérky Meirové. (Dle filmu Avner Kaufman žil od svého narození v dětském domově v
některém z izraelských kibuců, své údajné izraelské rodiče měl poznat až v cca svých 20 letech věku
svého stáří, má poznámka) Musí vystoupit z Mosadu a stejně jako pro ostatní členy týmu ani pro něj již
neexistují oficiální vazby mezi Izraelem a jeho osobou. Jeho spolupracovníky při plnění náročného úkolu
jsou Steve (řidič z Jižní Afriky), Hans (padělatel dokladů), Robert (belgický výrobce hraček trénovaný ke
zneškodňování bomb) a Carl (bývalý voják, jenž bude po každé akci „zametat stopy“). (jeden z těchto
jeho židovských spolupracovníků, kterým je nejortodoxnější žid z celé skupiny Steve, řekl, že nemá
žádné výčitky, pokud zabije někoho jiného než žida, a tento Steve vypadal ve filmu jako čistokrevný
blonďatý a modrooký germán, má poznámka) V odhalování jednotlivých Palestinců jim za peníze
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pomáhá francouzský informátor Louis. První obětí izraelské skupiny je Abdel Wael Zwaiter (tento Abdel
vůbec nevypadal jako terorista, v jeho případě šlo o arabského špatně placeného intelektuála, který celý
svůj život překládal ceslovětově známé arabské Pohádky tisíce a jedné noci, aby přinesl tuto podle něj
vzácnou arabskou literaturu Západnímu křesťanskému čtenáři a žije z dobrovolných darů, které mu
dávají posluchači za předčítání tohoto jeho překladu v restauracích apod., má poznámka), který je
vystopován v Římě a zastřelen Avnerem a Robertem v suterénu domu, ve kterém žije (když se tento
Abdel vrací z nákupu potravin s taškou plnou krabic mléka, před svým zastřelením až do své smrti tento
Abdel rozhodně popírá, že by byl arabským teroristou, čehož přiznání na něm Avner vynucuje, než ho
zastřelí, má poznámka). V Paříži se Robert vydává za novináře a zpovídá jejich druhý cíl, Mahmúda
Hamšarího. Instaluje mu výbušninu do telefonu, která má být odpálena na dálku poté, co Hamšarí
zvedne sluchátko. Carl je připraven Hamšarímu zavolat z telefonní budky, až jeho manželka a dcera
odjedou pryč (musí být absolutně minimalizovány ztráty na životech ostatních osob). Členové skupiny
včetně Roberta, který má na starost dálkové ovládání bomby čekají v autě před domem. Výhled na dům
jim zacloní nákladní auto, takže si hned nikdo nevšimne, že se Hamšarího dcera vrátila pro něco domů.
Je to ona, kdo zvedne sluchátko. Carl zavěsí a běží varovat Roberta, totéž udělá i Avner, jenž nakonec
zaregistruje, že před domem stojí automobil, kterým Hamšarího manželka s dcerou předtím odjížděla.
Akce je dokončena po chvíli, když obě odjedou a telefon (před jeho výbuchem, má poznámka) zvedne
Hamšarí. Na Kypru nastraží skupina nálož do postele dalšímu ze seznamu, Husejnu Al Bašírovi. Avner
Kaufman si pronajme pokoj v hotelovém pokoji hned vedle něj a dá signál k odpálení bomby zhasnutím
lampy. Nálož je však příliš silná a exploze zdemoluje několik bytů, zraní mladý pár (který je shodou
okolností tvořen židovským manželem a nežidovkou, která zřejmě dle filmu při výbuchu bomby oslepne,
což výše uvedený nejortodoxnější židovský člen Avnerovi skupiny Steve komentuje slovy, že se nic
nestalo, protože tato nežidovka stejně nemá židovskou krev, má poznámka) a málem dostane i Avnera.
Robert se při hodnocení akce hájí, že dostal silnější výbušninu, než chtěl. Tu dodával Louis. Avner
dostane od Louise tip na tři Palestince, kteří se nacházejí v Bejrútu: Muhammada Jusefa al-Najára,
Kamala Adwana a Kamala Násira, mluvčího OOP (tzn. palestinská muslimská Organizace pro
osvobození Palestiny, má poznámka). Efraim odmítá pustit skupinu do akce samotnou. Avner trvá na
tom, že ztratí důvěru svého informátora, pokud proti vytipovaným Palestincům (izraelský Mosad sám
bez Avnera, má poznámka) zasáhne IDF. Efraim je tedy pošle na misi s doprovodem členů Sajeret
Matkal (speciální jednotka IDF). Společně proniknou do hlídané budovy a zlikvidují všechny tři
vytipované osoby. (Tímto svým činem jsou dle islámu členové Avnerovi skupiny při svém odhalení a
vydání do islámského Libanonu bezprostředně ohroženi trestem smrti aplikovaným zřejmě dle
islámského práva šaria proti nemuslimům, kteří zabijí muslima, jediným právním východiskem dle
islámského práva by zřejmě bylo, kdyby židovští členové Avnerovi skupiny konvertovali k islámu,
protože dle islámského práva je možno, aby ostatní členové muslimské pokrevní rodiny zavražděného
případně odpustili jinému muslimovi zabití tohoto člena jejich rodiny, jinak je dle islámského práva každý
muslim povinen zabít každého vraha muslima, jestliže tento vrah není sám muslimem, má poznámka).
V Aténách dojde k nemilému překvapení. Do bytu k nim vniknou 4 členové OOP (tj. muslimská
palestinská Organizace pro osvobození Palestiny, má poznámka), kterým byl byt také pronajat jako
bezpečný úkryt (zařízený výše uvedeným Louisem poté, co zjistil, že ho Avner podvedl ohledně
skutečnosti že nepracuje pro nestátní mafii, ale že Avner pracuje pro izraelský státní výzvědnou službu
Mosad, má poznámka). Po chvilce napětí, kdy na sebe všichni míří pistolemi a neví, co od sebe mohou
vzájemně očekávat, zklidní Robert situaci, představí Izraelce jako členy baskické (nacionalistické, příp.
teroristické, má poznámka) separatistické organizace ETA, německé levicové (komunistické teroristické,
má poznámka) skupiny RAF a jihoafrického (černošské osvobozenecké organizace, má poznámka)
ANC. Avner pak diskutuje o blízkovýchodní politice s vůdcem palestinské skupiny, který si povšimne, že
zastává proizraelský postoj (tento Palestinec mu sděluje, že všem muslimským obyvatelům Palestiny
nezáleží na jejich životech a že všichni muslimští obyvatelé Palestiny jsou za každou cenu rozhodnuti
dobýt zpět území Státu Izrael a že toto dobytí Státu Izrael je jen otázkou času, protože každá průměrná
palestinská žena má 4-10 dětí, zatímco každá průměrná izraelská žena má pouze cca 2 děti, má
poznámka). V Aténách má být terčem útoku Zajád Muchasí, ale bomba instalovaná v jeho televizoru
selže. Hans se rozhodne vyřešit situaci, jde do hotelu a odpálí uvnitř granát, Muchasí (i výše uvedený
vůdce palestinské skupiny, který je zhruba stejně starý jako Avner, má poznámka) je zabit. V následné
přestřelce s jeho ochrankou je zabit jeden Rus (pracující pro sovětskou, resp. ruskou výzvědnou službu
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KGB, má poznámka), což situaci komplikuje (zhoršení mezinárodních vztahů, KGB může začít
intenzivně pracovat proti skupině,...). Avner se setká i s mužem, který si nechá říkat Papá - hlavou velké
rodiny (včetně řady malých dětí, má poznámka) a otcem informátora Louise (kterého nemá tento Papá
moc rád, protože Louis pohrdá tímto svým otcem, má poznámka) Papá (který osobně vaří jako kuchař
pro celouu svou velkou rodinu a ve filmu učí Avnera porcovat maso, tento Papá představuje kmotra
jihofrancouzské mafie a tento Papá dle filmu rovněž zabil mnoho lidí ve francouzském odboji proti
německé nacistické okupaci Francie za druhé světové války a v rámci své činnosti pro mafii, má
poznámka) s Kaufmanem sympatizuje (protože Avner má rád svého údajného izraelského otce, Papá
řekne Avnerovi, že by mohl být jeho synem, ale, že jim není, protože nepatří do jeho rodiny, tj. nemá
jeho krev, má poznámka), a ujistí jej, že jim budou poskytovány informace i nadále. Také se Avner doví,
že CIA uzavřela dohodu s Ali Hasanem Salame, organizátorem mnichovského masakru. Poskytuje mu
ochranu za slib neútočení na americké diplomaty. Izraelská skupina se vydá do Londýna, aby se jej
pokusila dostat, ale to se nezdaří. Avnera zaměstnají nějací opilí Američané. Carl věří, že to byli agenti
CIA. Avnera pak večer svádí v hotelu půvabná žena, ale on odmítne odejít s ní na pokoj. Neodolá jí ale
Carl a Avner záhy zjistí, že to byla holandská nájemná vražedkyně. Chce pomstít smrt svého přítele
Carla (zavražděného z její strany, když ho svedla k cizoložství, má poznámka) a plánuje odvetu, se
kterou nesouhlasí Robert (z důvodu svého svědomí a svého výkladu židovského práva, tzv. halachy, má
poznámka). Robert dostane pro tuto akci volno. Izraelci vystopují Holanďanku na její hausbót a zastřelí
ji. (Avnerova skupina zde poprvé zabije ženu, má poznámka) Avner, Steve a Hans debatují o marnosti
jejich mise, Palestinci totiž oplácejí vraždy svých mužů dalšími atentáty a únosy. Navíc za každého
zabitého člena se najde okamžitě náhrada, zpravidla ještě militantnější. Ani Avnerova skupina není v
bezpečí, Hans je později nalezen ubodán na lavičce v parku a Robert zahyne při explozi nastražené
bomby v jeho dílně. Stevovi a Avnerovi se podaří lokalizovat Ali Hasana Salama ve Španělsku (podle
mne se nejednalo o Španělsko ale o jižní Francii, má poznámka), ale při pokusu o jeho likvidaci jsou
vyrušeni hlídkou a svůj úkol nedokončí. (Avner a jeho společník zde omylem zabijí mladého, cca 10-13
roků starého muslimského chlapce, který je náhodou objeví s puškou v zahradě jejich domu a začne
křičet, jde o první případ zabití dítěte Avnerovou skupinou, v té době podle mne se ve Francii za vraždu
dítěte ještě odsuzovalo dle platného francouzského práva státními soudy k trestu smrti, který byl podle
mne zrušen ve Francii až následně, má poznámka) Iluzí zbavený Avner se vrací do Izraele (zde Avner
zažije velký šok, protože se domníval, že jeho akce probíhala v naprostém utajení, je velmi překvapen,
když ho na letišti vyzvednou dva prostí izraelští vojáci ve věku 16-19 let jejich stáří a sdělí mu, že
ačkoliv jsou naprosto bezvýznamní, že vědí o všem, co udělal pro Izrael a že mu k tomu gratulují, má
poznámka) a pak do New Yorku, kde na něj čeká manželka s dítětem. Trpí paranoiou, cítí se být
pronásledován. Vtrhne na izraelský konzulát a napadne jeho zaměstnance, o němž se domnívá, že je
agent Mosadu. Chce, aby nechali jeho rodinu na pokoji. (Avner vyhrožuje na izraelském konzulátě, že
vše zveřejní v novinách, což však nemůže Mosad ani Stát Izrael nijak ohrozit, protože většina
hromadných sdělovacích prostředků je dle mé zkušenosti v židovských rukou, má poznámka). Do New
Yorku přilétá Efraim, aby získal Avnera zpět pro spolupráci s Mosadem. Avner otevírá otázku smyslu
celé mise. (Avner zve Efraima na večeři ke své rodině a nabízí mu lámání chleba, což je dle mých
náboženských znalostí tzv. svaté přijímání těla Ježíše z Nazaretu, zřejmě Krista a Bohočlověka v
křesťanství, v podstatě tak podle mne Avner Efraimovi nabízí, že by mohli společně konverovat ke
křesťanství, Efraim odmítne jak večeři s Avnerovou rodinou tak I toto lámání chleba s Avnerem,
případně s jeho rodinou, má poznámka). Odmítá se (Avner, má poznámka) vrátit do Izraele a Efraim
odchází. (Avner jde po ulici se svým dítětem a uvidí velkou limuzínu zřejmě nějakého bohatého Araba s
černými okny, dostane panický strach o život svého dítěte, vezme ho do náruče a začne s ním zmateně
prchat ulicemi New Yorku, když Avner se svým dítětem zastaví u telefonní budky, okamžitě zavolá výše
uvedeného Papá a začne ho obviňovat, že chce zabít jeho dítě, tento Papá ho do telefonu uklidňuje, že
Avnerovi ani jeho dítěti ze strany tohoto Papá nehrozí žádné nebezpečí, má poznámka). (Avner platí
svým spolupracovníkům dle filmu dle svého přesvědčení odměny v řádech stotisíců dolarů za každou
jejich spolupráci, sám však dostáva od Mosadu mzdu v řádech cca 30 tisíc českých korun měsíčně, což
mu v Západní Evropě nestačí takřka ani na živobytí, a Mosad mu z této odměny neplatí ani sociální ani
zdravotní pojištění, má poznámka). Zde film končí. (Avner je jedna z podob Biblického Starozákonního
jména Abner, který byl dle Bible odvážný vysoký velitel armády Starozákonního židovského krále Saula,
který po smrti tohoto Saula a zdravých synů tohoto Saula na bojišti proti “Fililištín(c)ům” v jiných

541

překladech z hebrejštiny přeloženo jako “Pelištejcům”, což se v hebrejštině píše shodně jako slovo
“Palestincům”, se rozhodl zradit a vydat svého příbuzného a posledního zdravotně postiženého Saulova
syna jeho nepříteli největšímu a nejslavnějšímu izraelskému a židovskému králi Davidovi, v hebrejštině
znamená slovo “dov” české slovo “medvěd”, z rodu tohoto krále Davida by měl pocházet dle židovské
tradice rovněž mesiáš, kterým je zřejmě Ježíš z Nazaretu, Kristus a Bohočlověk, rod tohoto krále Davida
vystřídal po smrti všech Saulových synů zhruba kolem roku 1000 před naším letopočetem, tj. zhruba
před 3000 lety v Izraeli vládu rodu krále Saula. Když tento Abner jako nejvyšší velitel vojska mrtvého
krále Saula přijel k tomuto králi Davidovi, který mu zaručil bezpečí, aby s ním vše domluvil, byl tento
Abner zabit jiným příbuzným krále Davida, který tak posmtil smrt svého příbuzného zabitého v
předchozích bojích tímto Abnerem, má poznámka). (Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichov_(film) )
Obdobné pochybnosti jako v případě shora uvedeného Avnera ve shora uvedeném Spielbergově
židovském americkém filmu “Mnichov“ týkající se židovského původu hlavního hrdiny tohoto filmu
nalezence Avnera lze mít I v případě Biblického Starozákonního Mojžíše (hebrejsky ”Moše”), který
rovněž zjistil svůj izraelský původ až ve svém věku zhruba 20 roků jeho stáří na základě zcela
nedostatečných a nevěrohodných důkazů jeho údajných izraelských rodičů, přičemž Izraelci měli být
tehdy dle Bible, Starého zákona faraonovými otroky utlačovanými rodilými Egypťany. Do této doby byl
tento Mojžíš vychováván jako člen egyptské královské rodiny, tj. jako jeden ze synů tehdejšího
egyptského faraona. Po tomto zjištění Mojžíše, že by měl být synem izraelských rodičů, v návalu hněvu
a pod silným myšlenkovým vlivem těchto izraelských otroků v Egyptě tento Mojžíš zabil jednoho
rodilého egyptského vojáka, který právě bil jednoho izraelského otroka, poté následuje vysvobození
těchto izraelských otroků Mojžíšem a jeho Biblickým Starozákonním Bohem z Egypta, při kterém tento
Mojžíš a Biblický Starozákonní Bůh Jahve zabili velmi velké množství lidí, a to jak Egypťanů tak I
Izraelců. Poté ve svém stáří tento Mojžíš dle Bible Starého zákona umírá a dle Bible Starého zákona v
hromadném zabíjení pokračuje na příkaz tohoto Boha Mojžíšův nástupce, kterým se stal izraelský
vojevůdce Jozue, který dobyl celé území dnešního Státu Izrael, tehdejší Kanaán, kde tento Jozue měl
dle Bible Starého zákona vyvraždit téměř všechno místní obyvatelstvo včetně téměř všech žen a téměř
všech dětí jako prokleté tímto Biblickým Starozákonním Bohem.
Šéf izraelské armády vyzval k používání přiměřené síly. Aktualizace: 18.02.2016 07:01. Jeruzalém Náčelník generálního štábu izraelské armády Gadi Eisenkot vyzval vojáky, aby v boji s palestinskými
násilníky, kteří dost často při útocích na Izraelce zahynou, nepoužívali nepřiměřenou sílu. Při vlně
násilností mezi Izraelci a Palestinci zahynulo od loňského října již 25 Izraelců, Američan a občan
Eritreje, uvedla agentura AFP. Izraelští vojáci usmrtili 172 Palestinců, většinu z nich přímo při útoku,
další během střetů a demonstrací. "Když je tam třináctiletá dívka držící nůž a existuje určitá vzdálenost
mezi ní a vojáky, nechci vidět vojáka, který začne střílet a vyprázdní na dívku celý zásobník, i když
páchá velmi vážný čin," uvedl Eisenkot před novými branci. "Spíše by měl použít sílu, která je potřebná
k tomu, aby bylo dosaženo cíle," dodal. Mezi pachateli palestinských násilností bylo dosud velké
množství mladistvých. Izraelský deník Jediot Achronot citoval ze studie armády a tajných služeb, podle
které bylo 37 procentům pachatelů mezi 16 a 20 lety. Nová vlna násilí mezi Izraelci a Palestinci začala
kvůli sporům o posvátná místa na jeruzalémské Chrámové hoře, palestinské vedení je ale přičítá
neřešené politické situaci Palestinců. http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sef-izraelske-armady-vyzval-kpouzivani-primerene-sily/1316321
Pondělí 30. května 2016, 22:48 – Jeruzalém. Nový izraelský ministr obrany Lieberman nastoupil do
funkce. Izrael má od pondělí oficiálně nového ministra obrany poté, co ultranacionalista Avigdor
Lieberman po schválení parlamentem složil přísahu. Změny v kabinetu ohlásil premiér Benjamin
Netanjahu už minulý týden, kdy do vlády přizval pravicovou stranu Izrael je náš domov. Lieberman
nahradil Mošeho Jaalona, který měl spory s premiérem a některými dalšími členy vlády kvůli etice v
armádě. Nový šéf obrany stranu ruských imigrantů Izrael je náš domov vede a patří k poměrně
kontroverzním politikům. Jeho jmenování ostře kritizoval například přední člen koaliční centristické
strany Kulanu Avi Gabai, který dokonce na protest složil funkci ministra pro ochranu životního prostředí.
Jaalon z vlády odešel kvůli neshodám týkajícím se etických principů armády. Jablkem sváru se stal
zejména proces vedený s vojákem, který zastřelil na zemi ležícího palestinského útočníka, který už
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nikoho neohrožoval. Část ministrů vojáka brání, Jaalon patřil k těm, kdo apelovali na morální principy
vojska a nezneužívání síly. https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/405011-novyizraelsky-ministr-obrany-lieberman-nastoupil-do-funkce.html
Zveřejněno na mém facebook 25.6.2016. Typický vtip těch, kteří věří tomu, že Starozákonní, resp. Tóry
Bůh, resp. příroda je masový vrah nejen lidí ale i zvířat jako např. radikální ortodoxní židé či němečtí
nacisté (viz Literatura níže) a nikoliv láska ve smyslu charita (mou Filosofií rovnováhy samozřejmým
způsobem definovaná následovně: "Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se
budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti."), takto
take lásku ve smyslu charita spíše ve skutečnosti kázal a prokazoval svou odvahou a životem i Ježíš
Nazaretský, zřejmě jediný Boží syn, nazývaný též obětovaný, resp. zavražděný, resp. židy ukřižovaný
(jako) “beránek Boží”, jinak by jeho Bůh definovaný tímto Ježíšem z Nazaretu jako láska ve smyslu
charita byl značně nedokonalý (tj. jeho Bůh jako láska ve smyslu charita by zůstal minimálně výše
uvedeným masovým vrahem zvířat): Pan Weinstein vedl nějaký proces, ale když přišlo hlavní přelíčení,
nemohl se dostavit, poněvadž byl zrovna na cestách. Dal se zastupovat advokátem, kterému nařídil,
aby mu ihned telegrafoval do Drážďan, jak to dopadlo. V den soudu dostal v Drážďanech od advokáta
telegram tohoto znění: “Spravedlivá věc vyhrála.” Pan Weinstein hned sedl a odtelegrafoval:
“Rekurovat!” Zdroj: s. 75, Židovské anekdoty, Karel Poláček, vydal Československý spisovatel v Praze,
roku 1991, Čtvrté vydání. (slovo “rekurovat” znamená ve spisovné češtině slovo “odvolat”, v případě
slova “rekurovat” jde o české slangové slovo vzniklé zřejmě z francouzských slov, a to předpony “re”znovu, opět, viz https://slovnik.seznam.cz/fr-cz/?q=reformer a slova “cour”-soud,
viz https://slovnik.seznam.cz/cz-fr/?q=cour , má poznámka)
Má poznámka: Zélóti (řecky: ζηλωτής, tj. „horliví“, hebrejsky: קנאים, kana'im), též sikarioni, byla militantní
židovská skupina a protiřímské odbojové hnutí v 1. století našeho letopočtu v Judeji. V roce 66 našeho
letopočtu se podíleli na protiřímském povstání a revoltě, která vešla ve známost jako první židovská
válka. V té se různým židovským skupinám podařilo osvobodit Jeruzalém, který však nakonec Římané v
roce 70 dobyli zpět a zbořili tamní Chrám. Zélóti krátce předtím prchli do pevnosti Masada, kterou lstí
obsadili na počátku povstání, a stali se posledním místem odporu proti Římanům. Pevnost nebylo
možno přímo dobýt, a tak se ji Římané rozhodli odříznout od přístupových cest a vyhladovět. Díky
dobrým zásobám se zélótům podařilo přečkat tři roky. Během těchto let však římští ženisté postavili
rampu, díky níž mohli beranidlem prorazit hradbu pevnosti. V roce 73 tak byli Římané připraveni k
závěrečnému útoku. V noci před předpokládaným útokem promluvil vůdce zélótů, El'azar ben Ja'ir, ke
svým stoupencům a připomněl jim společné odhodlání nikdy nebýt sluhy Římanů ani jiného Boha. Ti se
nakonec všichni rozhodli pro kolektivní sebevraždu a vypálení všech staveb na Masadě. Tento akt
pokládali za kiduš ha-šem, tj. posvěcení jména Hospodinova. Když druhý den Římané vtrhli v plné zbroji
do pevnosti, objevili na tisíc mrtvých obránců pevnosti. Příběh o sebevraždě se Římané dozvěděli díky
dvěma ženám, které se před hromadnou sebevraždou spolu s pěti dětmi ukryly v nádrži na vodu.
Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Zélóti_(Judea) . Průběh povstání, Pevnost Masada, Počátek povstání
(66 n. l.) a válka v Galileji (67 n. l.). Když v této napjaté situaci poslední římský prokurátor Gessius
Florus (64–66) Židy neustále svými rozhodnutími provokoval, vrcholem čehož bylo vyplenění
chrámového pokladu, vypuklo povstání – zelóti vypálili archív jeruzalémské radnice, kde byly uschovány
dlužní úpisy, čímž si získali vrstvu chudých, dobyli pevnost Masadu a v chrámu přestaly být přinášeny
oběti za císaře. Avšak již na počátku povstání se projevila obrovská rozštěpenost židovské společnosti.
Zelóti bojovali nejen proti římským vojákům (ti město brzy opustili), ale také proti všem zastáncům míru,
mezi které patřily zejména vyšší bohatší vrstvy – velekněze Ananiáše dokonce zavraždili. Brzy se však
začali štěpit i samotní zelóti. Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/První_židovská_válka . První zmínka o
Ježíšovi z Nazareta u židovského dějepisce se vyskytuje u Josefa Flavia který žil v letech 37 našeho
letopočtu až 100 našeho letopočtu, židovským jménem Josef ben Matitjahu, což znamená hebrejsky
מתתיהו בן יוסף, zřejmě z hebrejského „laševet“, česky „sedět“, resp. v případě hebrejského slova „josef“
doslova česky zřejmě „sedící“, z hebrejského „ben“, česky „syn“, zřejmě z hebrejského „”מֵ ת, „met“,
česky „mrtvý“ a z hebrejského tetragramu „jhvh“, česky „jahve“, tj. Biblický Starozákonní Hospodin,
zřejmě doslova česky „jsoucí“, viz výše, Josef Flavius byl nejvyšší židovský vůdce v izraelské Galileji, tj.
druhý nejvyšší vůdce v Izraeli, následující po izraelském vůdci oblasti Jeruzaléma, tento Josef ben
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Matitjahu válčil v židovském povstání proti Římanům ve skupině ortodoxních židů označovaných v
češtině jako „zélóti“, toto původem řecké slovo „ζηλωτής“ znějící v češtině jako „zilotís“, lze do češtiny
přeložit doslova I jako „fanatik“, „horlivý“, „zuřivý“, „fanoušek“ či „vyznavač“, případně i v širším slova
smyslu jako „zloduch“, „Ďábel“, „Satan“ či „démon“, při beznadějném obléhání židů Římany v židovské
pevnosti se tito židovští zélóti na základě své vzájemné přísahy dle matematického vzorce vzájemně
zabili, jde o židovský zvyk zvaný hebrejsky „kiduš ha šem“, doslova česky zřejmě „svěcení jména“,
rozuměno jména Božího, Josef Flavius zbyl zřejmě jako jeden ze dvou posledních přeživších, kteří měli
dle vzájemné dohody či přísahy spáchat vzájemnou sebevraždu, avšak Josef Flavius přešel k Římanů,
byl přijat nejvyšším římským velitelem Flaviem Vespasianem v Palestině a Izraeli, předpověděl mu, že
se stane římským císařem, poté, co se tento Flavius Vespasianus stal římským císařem, mu pomáhal
dobýt izraelský Jeruzalém, kde mu z tohoto důvodu jeruzalémští zélóti za jeruzalémskými hradbami
vyvraždili celou jeho rodinu včetně jeho dětí, poté po porážce protiřímského židovského povstání v
Izraeli a dobytí a úplného rozboření celého Jeruzaléma Římany Josef Flavius jako osobní chráněnec
římského císaře Flavia Vespasiána sledoval jako chladný divák, jak jsou jeho bývalí židovští
spolubojovníci krutě mučeni a krutě zabíjeni v římských cirkusech, resp. arénách a poté žil Josef Flavius
jako svobodný muž na císařském dvoře v Římě a získal od flaviovských císařů doživotní důchod, po
jeho smrti mu byla Římany v Římě postavena oslavná socha, v Římě měl zřejmě Josef Flavius novou
ženu a nové děti. Zdroj: Na počátku bylo slovo, Zenon Kosidowski, vydalo nakladatelství Práce, Praha
1992, strana 22-36.)
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., filosof a advokát v Hustopečích u Brna, Česká republika/ JUDr. Dalibor
Grůza Ph.D., philosopher and attorney at law in Hustopeče near Brno, Czech Republic
Blíže viz www.spvzt.cz a www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz . /For deatils
see www.spvzt.cz and www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz .
Aktualizováno 3. 10. 2016 10:10
3. 10. 2016 10:10
Podle mých prvotních informací níže uvádím příklad téměř absolutního českého lékařského hnusu
českého doktora Mengele.
Charakteristika tohoto lékařského výzkumu dle tohoto článku: výsledek v nedohlednu, pro pokusná
prasata již roky zřejmě nejhorší peklo na Zemi. Dle mé Filosofie rovnováhy lze říci, že lékař či pacient,
který si myslí, že někomu může pomoci se uzdravit nejhorší peklo na Zemi má absolutně chybnou a
absolutně zvrácenou životní filosofii založenou na obrovské víře v obrovské zlo tohoto světa, resp.
přírody, jinými slovy tito lidé musí věřit, že jediný Bůh v případě nabožensky založených lidí, případně
nejsilnější přírodní zákon v případě ateistů jsou masový vrah lidí a zvířat, tj. jinými slovy, že působení
kolosálních smrti a bolesti nejenom nikdo nepotrestá, nýbrž se to dotčenému člověku naopak má velmi
vyplatit, tj. že tento sadistický lékař může tohoto pacienta vyléčit (v oblasti Racionální mystiky mé
Filosofie rovnováhy lze říci, že možná tomu tento sadistický lékař ani sám ve skutečnosti vůbec nevěří,
např. v případě tohoto sadistického lékaře jde ve skutečnosti o nějakého démona, který se ve
skutečnosti smaží v hrozném pekle a chce nebo má za úkol do tohoto pekla přivést další oběti, např.
nějaké dalšího naivního pacienta, který se tak ve skutečnosti má stát další pokusným prasetem tohoto
sadistického lékaře, provádějícího tyto naprosto hnusné a odporné experimenty). Bůh, který je dle
křesťanství láska ve smyslu charita, buď milostiv a nakonec i zachraň tohoto sadistického lékaře a jeho
naivní a hloupé pacienty a jejich pokusná zvířata zřejmě z jejich strašného pekla. Přičemž dle výroku
Ježíše z Nazaretu, zřejmě Bohočlověka a Krista v Bibli, Novém zákoně, evangeliích: první budou
(zachráněni) poslední a poslední budou (zachráněni) první, což by znamenalo, že první budou
zachráněna ona prasata a až nakonec tento sadistický lékař, který na těchto prasatech provádí tyto
odporné a hnusné pokusy.
https://www.novinky.cz/veda-skoly/416520-chlopne-budou-z-modifikovanych-prasat.html
(blíže viz www.spvzt.cz , www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz )
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Aktualizováno 5. 10. 2016 7:07
5. 10. 2016 7:07
https://www.novinky.cz/auto/416423-diky-donaldu-trumpovi-byl-potvrzen-nastup-fordu-bronco.html
Aktualizováno 5. 10. 2016 15:22
5. 10. 2016 15:22
https://www.novinky.cz/ekonomika/416418-v-nemecku-predvedli-prvni-vodikovy-vlak-ma-slouzit-uzbrzy.html
Aktualizováno 5. 10. 2016 15:23
5. 10. 2016 15:23
https://www.novinky.cz/zahranicni/416430-temer-385-milionu-deti-na-svete-zije-v-extremnichudobe.html
Aktualizováno 5. 10. 2016 15:24
5. 10. 2016 15:24
https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/deutsche-bank-jako-riziko-evropa-neni-pripravena-na-velky-pad2947
Aktualizováno 5. 10. 2016 15:25
5. 10. 2016 15:25
https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/vecerni-zpravy-policejni-prezident-urazel-ministry-a-vladu-2984
Aktualizováno 5. 10. 2016 15:28
5. 10. 2016 15:28
https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/pelikan-urazky-od-policejniho-prezidenta-at-radeji-vysvetliesemesky-2987
Aktualizováno 5. 10. 2016 15:29
5. 10. 2016 15:29
https://forcechange.com/162061/ban-cruel-goat-slaughteringfestival/?utm_source=ForceChange+Newsletter&utm_campaign=219488ce03713FC10_5_2016&utm_medium=email&utm_term=0_600a6911b9-219488ce03-304608601
Aktualizováno 7. 10. 2016 5:32
7. 10. 2016 5:32

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Má poznámka: Po mé intervenci a sdělení níže uvedených skutečností zástupci společnosti seznam.cz
již večer téhož dne neobsahovalo zprávodajství na seznam.cz výše uvedenou otevřenou propagandu
Andreje Babiše, proto o svém dalším postupu se rozhodnu podle budoucího vývoje společnosti
seznam.cz.
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., filosof a advokát v Hustopečích u Brna, Česká republika
8. 10. 2016 6:54
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Že by démoni, nebo nějací zlí mimozemšťané či pouze nějaké lidské šelmy, zřejmě někdo začíná
skutečně šílet. Zabití každého jednoho zvířete by mělo být až jedno z posledních řešení. Viz článek
níže:
https://www.novinky.cz/zahranicni/417344-na-sibiri-se-schyluje-k-likvidaci-ctvrt-milionu-sobu-ma-tosnizit-riziko-antraxu.html
Blíže viz má Filosofie rovnováhy na: www.spvzt.cz
Aktualizováno 13. 10. 2016 11:11
13. 10. 2016 11:11
https://secure.avaaz.org/campaign/fr/the_last_tigers_loc_pa/?blSZUhb&v=82374&cl=10841625694&_ch
ecksum=6ff921b8aee4571a816f330bb7e6b4c15497f5fdc98f0441832746f5077bf28d
Aktualizováno 14. 10. 2016 15:18
14. 10. 2016 15:18

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Mail Strany zelených z 9.4.2010 dokládající mé členství v české Straně zelených od 23.7.2009.
-------- Původní zpráva -------Předmět:
[SZ Brno-stred] prehled clenske zakladny
Datum:
Fri, 09 Apr 2010 11:05:41 +0200 (CEST)
Od:
Mgr.Lucie Heidlerová <lucie.heidlerova@zeleni.cz>
Přeposláno - Komu:
Mgr.Lucie Heidlerová <lucie.heidlerova@zeleni.cz>
Komu:
<brnostred-list@zeleni.cz>
Dobre dopoledne,
exportovala jsem dnes seznam clenu nasi ZO, tak Vam ho posilam pro info :)
Lucka
K výše uvedenému mailu byl přiložen mnou pro tento dnešní článek přeformátovaný soubor původně
nazvaný "export ZO 090410" obsahující níže uvedený mnou pro tento dnešní článek anonymizovaný
výpis členů Základní organizace Brno-střed Strany zelených
Příjmení
Jméno
Titul před jménem
Titul za jménem
ZO
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KO
číslo průkazu
Datum vstupu
...
Grůza
Dalibor
JUDr.
Ph.D.
Brno - střed
Jihomoravský
4258
23.07.2009
...
18. 10. 2016 15:11
Můj mail z 11. 1.2010 mnou adresovaný na a rovněž také mně jako řádnému členu jihomoravské Strany
zelených zpětně doručen z jm-diskuzni-list@zeleni.cz , což byl v té době jihomoravský diskusní list
Strany zelených rozesílaný všem jihomoravským členům Strany zelených, pokud tento rozesílač tito
členové neodmítli. Z tohoto mého mailu z roku 2010 plyne: a) má stranická politická iniciativa z
11.1.2010 za uzákonění masné daně (v současnosti mnou nazývané porážkovou daní) dle čl. 6 odst. 1
písm. c) stanov Strany zelených v tehdejším znění, b) že do Strany zelených, jmenovitě do základní
organizace Strany zelených Brno-střed, jsem vstoupil s jediným záměrem, a to prosazovat uzákonění
masné daně (v současnosti mnou nazývané porážkovou daní).
-------- Původní zpráva -------Předmět:
[Jm-diskuzni-list] Masná daň-politická iniciativa čl. 6 odst. 1 písm. c) stanov Strany zelených
Datum:
Mon, 11 Jan 2010 16:49:33 +0100 (CET)
Od:
Krajská kancelář Strany zelených <kancelar.jihomoravsky@zeleni.cz>
Přeposláno - Komu:
Krajská kancelář Strany zelených <kancelar.jihomoravsky@zeleni.cz>
Komu:
<jm-diskuzni-list@zeleni.cz>
Hezký den,
po domluvě s panem Grůzou přeposílám jeho příspěvek.
Pokud se někomu nezobrazí správně, zasílám jej v ucelené podobě i v přiloženém pdf souboru.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Ondřej Strouhal
From: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. [mailto:ak-gruza@seznam.cz]
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Sent: Monday, January 11, 2010 4:31 PM
To: ondrej.strouhal@seznam.cz
Subject: Masná daň-politická iniciativa čl. 6 odst. 1 písm. c) stanov Strany zelených
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.-advokát
IČO 69739781, DIČ 299-7301294055
sídlo Hustopeče u Brna, Mírová 4,
tel. 519 411117, mobil. tel. 606 302812 ,
e-mail: ak-gruza@seznam.cz, www.czechlawfirm.com
pobočka Hustopeče
Bratislavská 16
69301 Hustopeče
Věc: stranická politická iniciativa za uzákonění masné daně čl. 6 odst. 1 písm. c) stanov Strany zelených
Vážení členové strany,
do Strany zelených, ZO SZ Brno-střed jsem vstoupil s jediným záměrem, a to prosazovat uzákonění
masné daně.
Vystupuji tímto se stranickou politickou iniciativou za uzákonění masné daně. Podrobnosti tohoto
záměru plynou z mého rozhovoru na www.vegetarien.cz (viz níže
nebo http://www.vegetarian.cz/rozhovor/dgmdan1.html , http://www.vegetarian.cz/rozhovor/dgmdan.html
, http://www.vegetarian.cz/predstav/dgruza.html ). V případě, že se rozhodnete tuto politickou iniciativu
podpořit svým souhlasem s ní, tak zašlete svůj souhlas s touto politickou iniciativou na můj e-mail: akgruza@seznam.cz pro případné založení pracovní skupiny v rámci Strany zelených na toto téma.
S pozdravem
Dr. Dalibor Grůza v.r.
Aktualizováno 18. 10. 2016 15:14
18. 10. 2016 15:14
https://forcechange.com/162363/demand-justice-for-pedals-the-bear-and-save-bears-in-newjersey/?utm_source=ForceChange+Newsletter&utm_campaign=8669ae314a718FC10_17_2016&utm_medium=email&utm_term=0_600a6911b9-8669ae314a-304608601
Aktualizováno 18. 10. 2016 15:30
18. 10. 2016 15:30
Od 6. 11. 2016 14:00 do 6. 11. 2016 17:00
https://www.facebook.com/events/1782193465352264/?active_tab=discussion
Aktualizováno 20. 10. 2016 1:10
20. 10. 2016 1:10
Přelomové zprávy- analýza minulé, současné i budoucí Západní světové politiky z hlediská mé Filosofie
rovnováhy
-------- Původní zpráva -------Předmět: Přelomové zprávy
Datum: Tue, 18 Oct 2016 09:50:14 -0400 (EDT)
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Od: Greenpeace Česká republika <priznivci@act.greenpeace.org>
Přeposláno - Komu: Greenpeace Česká republika <priznivci@act.greenpeace.org>
Komu: ak-gruza@seznam.cz
Milý Dalibore,
mám velkou novinu, kterou bych chtěla sdílet a ráda bych, aby naši podporovatelé, jako jste Vy, ji slyšeli
jako první. Dnes v 10:30 jsme společně s organizací Nature and Youth v budově Nobel Peace Center v
norském Oslu oznámili, že žalujeme ropný průmysl v Arktidě. To je obrovský krok, který by mohl
zanechat miliony barelů ropy pod zemí.
...
Buďte součástí generace, která zastaví ropu. Připojte své jméno. My jej předáme jako důkaz rostoucího
globálního hnutí proti arktické ropě.
Děkuji Vám!
Kateřina Holubová
koordinátorka globálních kampaní
Greenpeace Česká republika
Má odpověď:
Vážená Greenpeace Česká republika.
"Buďte součástí generace, která zastaví ropu" https://www.savethearctic.org/cs-CZ/peoplevsarcticoil/
Jenom Vás chci upozornit, že jste zvolili velmi nešťastný výše uvedený název své kampaně proti těžbě v
ropy v Arktidě. Petici jsem Vám podepsal, protože si myslím, že je velmi "necharitní", tzn. "zbytečně
nemilosrdné" těžit ropu v Arktidě za současné hospodářské situace naší planety Země.
Váš výše uvedený nadpis Vaší kampaně však zároveň vzbuzuje dojem, jako by jste chtěli zcela zastavit
těžbu veškeré ropy na naší planetě Zemi, což by však za současné situace hospodářství planety Země
bylo rovněž velmi necharitní, protože většina současné světové ropy se těží v Arábii, tj. na arabském
poloostrově, kde většina území této Arábie je tvořena k zemědělství zcela nevhodnými písčitými
pouštěmi a v létě zde teplota ovzduší dosahuje pro běžného člověka dlouhodobě nepřežitelných i přes
50 stupňů Celsia a tato ropa tvoří jediný zdroj příjmů, pouze za které si ve zbývajícím světě obyvatelé
této Arábie mohou koupit pro sebe většinu svých potravin a možná i většinu své vody, dále protože tato
ropa se používá již od počátků lidstva nejenom, jako v současnosti tomu je většinou pro spalovací
pohon motorových vozidel, ale i jako význámná součást velkého množství léků jak pro zvířata tak i pro
rostliny atd. a protože zároveň v této době tyto léky zachránili velké množství nemocných lidí, zvířat a
rovněž i rostlin atd., zejména starších a velmi mladých jedinců či jinak slabých jedinců, které by jinak
bylo nutno usmrtit např. v rámci tzv. "eutanazie", což je původem řecké slovo lstivě znamenající doslova
tzv. "dobrou smrt".
Historickými příklady výše uvedené eutanazie byli kromě v současnosti všeobecně známého nedávného
dějinného případu hromadného provádění takovéto eutanazie i méně vážně nemocných lidí v
nacistickém Německu vedeném jeho nejvyšším vůdcem Adolfem Hitlerem i případ eutanazie hromadně
prováděné před cca dvatisíci pěti sty lety ve starověkém řeckém městském státu Sparta, kde byli např. v
zásadě všechny slabé děti již krátce po svém narození svými rodiči usmrcovány shozením těchto
slabých novorozenců těmito svými rodiči do hluboké propasti z vysoké skály, což mělo stejně jako ve
výše uvedeném nacistickém Německu sloužit k údajnému zdokonalení rasy Sparťanů k vyšlechtění
dokonalých sparťanských bojovníků. Současné Řecko jsem osobně navštívil při svém poznávacím
turistickém zahraničním zájezdu v nedávné minulosti, jmenovitě cca před 10 lety. Současní Řekové,

549

kteří se téměř všichni hlásí k pravoslavnému křesťanství, se za tuto svou starověkou Spartu zřejmě
většinou stydí, protože podle mých vzpomínek rozvaliny tohoto starověkého řeckého města Sparty se
nacházejí mimo lidská obydlí v jakýchsi polích, novodobé město Sparta má pak pouze cca dvacet tisíc
obyvatel a vzniklo v relativně velké vzdálenosti od těchto rozvalin a v současnosti tyto rozvaliny
starověké řecké Sparty uprostřed polí navštěvují zásadně většinou pouze zahraniční turisté v rámci
svých poznávacích zájezdů po novodobém Řecku. Blíže
viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Sparta_(moderní_město) . Úplně jiný postoj současných Řeků je zřejmě
vůči největšímu soupeři výše uvedené starověké řecké Sparty, kterým ve starověku byl jiný starověký
řecký městský stát nazývaný Atény. Tyto Atény jsou známé tím, že jsou pojmenovány podle jména
řecké bohyně Pallas Athény dcery nejvyššího boha Dia. Jde o bohyni moudrosti a vítězné války,
ochránkyni statečnosti, práva, spravedlnosti a umění, dále ve starověku v těchto Aténách mj. vyvrcholil
vývoj starověké řecké filosofie (jmenovitě to bylo v dílech starověkých řeckých filosofů Sokrata, Platóna
a Aristotela), z této starověké řecké filosofie vychází jak současná Západní křesťanská exaktní, tj.
měřitelná věda a rovněž tak od středověku i celé současné křesťanství, rovněž tak i protestantské
židovství založené středověkým židovským filosofem a rabínem na Západě známým pod jménem
Maimonides v podstatě chápajícího jediného jsoucího Starozákonního Biblického Boha Jahveho jako
lásku ve smyslu charita obdobně jako křesťanské Novozákonní Biblické učení a zároveň v současnsoti
toto židovské protestantství, jehož členové jsou podle mne v současném židovství zhruba stejně početní
jako členové tzv. ortodoxního židovství, se v současnosti rozdělilo na velké množství mírně odlišných
různě pojmenovaných těchto protestantských židovských náboženských směrů obdobně jako v
minulosti i v současnosti níže uvedené protestanstké křesťanství. Ve starověku tyto Atény a Sparta vedli
proti sobě dlouhou řadu válek, nakonec to byla tzv. cca 30 let trvající starověká Peloponéská válka,
kterou ve starověku sice tato starověká Sparta s obrovskými lidskými ztrátami vyhrála, avšak krátce
poté tuto obrovsky hospodářsky vyčerpanou a lidsky oslabenou Spartu a i celé starověké Řecko
porazili, ovládli a podmanili si ještě větší barbaři, než byli tito Sparťané, kterými byli starověcí řečtí
Makedonci vedení jejich nejvyšším vůdcem Alexandrem Velikým a následně říši tohoto Alexandra
Velikého porazili další barbaři, kterými byli již neřečtí Římané a následně v jejich starověké světové
Římské říši se stalo křesťanství Ježíše z Nazaretu, zřejmě Bohočlověka a Krista jedním z největších
světových náboženství a dále toto křesťanské učení o jediném jsoucím Bohu jako lásce ve smyslu
charita zajistilo moc a slávu tohoto města Říma jako světového duchovního centra křesťanstva až do
současné doby i po úpadku jeho starověké světské moci. Většina obyvatel současného novověkého
města Řím a i současného novověkého státu Itálie, jejímž v současnosti hlavním městem je toto
novověké město Řím léžící na základech výše uvedeného starověkého města Řím, se i nadále v
současnosti hlásí k římskokatolickému směru křesťanské víry. Téměř všichni Řekové už v období
starověku přijali a v současnosti se i nadále hlásí k pravoslavnému křesťanství s centrem ve starověkém
městě Byzancevd současnosti nazývaném Istanbul v současném novověkém státu Turecko, avšak
naprostá většina obyvatel tohoto současného Istanbulu a rovněž i tohoto současného Turecka jsou
muslimové hlásící se k jiné víře, než je křesťanství Ježíše z Nazaretu, zřejmě Bohočlověka a Krista, tak
jak je písemně zachyceno v Novozákonních Biblických evangeliích, potažmo v celém Biblickém Novém
zákoně, touto jinou vírou těchto muslimů je náboženství islámu tak, jak je písemně zachyceno v Koránu
proroka Muhammada žíjícího cca šest set let po smrti výše uvedeného Ježíše z Nazaretu. Dále
současné novověké Atény jsou hlavním a zároveň nejlidnatějším městem současného novověkého
státu Řecka a v tomto hlavním městě novověkého Řecka žije v současnosti cca tři milióny lidí a dále
podle mých vzpomínek z mého výše uvedeného turistického poznávacího zájezdu do Řecka rozvaliny
výše uvedeného starověkého města Atény, zejména tzv. Akropole, se nachází v samém centru těchto
současných novověkých Atén a z kopce, kde se tyto rozvaliny nachází je krásný výhled na okolní čtvrti
těchto současných Atén sahajících až k obzoru. Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Athény . Můžeme si
tedy nyní znovu položit otázku, kdo z hlediska novověku ve skutečnosti vyhrál výše uvedenou
starověkou Peloponéskou válku, byla to skutečně barbarská nemilosrdná a nelidská svalnatá a pudová
Sparta nebo to byly více moudřejší, milosrdnější a humánnější, méně svalnatější a více rozumovější
Atény.
Ještě však není všem dnům konec. V současnosti možná na konci novověku si můžeme totiž znovu
položit stejnou otázku, kdo byl milosrdnější, zda byli milosrdnější masožraví dynosauři, to jest zvířecí
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vládci žijící v pravěku před vznikem prvního člověka, např. takový největší masožravý zvířecí lovec
"tyrannosaurus rex", což by šlo přeložit do češtiny jako "krutý drak král", jehož zvířecí kořist až do konce
svého života běhala svobodně ve volné přírodě a byla tímto masožravým dynosaurem zabita jeho
ostrými zuby a drápy v jediném velmi krátkém okamžiku, a pokud tento masožravý dynosaurus nebyl
schopen nic ulovit, protože jako mládě byl nebo jako dospělý se stal slabý, nemocný či příliš starý, tak
tento masožravý dynosaurus sám nakonec zemřel hlady, nebo zda naopak je skutečně milosrdnější
naprostá většina současných Západních lidí s kolosální zbytečnou smrtí a bolestí těmito lidmi
působenou např. miliardám či bilionům hospodářských zvířat v současných průmyslových
zemědělských porážkových zemědělských velkochovech, tj. současných hromadných vyhlazovacích
koncentračních táborech zvířat, kde jsou hospodářská zvířata lidmi zásadně hromadně mučena od
svého narození, např. je jim omezen od jejich narození volný pohyb na velmi malý prostor, aby tímto
svým pohybem neztrácela svou získanou hmotnost, jsou krmena tak, aby po svém narození získala co
možná nejrychleji porážkovou hmotnost a krátce, tj. nejpozději za několik málo měsíců po svém
narození po tomto svém od narození velkém utrpení způsobeném těmito lidmi jsou tato hospodářská
zvířata rovněž krutě hromadně zabita lidmi, tj. poražena lidmi na jatkách, či s těmito současnými
Západními lidmi působeným nesnesitelně krutým mučením až statisíců pokusných zvířat v laboratořích
současných obrovských nadnárodních farmaceutických, tj. lékarenských obchodních společností, které
na současný Západní trh dodávají velké množství zbytečných stále nových a nových léků ještě větší pro
růst i bez tohoto obrovského peněžního zisku těchto obchodních společností, ačkoliv by bylo možno
použít stejně účinné nebo i často účinnější starší léky, přičemž při zkoušení těchto nových léků tyto
současné farmaceutické, tj. lékarenské obchodní společnosti znovu a znovu nesnesitelně mučí pokusná
zvířata, např. zde tyto zvířata znovu a znovu řežou bez jakéhokoliv znecitlivění jejich těla, viz tzv.
vivisekce, nebo těmto zvířatům nalévají žíraviny do očí, např. králíkům při zkoušení stále nových a
nových čistících prostředků, tzv. drogistického zboží, nebo tyto pokusná zvířata znovu a znovu nakazí
úmyslně rakovinou či jinou velmi krutou smrtelnou nemocí a pak až do jejich velmi kruté smrti
způsobené touto velmi krutou smrtelnou nemocí pozorují, jak na tato pokusná zvířata zaúčinkuje nějaký
nový většinou naprosto zbytečný lék, protože obdobně účinné nebo i účinnější léky proti shodným
nemocem jsou objeveny a dostupné na současném Západním trhu již velmi dlouho. Důvodem této
kolosální smrti a bolesti působené současnými Západními lidmi je, aby obchodní společnost jejich
zaměstnavatelů zvýšily svůj bez toho již obrovský peněžní zisk.
Proto tento milosrdný Bůh ve smyslu charita buď milostiv zejména těmto údajným Západním židům a
údajným Západním křesťanům, aby např. současné zřejmě neonacistické politické strany jako
„Alternativa pro Německo“ (německy „Alternative für Deutschland“, zkratka „AfD“) v Německu či
Vladimíra Putina v Rusku či Donalda Trumpa v USA (Spojených státech amerických) či Marine Le
Penové ve Francii nezačali třetí světovou válku pomocí novodobých obrovsky hromadně zabíjejících
zbraní, např. jaderných zbraní, přičemž tato třetí světová válka by zřejmě vrátila naší planetu Zemi zpět
do doby nadvlády možná milosrdnějších zvířat, viz výše, jako byla výše uvedená doba pravěku naší
Země, kdy vládli výše uvedení pravěcí dynosauři. Rozhodně si myslím, že tento dle pojetí křesťanského
učení mou Filosofií rovnováhy zřejmě spravedlivý bič Boží, který podle mé Filosofie rovnováhy zejména
současné Západní lidstvo může očekávat v relativně blízké budoucnosti, jestliže v krátké době nedojde
k radikální nápravě výše uvedené mravní zkaženosti tohoto údajně židovsko-křesťanského Západu,
nemůže zastavit jakákoliv současná hromadná Zapadní propaganda typu, co řekl výše uvedený
současný prezidentský kandidát Donald Trump či jakou vdanou ženu tento Donald Trump v minulosti
osahával, jinými slovy si nemyslím, že by tento zřejmě spravedlivý bič Boží mohli tito údajní Západní
žido-křesťané vyřešit velkým křikem, tj. že by mohli tito údajně pravověrní Západní židé a křesťané
pouze velmi hlasitě ukřičet toto mstící se velké množství lidských ale i např. zvířecích atd. bojovníků
vyzbrojených jadernými bombami, děly, kulomety, puškami, meči či dokonce jen jejich velkou nenávistí
a bojujících vědomě či nevědomě za zřejmě spravedlivou věc, ale všechny nepřátele vždy bylo, stále je i
bude zřejmě nutno porážet skutečnou silou (zahrnujcí kromě tělesné síly vlastních bojovníků i jejich
chytrost, vzdělanost, mravnost, příp. v rámci toho i jejich lstivost) či větším počtem vlastních bojovníků.
Zároveň si můžeme položit otázku, který čestný a sebe si vážící bojovník bude z přesvědčení bojovat za
Západní lidi uskutečňující ve velkém rozsahu výše uvedený zvířecí holocaust, jestliže tento zvířecí
holocaust bude představovat světovou největší kolosální zbytečnou smrt a bolest. Zároveň podle
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hindusitické, buddhistické, křesťanské a muslimské ale i židovské věrouky, tj. současných největších
světových náboženství platí, že jakýkoliv lidský i zvířecí bojovník sice může zmáčknout spoušť zbraně či
držet v ruce meč či mít ostré zuby či drápy atd., jediný jsoucí Bůh, příp. spravedliví bohové či
spravedlivý Buddha jako člověk rozhodnou, jestli vůbec tato zbraň vystřelí, či kam vůbec střela této
zbraně nebo tato rána dopadne, či jestli vůbec touto střelou z této zbraně či touto ránou tento bojovník
zasáhne tímto bojovníkem zamýšlený cíl.
Proto podle mé Filosofie rovnováhy v boji např. proti současným neonacistům nebude hrát rozhodující
roli sebelepší propaganda, tj. sebehlasitější křik nýbrž otázka skutečné velké mravní převahy či
zkaženosti jednotlivých bojujících zejména Západních lidských skupin, přičemž nejhorší mravní
zkaženost údajně židovsko-křesťanského Západu vidím již řadu let zejména v jeho výše uvedeném
nelidsky krutém zacházení se zvířaty, o němž současná římskokatolická, tj největší křesťanská církev a
rovněž tak i valná většina ostatních křesťanských církví většinou téměř zcela mlčí a téměř nijak proti
němu neprotestují, a to naprosto v protikladu k výše uvedeným nacistům ve výše uvedeném Hitlerově
nacistickém Německu před cca 70 lety, potažmo zřejmě i v naprostém protikladu k současným
germánským, příp. německým a árijským neonacistům. Takovýmto neonacistou by mohl být či by se v
budoucnosti mohl stát i přes své současné ortodoxní židovské příbuzenské vazby možná např. i
současný prezidentský kandidát Donald Trump ve Spojených státech amerických, tj. USA. Těmito
orotodoxními židovskmi příbuzenskými vazbami tohoto Donalda Trumpa mám na mysli jeho zetě Jareda
Kushnera pocházejícího z ortodoxní židovské rodiny. Tento Jared Kushner je zároveň jedním z hlavních
vedoucích odpovědných za propagandu tohoto Donalda Trumpa v této současné prezidentské kampani
a současnou manželkou tohoto Jareda Kushner je Trumpova dcera, která se jmenuje Ivana Trumpová,
kterou měl tento Donald Trump se svou bývalou českou manželkou se jménem rovněž Ivana Trumpová,
a zároveň tato Trumpova dcera pod vlivem tohoto svého manžela Jareda Kushnera konvertovala k
židovství a s tímto svým manželem Jaredem Kushnerem tato Trumpova dcera má již tři děti. Viz
např. https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivanka_Trumpová .
Další můj zdroj k současnému výše popsanému nebezpečí hrozícího ze strany ortodoxního židovství
viz https://www.theguardian.com/world/2014/jul/20/israelis-cheer-gaza-bombing (The Guardian je britský
levicově orientovaný deník, založený roku 1821 a do roku 1959 vycházející pod názvem The
Manchester Guardian. Vydává jej společnost Guardian Newspapers Limited, v tomto listu přes jeho
liberálně-levicový charakter publikuje i několik konzervativních autorů, tento The Guardian vychází od
pondělí do soboty s průměrným denním nákladem 185 tisíc výtisků, roce 2015 se řadil za Daily
Telegraph a The Times na třetí místo mezi největšími seriózními britskými deníky, sesterskými novinami
těchto novin The Guardian je The Observer, jenž vychází ve velké Británii v neděli a vydáván je od roku
1791, což z něj učinilo nejstarší nedělník na světě, české překlady vybraných článků z deníku The
Guardian publikuje Jan Čulík v Britských listech. Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/The_Guardian ) z
něhož dále cituji (nejdříve uvádím originální text v angličtině a poté následuje můj osobní překlad tohoto
orginálního textu do češtiny): tedy nejprve v anglickém jazyce: Israelis gather on hillsides to watch and
cheer as military drops bombs on Gaza. People drink, snack and pose for selfies against a background
of explosions as Palestinian death toll mounts in ongoing offensive. Israelis sit on a hill to watch air
strikes on Gaza, some bring drinks and snacks as they cheer the explosions a few miles away.
Photograph: UPI/Landov/Barcroft Media. Harriet Sherwood in Sderot. Sunday 20 July 2014 14.38 BST.
Last modified on Sunday 20 July 2014 19.25 BST. As the sun begins to sink over the Mediterranean,
groups of Israelis gather each evening on hilltops close to the Gaza border to cheer, whoop and whistle
as bombs rain down on people in a hellish warzone a few miles away. Old sofas, garden chairs,
battered car seats and upturned crates provide seating for the spectators. On one hilltop, a swing has
been attached to the branches of a pine tree, allowing its occupant to sway gently in the breeze. Some
bring bottles of beer or soft drinks and snacks. On Saturday, a group of men huddle around a shisha
pipe. Nearly all hold up smartphones to record the explosions or to pose grinning, perhaps with thumbs
up, for selfies against a backdrop of black smoke. Despite reports that millions of Israelis are living in
terror of Hamas rockets, they don't deter these hilltop war watchers whose proximity to Gaza puts them
within range of the most rudimentary missiles. Some bring their children. In the border town of Sderot,
which has been struck by countless missiles from the Gaza Strip in recent years, one family gathers on
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a top-floor balcony, draped with an Israeli flag and banner of the army's legendary Golani Brigade. A
house with a war view may even command a premium price these days. Israeli man watches the
bombardment as he sits on an old sofa left on a hillside in Sderot. Photograph: UPI/Landov/Barcroft
Media. An atmosphere of anticipatory excitement grows as dusk falls, in the expectation that Hamas
militants will increase rocket fire after breaking their Ramadan fast, and the Israeli military will respond
with force. The thud of shellfire, flash of an explosion and pall of smoke are greeted with exclamations of
approval. "What a beauty," says one appreciative spectator. Shimrit Peretz, 19, has come with her offduty soldier boyfriend, Raz Sason, whose army-issue assault rifle is slung across his shoulders. "We
come to look at the bombing," Peretz says, adding that this is their fourth visit to the hilltop. They plan to
stay several hours: "It's interesting." The pair have brought a backpack filled with bottles of water and
bags of crisps. Peretz says that she doesn't worry about the Palestinian civilians caught in the bombing;
Sason disagrees. Despite his concern for the innocents caught in the assault, the young conscript
soldier wishes he was with his comrades across the border in Gaza. "I'd like to be going in, to help my
country and help the soldiers inside," he says. Given the dramatic views, media crews are coming to the
area to cover the fighting. On a nearby hilltop, an ugly scene develops as a group of Israeli men
threaten a photographer, accusing him of being a "leftist". We are warned against asking for interviews,
as another cheer goes up./ a nyní výše uvedený anglický text mnou osobně přeložený do českého
jazyka: Izraelci se shromažďují na svazích aby sledovali a fandili, jak armáda svrhává bomby na Gazu.
Lidé pijí, občerstvují se a pózují pro selfie proti pozadí výbuchů, jak palestinských mrtvých počet roste v
probíhající ofenzivě. Izraelci sedí na kopci, aby sledovali vzdušné útoky na Gazu, někteří přinášejí
nápoje a lehké občerstvení, jak fandí výbuchům několik mil daleko. Fotografie: UPI/Landov/Barcroft
Media. Harriet Sherwood ve Sderotu. Neděle 20. července 2014 14.38 BST (tj. British Summer Time
(BST) je britský letní čas, má poznámka). Naposledy změněno v neděli 20. července 2014 19.25 BST.
Jak slunce začne zapadat přes Středomoří, skupiny Izraelců se shromažďují každý večer na vrcholky v
blízkosti hranice Gazy, aby fandili, křičeli a pískali, jak bomby padají na lidi v pekelné válečné zóně
několik mil daleko. Staré sedací soupravy, zahradní židle, rozbité autosedačky a obrácené přepravky
poskytují sezení pro diváky. Na jednom kopci houpačka byla připevněna na větve borovice, což
umožňuje jejímu sedícímu jemně se houpat ve větru. Někteří přinášejí lahve piva nebo nealkoholických
nápojů a občerstvení. V sobotu se skupina mužů choulí kolem shisha potrubí. Téměř všichni drží
smartphony, aby zaznamenávali výbuchy nebo pózovali úsmívající se, možná s palci nahoru, pro selfie
na pozadí černého kouře. Navzdory zprávám, že miliony Izraelců žijí v hrůze z raket Hamasu, to
neodradí tyto kopců vrcholů válečné pozorovatele, jež blízkost Gazy staví do dosahu primitivních střel.
Někteří přivádí své děti. V příhraničním městě Sderotu, které bylo zasaženo nesčetnými raketami z
pásma Gazy v posledních letech, jedna rodina se shromaždí na vrchním patře balkonu, pokrytém
izraelskou vlajkou a praporem armádní legendární Golanské brigády. Dům s válečným výhledem může
dokonce mít prémiovou cenu v těchto dnech. Izraelský muž sleduje bombardování, jak sedí na staré
pohovce vlevo na kopci ve Sderotu. Fotografie: UPI/Landov/Barcroft Media. Atmosféra
předpokládaného vzrušení roste, jak soumrak padá, v očekávání, že ozbrojenci Hamasu zvýší
raketovou palbu po přerušení jejich ramadánového půstu, a izraelská armáda odpoví silou. Dusot
dělostřelby, záblesk exploze a oblak kouře jsou pozdravovány výkřiky souhlasu. "To je krása," říká jeden
vnímavý divák. Shimrit Peretz, 19 (let stáří jejího věku, má poznámka), přišla se svým mimo službu
vojenským přítelem Raz Sasonem, jehož armádní-vydaná útočná puška je přehozena přes jeho
ramena. "Přišli jsme se podívat na bombardování," říká Peretz a dodává, že je to jejich čtvrtá návštěva
kopce. Mají v plánu zůstat několik hodin: "To je zajímavé." Dvojice přinesla batoh naplněný lahvemi
vody a sáčky s lupínky. Peretz říká, že ona se nestará o palestinské civilisty zasažené při
bombardování; Sason nesouhlasí. Přes jeho obavy o nevinné zasažené v útoku, mladý branec voják si
přeje, aby byl se svými kamarády přes hranice v Gaze. "Rád bych šel dovnitř, abych pomohl své zemi a
pomohl vojákům uvnitř," říká. Vzhledem k dramatickým pohledům, mediální posádky přicházejí do
oblasti, aby pokryli bojování. Na nedalekém kopci ošklivá scéna se vyvíjí. jak skupina izraelských mužů
hrozí fotografovi, obviňuje jej z bytí "levicový". Jsme varováni před žádáním o rozhovory, jak další fanda
přichází nahoru. /Má poznámka: Výše uvedené se shoduje s mou osobní zkušeností při mé dvojí
návštěvě Izraele. Další má osobní zkušenost je, že výše uvedené se týká pouze radikálních ortodoxních
židů nazývaných někdy též zélóti, viz níže. V České republice však podle mé osobní zkušenosti je
naprostá většina českých židů v naprosté většině případů nepůsobících velkou zbytečnou, tj. větší než
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co možná nejmenší smrt a bolest, tj. charitních, dalo by se říci, že čeští židé odchování humanistickou
politikou prvního českého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka a dále znalostí nejpřekládanější knihy
české literatury (do 58 cizích jazyků v roce 2013), kterou je protiválečný román Jaroslava Haška “Osudy
dobrého vojáka Švejka za světové války” se v naprosté většině považují spíše za výše uvedené
židovské protestanty jako následovníky výše uvedeného slavného středověkého židovského rabína a
filosofa Maimonida a že mají minimální zájem se vystěhovat do Státu Izrael, a dale jsem se zřejmě
setkal s českým židovským mladíkem, který se jako židovský sionistický idealista rozhodl přesídlit do
Státu Izrael, výše uvedené chování radikálních ortodoxních Izraelců však zřejmě pro něj znamenalo
takový šok, že se vrátil zpět do České republiky jako psychicky nemocný člověk. Česká židovská
komunita je zároveň jedna z nejstarších židovských světových komunit a slavné pražské židovské
město s jeho významnými židovskými učenci, jako např. rabín Löw, hebrejsky Jehuda Liva ben Becalel
žijící v letech cca 1512-1609 je přitažlivé pro a hojně navštěvováno židy z celého světa. Další má osobní
zkušenost je, že, ačkoliv ve Státě Izrael velmi převažují výše uvedení radikální ortodoxní židé, což je
zřejmě zapříčiněno celými Biblickými dějinami tohoto území sahajícími cca až do roku 2000 před naším
letopočtem (tj. před narozením Ježíše z Nazaretu, zřejmě Bohočlověka a Krista, latinsky anno Domini,
což znamená doslova česky léta Páně), tj. cca 4000 let před naší současností, tak i ve Státě Izrael je
relativně velký počet výše uvedených charitních židovských protestantů, tzn. následovníků shora
uvedeného rabína Maimonida./
Autorem výše uvedeného článku je JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., advokát a filosof, od narození pokřtěný
římskokatolický křesťan a již od roku 2009 člen české Strany zelených. Je mi velmi blízké frutariánství,
tj. mé jedení pouze rostlinných plodů a rostlinných semen. Jsem rovněž autorem Filosofie rovnováhy
přeložené do českého a anglického jazyka, viz www.spvzt.cz , kterou jsem začal psát cca již cca v roce
1999 našeho letopočtu, jsem právník s dvěma doktorskými tituly, tj. s titulem JUDr., tzn. latinsky juris
utriusque doctor, tedy doktor obojího práva (za prvé římského, tj. světského a za druhé i kanonického, tj.
křesťanského církevního práva), a dále s titulem Ph.D., tzn. zkratku původně z latinského philosophiae
doctor, tedy doktor filosofie, oba tyto doktorské tituly jsem získal v rámci svého postgraduálního studia
práva na mé universitě, titul Ph.D. mě zároveň opravňuje učit případně i na universitě, přičemž oba tyto
doktorské tituly jsem obdržel v rámci svého studia na nejstarší české a jedné z nejstarších světových
universit a zároveň obecně nejkvalitnější a nejznámější současné české universitě, kterou je Karlova
universita v Praze, latinský názývaná Universitas Carolina založené již před cca sedmi sty lety, tj. v
letech 1347-1349 po narození Ježíše z Nazaretu, zřejmě Bohočlověka a Krista, tj. našeho letopočtu či
létá Páně, latinsky anno Domini mimo jiné tehdejším římskokatolickým křesťanským papežem
Klementem VI. a českým panovníkem a zároveň i císařem všech Němců, tj. tzv. Svaté říše římské
národa německého, což obojí zastával Karel IV., jehož matkou byla rodilá Češka z českého
panovnického rodu přemyslovců a otcem čistokrevný Němec Jan Lucemburský z německého
panovnického rodu, tímto rodem tohoto svého otce byl tento český král Karel IV. rovněž potomkem
prvního germánského císaře na křesťanském Západě, kterým byl křesťan Karel I. Veliký, nazývaný
francouzsky Charlemagne, žijící v letech cca 747 až 814 léta Páně, latinsky anno Domini, tj. našeho
letopočtu, který ovládl téměř celou Západní Evropu.
Má poznámka: Ve středověku Čech Jan Hus zřejmě prosadil do současné doby trvající bezplatnost
studia v českém jazyce na této Karlově universitě v Praze pro všechny studenty z celého světa, což od
středověku až do současnosti umožnilo získat i velmi chudým nadaným česky mluvícím studentům
velmi kvalitní vysokoškolské vzdělání na jedné z nekvalitnějších, nejslavnějších a nejstarších světových
universit bez toho, aby se museli dlouhodobě na začátku své dospělosti velmi krutě ponižovat žebráním
o stipendia, tj dary na školné od často velmi hloupých zbohatlíků, jako je to běžné např. na
nejslavnějších universitách ve Velké Británii a ve Spojených státech amerických (USA) vyžadujících
velmi vysoké školné jako jakousi vstupenku jejich absolventů do nejvyšších a nejbohatších vrstev
vládnoucích v těchto velmi mocných či dokonce nejmocnějších světových státech. Toto studium na této
Karlově universitě v Praze tak až do současnsoti platí ze svých daní všichni obyvatelé českého státu.
Faktickým důsledkem tohoto dosud bezplatného veškerého českého státního školství je, že dle
historicky dlouhodobě platného českého práva veškeré rozumové nadání v současném českém státu je
v podstatě výlučně majetkem českého státu, a v případě všech česky mluvících studentů z celého světa

554

rozvoj tohoto jejich rozumového nadání zaručuje, zajišťuje, a zásadně i zcela platí český stát z jím
vybraných daní od všech svých obyvatel a zřejmě v důsledku této výše uvedené skutečnosti dle tohoto
českého práva rovněž tak i veškerý hmotný majetek obyvatel českého státu nacházející se na území
tohoto českého státu získaný v podstatě zásadně na základě tohoto bezplatného vzdělání je dodnes
fakticky výlučně ve vlastnitcví tohoto českého státu, a proto každý český student působící na území
českého státu je zásadně fakticky pouze uživatelem tohoto svého veškerého rozumového nadání a
rovněž tak každý obyvatel českého státu je dodnes fakticky pouze uživatelem svého veškerého majetku
na území českého státu a tento jeho majetek mu může být vyvlastněn či znárodněn tímto českým
státem, jestliže tento majitel velmi závažným způsobem poruší svou povinost vděčnosti tomuto českému
státu, tj. v podstatě všem obyvatelům českého státu, kteří mu toto vzdělání či tento majetek poskytli do
jeho užívání (jmenovitě v současném platném nejvyšším, tj. ústavním právu českého státu je toto
zajištěno článkem 11 odstavcem 3 Listiny základních práv a svobod vyhlášené českým státem v roce
1993 a přijaté již v současnosti rozděleným a zaniklým česko-slovenským státem v roce 1991, takže v
současnosti z hlediska na celém světě všeobecně přijímané přirozenoprávní teorie by tato Listina měla
být fakticky nezrušitelná, tedy tento článek 11 odstavec 3 tohoto českého ústavního zákona stanoví:
"Vlastnictví zavazuje. ... ", obdobnou úlohu v minulosti v českém právu zřejmě plnilo obecné feudální
pojetí tzv. "lenního", tj. do češtiny přeloženo "vazalského" vlastnictví, francouzské slovo "lien" totiž v
českém jazyce znamená doslova železnou pásku, pouto, s-vázanost, závazek či dokonce v současnosti
internetový odkaz na nějakou webovou stránku). Jedinou zásadní podmínkou výše uvedeného
bezplatného studia na této Karlově universitě v Praze je totiž zřejmě od doby výše uvedeného Jana
Husa až do současnosti skutečnost, že každý její student musí uspět při příjmacích zkouškách na tuto
universitu konaných v českém jazyce. Ve středověku tento Jan Hus jako římskokatolický křesťanský
kněz a rektor této Karlovy university v Praze, tj. nejvyšší ředitel této university v letech 1409-14010
našeho letopočtu, byl exkomunikán, tj. vyloučen z římskokatolické křesťanské církve jako bludař, tj.
heretik či kacíř z důvodu obvinění tohoto Jana Husa touto křesťanskou církví z údajného křesťanského
bludu, latinsky hereze tohoto Jana Husa spočívající zřejmě v jeho údajném učení o nenapravitelnosti, tj.
naprosté bezbožnosti, tj. naprosté mravní zkaženosti, tj. údajně naprosté Ďábelskosti velmi majetných
lidí, zejména se to mělo týkat tehdejších vysokých představitelů římskokatolické křesťanské církve a
poté byl tento Jan Hus vydán touto římskokatolickou křesťanskou církví světskému králi k vykonání
trestu smrti a krátce poté původem svého rodu česko-německý král Zikmund Lucemburský, syn výše
uvedeného česko-německého krále Karla IV, rozhodl o zavraždění tohoto Jana Husa jeho upálením v
ohni na hořícím dřevě, tj. na hranici. Podle mé Filosofie rovnováhy tímto svým závažně nekřesťanským
jednáním, tj. tímto svým závažně necharitním jednáním naprosto v rozporu s Biblickým Novozákonním
učením Ježíše z Nazaretu, zřejmě Bohočlověka a Krista o jediném existujícím Bohu jako lásce ve
smyslu charita tato Západní řimskokatolická křesťanská církev závažně porušila rovněž i nejdůležitější
přikázání Bible Starého zákona, tj. nejduležitější přikázání tzv. desatera Božích příkázání, které zní ve
společném, tj. ekumenickém překladu v zásadě všech tehdejších komunistickým českým státem
povolených křesťanských církví: "Nezabiješ", či v židovském rabínském překladu přeloženo jako:
"Nezavradíš", a to bez ohledu na to, zda tento Jan Hus učil či napsal výše uvedený křesťanský blud či
ho ve skutečnosti ani neučil ani nenapsal, ačkoliv se mnozí jeho protestující současníci zcela jistě
snažili, aby se tento Jan Hus v jeho velkém rozezezlení vzhledem k velké zkáženosti tehdejší
římskokatolické křesťanské církve v tomto smyslu jednoznačně vyjádřil, a rovněž tak bez ohledu na
shora uvedenou dalo by se říci ortodoxní židovskou farizejskou právní kličku používanou tehdejší
Západní římskokatolickou křesťanskou církví (o těchto ortodoxních židovských farizejích výše uvedený
zakladatel křesťanství Ježíš z Nazaretu, zřejmě Bohočlověk a Kristus prohlásil, že jsou jak nabílené
hroby, protože ortodoxní židovství považuje mrtvolu člověka v hrobu za velmi nečistou), když tehdejší
římskokatolická údajně křesťanská inkvizice, což tehdy byla a i v současnosti jest v podstatě skupina
jakýchsi vyšetřujících soudců římskokatolické křesťanské církve, rozhodovala sice pouze o vyloučení, tj.
exkomunikaci z této tehdy jediné existující křesťanské církve v Evropě s výjimkou Ruska a zároveň pak
tyto exkomunikované křesťany tato tehdy jediná existující Západní křesťanská církev sice pouze
vydávala k potrestání světské moci např. jako v případě tohoto Jana Husa za touto inkvizicí této
římskokatolické křesťanské církve odsouzené těmito takto odsouzenými údajnými křesťanskými kacíři
veřejně hlásané křesťanské bludy, avšak tehdy na Západě všichni včetně všech těchto údajně
křesťanských inkvizitorů a ostatních křesťanů dobře věděli, že tito exkomunikovaní křesťani budou na
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základě této jejich exkomunikace tj. vyloučení z křesťanské církve následně těmito Západními světskými
křesťanskými vůdci v naprosté většině případů zavražděni, tj. odsouzeni k smrti. Vzápětí po této justiční
vraždě tohoto Jana Husa začali dlouhé husitské války, kdy touto justiční vraždou sjednocení téměř
všichni obyvatelé zehdejšího českého státu bojovali a ubránili se proti válečným tretsným výprávám
celého tehdejšího křesťanského Západního světa. Poté o cca 100 let později vzniklo mohutné
celosvětové křesťanské protestantství, které muselo své právo na svou existenci ubránit v jedné z
nejdelších a nejkrutějších moderních válek probíhájících na území celého tehdejšího křesťanského
Západu, tato třicetiléta válka začala na území tehdejšího českého království v roce 1618 našeho
letopočtu a skončila v podstatě nerozhodně bez jasného konečného vítězství jedné či druhé strany až
mírem mezi tehdy válčícími křesťanskými protestanty a křesťanskými římskokatolíky v roce 1648
našeho letopočtu. Zároveň zejména na začátku historie tohoto křesťanského protestantsví jsou naopak i
všeobecně dobře známé případy upalování údajných kacířů, tj. vyloučených lidí některými z těchto již
nově vzniklých protestantských křesťanských církví, takovýmto příkladem je i druhý nejvýznamnější
zakladatel křesťanského protestantismu Jan Kalvín, který zřejmě roku 1541 našeho letopočtu "vydal
svůj Ženevský katechismus a zavedl ve městě" (tj. ve velkém městě nazývaném Ženeva současného
švýcarského státu, má poznámka) "přísný řád, a i když nevykonával přímo vládu, měl na ni velký vliv. ...
Za čarodějnictví bylo roku 1545 upáleno 23 osob a pronásledování heretiků" (má poznámka: tj. bludařů)
"vyvrcholilo upálením francouzského teologa Michaela Serveta roku 1553, což nebylo pouze Kalvínovo
rozhodnutí, nicméně se o ně významně přičinil", "Kalvínovi šlo o upevnění reformace" (tj. výše
uvedeného protestantského křesťanství, má poznámka) "v této Ženevě ... v roce 1560 přijala Ženeva
oficiálně kalvinistické" (tj. toto tímto Janem Kalvínem založené protestantské křesťanské církve)
vyznání", "zemřel roku 1564, pochován byl na hřbitově 'Cimetière des Rois' v Ženevě",
viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Kalvín a https://cs.wikipedia.org/wiki/Michael_Servetus , a dálším
takovým příkladem protestantského křesťanského pronásledování a vraždění kacířů je i vraždění židů
výše uvedenými českými husity, tzv. husitské protižidovské pogromy po tehdejšími bohatými pražskými
měšťany zavraždění českého husitského kněze Jana Želivského v roce 1422 našeho letpočtu, tyto
husitské protižidovské pogromy zřejmě způsobily konečnou porážku chudých českých husitů bohatými
českými husity podplacenými a financovánými těmito židy v rámci výše uvedených husitských válek
zahájených ihned po smrti výše uvedeného Jana Husa (cituji: „Vůči husitství cítili někteří židé zprvu
sympatie a husitská revoluce skutečně zprvu oslabila feudální společenské vazby a uvolnila některá
omezení týkající se židů. Brzy však židé vystřízlivěli – husité rozpoutali na počátku dvacátých let
patnáctého století několik pogromů …", viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Židé_v_Česku ), nebo posléze i
příklad Němce Martina Luthera (žijícího v letech 1483-1546 našeho letopočtu), který v podstatě založil
celosvětové protestantské křesťanství a který zopakoval stejnou chybu antisemitismu jako před ním
výše uvedení chudí čeští husité (viz např. spis tohoto Martina Luthera poprvé vytištěný pro Wittenberg
nakladatelem Hansem Luftem roku 1543, pro současný internet oskenováno cOyOte/m/
na https://archive.org/stream/VonDenJudenUndIhrenLuegen/LutherMartinVonDenJudenUndIhrenLuegen154318S._djvu.txt nazvaný „Von den Jüden und ihren Lügen“/ „O židech
a jejich lžích“, z tohoto spisu tohoto Martina Luthera cituji nejdříve z originálu v německém jazyce a poté
uvádím rovněž svůj osobní překlad tohoto původního německého textu do českého jazyka: tedy nejprve
v německém jazyce: "… sind also unsre Herren, wir ihre Knechte. ... Was wollen wir Christen nun mit
diesem verworfenen, verdammten Volk der Juden tun?“,
viz https://archive.org/stream/VonDenJudenUndIhrenLuegen/LutherMartinVonDenJudenUndIhrenLuegen154318S._djvu.txt … Er schlug sieben Schritte als „scharfe
Barmherzigkeit“ vor, viz https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_und_die_Juden „… Zum zweiten:
daß man ihre Häuser desgleichen zerbreche und zerstöre, denn sie treiben ebendasselbe darin, das sie
in ihren Schulen treiben. Dafür mag man sie etwa unter ein Dach oder Stall tun wie die Zigeuner, ... ",
opět viz https://archive.org/stream/VonDenJudenUndIhrenLuegen/LutherMartinVonDenJudenUndIhrenLuegen154318S._djvu.txt / a nyní výše uvedený německý text mnou osobně
přeložený do českého jazyka: ".… takže jsou našimi pány, my jejich sluhové. ... Co budeme my
křesťané teď s tímto zatraceným, zavrhnutým židovským národem dělat?",
viz https://archive.org/stream/VonDenJudenUndIhrenLuegen/LutherMartinVonDenJudenUndIhrenLuegen154318S._djvu.txt … Navrhl sedm kroků jako "ostrou milosrdnost“.,
viz https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_und_die_Juden „… Za druhé: že člověk jejich domy
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rovněž takto rozbije a zničí, neboť oni provozují" /německy doslova „ženou“, ve smyslu např dobytek či
se za ziskem apod./ „rovněž to samé v tom, čemu se věnují“ /německy doslova ženou/ „ve svých
školách. Proto si smí člověk je všeobecně pod střechu nebo stáj dát" /německy doslova činit/ „jako
cikány, ...", opět viz https://archive.org/stream/VonDenJudenUndIhrenLuegen/LutherMartinVonDenJudenUndIhrenLuegen154318S._djvu.txt ), a nebo příklad již výše zmíněných německých
nacistů, kteří pod vedením jejich nejvyššího vůdce výše uvedeného Adolfa Hitlera zahájili a v letech
1939 až 1945 našeho letopočtu vedli dosud v dějinách lidstva nejkrutější, tzv. druhou světovou válku a
zároveň a protože je většina Němců členů protestantských, zejména lutheránské protestantské
křesťanské církve, a to zejména s výjimkou římskokatolického křesťanského z německých spolkových
zemí nejlidnatějšího Bavorska, tak tito němečtí protestantští křesťané tvořili většinu vojáků v této
německé nacistické armádě, která až do své porážky při této své německé invazi a okupaci téměř celé
Evropy v letech 1941 až 1945 našeho letopočtu zavraždila cca 6 miliónů evropských židů, a to přestože
německé nacisty nevedl křesťanský protestant, ale rodným německým jazykem mluvící rakouský
římskokatolický křesťan Adolf Hitler, který nejprve z celého Německa ovládl právě toto římskokatolické
křesťanské německé Bavorsko. V nedávné minulosti skončené před cca 25 lety nejméně v českém
státě na výše uvedené podle mé Filosofie rovnováhy bludné údajné učení výše uvedeného Jana Husa o
nenapravitelnosti, tj. naprosté mravní zkaženosti velmi majetných lidí naopak navázala i propaganda i v
českém státě cca čtyřicet let výlučně vládnoucího radikálního komunistického politického hnutí v
novověku teoreticky založeného údajně ateistickými (tj. nevěřícími v existenci jakéhokoliv boha)
německými židy Karlem Marxem a Bedřichem Engelsem a skutečně politicky založeného zřejmě rovněž
ateistou Vladimirem Iljičem Uljanovem, který přijal přezdívku Lenin a který před cca sto lety, tj. krátce
před výše uvedenou druhou světovou válkou v kruté ruské občanské vládce jako nejvyšší vůdce
radikálních ruských komunistů zcela ovládl území dřívějšího pravoslavného carského Ruska, tento
Lenin byl zřejmě rovněž částečně židovského původu, což má dokazovat dopis, který napsala Leninova
starší sestra Anna Uljanovová a který bylo možno přečíst na nově otevřené výstavě v moskevském
Státním historickém muzeu, tato Uljanovová tvrdí, že jejich dědeček z matčiny strany byl ukrajinský žid,
který konvertoval ke křesťanství, aby se vyhnul povinnému přesídlení do oblasti vyhrazené pro židy a
aby mohl studovat, a "pocházel z chudé židovské rodiny a byl podle křestního listu synem Mojžíše
Blanka původem ze (západoukrajinského) Žytomyru“, napsala tato Uljanovová po smrti tohoto Lenina
novému nejvyššímu vůdci Josifu Stalinovi v Sovětském svazu, jehož území bylo tvořeno zejména výše
uvedenými radikálními komunisty tehdy ovládaným územím současného ruského státu.
(viz http://relax.lidovky.cz/vudce-revoluce-lenin-byl-zid-dokazuje-dopis-jeho-sestry-pjh/zajimavosti.aspx?c=A110524_093101_ln-zajimavosti_pks ) Výše uvedený Jan Hus byl v podstatě
rovněž jedním z prvních teologických (rozuměno myšlenkových) ale i politických předchůdců výše
uvedeného protestantského křesťanství, jež v současnosti na Západě zahrnuje velké množství
křesťanských protestantských církví, a v důsledku čehož se tak ve velmi krátké době jakýkoliv křesťan
exkomunikovaný z jakékoliv současné Západní křesťanské církve může stát bez větších obtíží členem
jiné na Západě existující křesťanské církve a možná i proto již cca 250 předchozích let na Západě
důsledkem takovéto křesťanské exkomunikace není tato v dřívější minulosti takřka nevyhnutelná vražda
takovéhoto každého exkomunikovaného křesťana ze strany státní, tj. světské moci.
Blíže viz má Filosofie rovnováhy na www.spvzt.cz .
Aktualizováno 20. 10. 2016 1:22
20. 10. 2016 1:22
Současné americké volby, mají gentlemani volit Hillary Clintonovou nebo Donalda Trumpa jako
amerického (USA) prezidenta, můj článek v českém jazyce:
Zveřejněno ve městě Hustopeče v České republice v Evropě prvého dne měsíce listopadu v roce 2016
našeho letopočtu, tj. léta Páně, z původního latinského "anno Domini" od autora JUDr. Dalibor Grůza
Ph.D., advokáta a filosofa dlouhodobě a i v současnosti žijícího a pracujícího v tomto jeho rodném
městě Hustopeče, viz www.czechlawfirm.com .

557

Níže uvedený politický a právní rozbor současných amerických prezidentských voleb ve Spojených
státech amerických založený na oznámovací řeči prezidentské kandidatury Donalda Trumpa, celá tato
jeho řeč z měsíce června roku 2015 našeho letopočtu, tj. anno Domini, tzn. léta Páně viz níže, dle (mé)
FILOSOFIE ROVNOVÁHY FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY: „Všichni živí tvorové ve
skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit
co možná nejméně smrti a bolesti.“ Vše ostatní jsou více názory (spekulace). Blíže viz www.spvzt.cz .
Výrok:
Z níže uvedených důvodů uvádím mé základní doporučení k současným americkým prezidentským
volbám ve Spojených státech amerických (USA) dle (mé) Filosofie rovnováhy, blíže viz www.spvzt.cz , v
těchto amerických prezidentských volbách by měl být zvolen na zřejmě příští 4 roky nový americký
prezident, tj. zřejmě demokratický nejvyšší vůdce současných Spojených států amerických jako
současného zřejmě nejmocnějšího státu, tj. společnosti na naší planetě Zemi. Podle této mé Filosofie
rovnováhy by bylo správné, aby tyto americké prezidentské volby vyhrála protikandidátka níže
uvedeného pana Donalda Trumpa paní Hillary Clintonová a nabídla místo víceprezidenta v této její
případné vládě Spojených států amerických svému jedinému protikandidátovi v této prezidentské volbě
tomuto Donaldu Trumpovi a aby tento Donald Trump přijal toto touto paní mu nabídnuté místo
viceprezidenta a aby tito oba bývalí prezidentští protikandidáti spolu vydrželi vládnout a zároveň i
spolupracovat v této americké vládě nejméně až do konce tohoto jejich společného prezidentského
volebního období a zároveń však nejméně až do doby, než bude co možná nejvíce odvrácena níže
uvedená hrozící katastrofa světového křesťanského Západu.
Odůvodnění mého výše uvedeného výroku:
Níže uvádím jako důkaz zcela zásadní předvolební projev jednoho z celkem dvou současných
prezidentských kandidátů ve Spojených státech amerických (USA), a to výše uvedeného Donalda
Trumpa, podle kterého já souhlasím s tímto Donaldem Trumpem, že v současnosti Západní, tj.
křesťanská civilizace stojí na v průběhu cca 2000 roků trvání jejích dějin zcela zásadním rozcestí, které
může rovněž znamenat její naprostý úpadek či dokonce zánik této křesťanské světové Západní
civilzace, případně i zánik téměř celého na naší planetě Zemi žijícího lidstva a rovněž tak i zánik
nesmírně obrovského množství řady dalších druhů živých tvorů žijících na této naší planetě Zemi z
důvodu současného možného bezprostředního ohrožení této naší planety Země vypuknutím války za
současného použití nesmírně hromadně ničících jaderných zbraní, kterév současnosti mají ve svých
zbrojních zásobách jednotlivé státy tohoto křesťanského světového Západu. Avšak naopak já
nesouhlasím s tímto Donaldem Trumpem, že řešením této zásadní krize Západu je znovu vybudování
jakéhosi nového mocného amerického imperia (tj. česky "říše") bez ohledu na způsobenou zřejmě
obrovskou zřejmě zbytečnou (tj. větší než co možná nejmenší) smrt a bolest zejména jak lidí, tak i
ostatních živých tvorů, zejména zvířat. Toto nové americké imperium Spojených států amerických (USA)
navrhuje tento Donald Trump (viz níže) založit především na základě obrovského posílení (betonové)
výstavby za velmi nízké ceny, což by se samozřejmě rovněž týkalo především velmi nízkých mezd
zejména prostých stavebních dělníků a rovněž by to znamenalo další obrovské ničení životního
prostředí naší planety Země, a dále na druhém pořadovém místě toto nové americké imperium v USA
tento Donald Trump (viz níže) navrhuje založit na mohutném posílení amerických ozbrojených sil zřejmě
proti očekávaným vzpourám. Avšak já souhlasím s tímto Donaldem Trumpem, že současnou největší
hodnotou Spojených států amerických pro současný křesťanský Západ, zejména pak pro Evropu je
mocná a nutně i křesťansky milosrdná armáda těchto Spojených států amerických tvořená velmi dobře
vycvičenými, avšak naopak na rozdíl od tohoto Donalda Trumpa si myslím i velmi moderně a špičkově
vyzbrojenými vojáky a i vojenskými odborníky a zároveň, že v současnosti je tato americká armáda
jedinou skutečně funkční mocenskou zárukou křesťanského v našem světě stále ještě relativně
(křesťansky) nejmilosrdnějšího světového Západu (stále ještě nemajícího v současném světě
miloshrdnější náhradu), aby tento křesťanský světový Západ nebyl zničen nájezdy nekřesťanských,
mnohem vědecky nedokonalejších, avšak na druhou stranu i mnohem početnějších obyvatel okolních
států a národů. Proto současné velmi nespravedlivé, nemilosrdné a tudíž i velmi nekřesťanské války této
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armády těchto Spojených států amerických dosud nepřevážili minulé zásluhy těchto Spojených států
amerických (USA) pro tento křesťanský světový Západ, protože tyto Spojené státy americké dosud
poskytovali prakticky zadarmo či za nepřiměřenou velmi levnou cenu ostatním světovým křesťanským
Západním, především evropským zemím a jejich obyvatelům zásadní vojenskou ochranu, např. proti
německému císaři v rámci tzv. první světové války (v letech 1917 až 1918 našeho letopočtu), dále proti
německým nacistům v rámci tzv. druhé světové války (v letech 1941 až 1945 našeho letopočtu ), dále
během tzv. studené války proti komunistickému diktátorskému Sovětskému Rusku a v současnosti
zejména proti muslimům. V současnosti je tedy zřejmou pravdou, že v současnosti pouze tato armáda
Spojených států amerických vzhledem k síle této americké armády je schopna ubránit křesťanský
Západ. Dále je zřejmou pravdou, že i přes shora uvedené zřejmé velmi chybné současné války vedené
těmito Spojenými státy americkými klady plynoucí pro Západní křesťanský svět z historického vzniku
před zruba 250 lety a i plynoucí z minulých zásluh těchto Spojených států amerických pro Západní
křesťanský svět stále ještě velmi převažují nad jejich velkými chybami, jinými slovy, že zejména v
současnosti relativně ještě bohatá Západní křesťanská Evropa má nejenom morální ale podle mne i
právní povinnost postupně splácet těmto Spojeným státům americkým jejích výše uvedené dary
poskytnuté této Evropě v podobě výše uvedené velké smrti a bolesti mnoha Američanů z těchto
Spojených států amerických, kteří ve velkém trpěli a bojovali za tuto Evropu zejména ve výše
uvedených dvou světových válkách uskutečněných během minulého století, a dále má tato Evropa
rovněž povinnost splácet své dluhy vůči těmto Spojeným státům americkým plynoucí z obrovských
peněžních a jiných hmotných darů (viz např. tzv. Marshallův plán po výše uvedené druhé světové válce)
poskytnutých těmito Spojenými státy americkými jako pomoc této Evropě. Z výše uvedených důvodů
považuji za zcela oprávněný a zákonný požadavek tohoto Donalda Trumpa, že v době zřejmě
existujících obrovských penežních dluhů těchto Spojených států amerických mají tyto Spojené státy
americké morální i zákonné právo na co možná nejvyšší splácení těchto obrovských dluhů Evropy vůči
těmto Spojeným státům americkým, to vše při dodržení nutné podmínky veškerého tohoto evropského
splácení, kterou je nepůsobit i při tomto splácení o hodně větší než co možná nejmenší porušení
zákona milosrdnosti. V praxi to zahrnuje především z výše uvedených důvodů a za výše uvedených
podmínek okamžité mohutné zvýšení podílu Západní Evropy na peněžních příspěvcích pro modernizaci
armády Spojených států amerických a dále i společné evropské a americké přiměřené postupné placení
amerického veřejného dluhu. Nedojde-li k tomu ze strany Západní Evropy lze podle mé Filosofie
rovnováhy v brzké době velmi pravděpodobně očekávat velké bezpečnostní problémy této Západní
Evropy jak ze strany muslimského světa a dále ze strany současného Ruska a tak v neposlední řadě i
ze strany současné Číny, dále zřejmě lze podle mé Filosofie rovnováhy v brzké době rovněž velmi
pravděpodobně očekávat velmi prudké omezení vojenského zapojení armády těchto Spojených států
amerických jako pořádkových ozbrojených sil nejenom v Evropě ale i v celém našem současném světě,
a to za současné situace, kdy v současnosti je podle mne tato křesťanská Západní Evropa prakticky
velmi vojensky bezbranná z důvodu její předchozí sobecké politiky založené zásadně zejména na
naplnění břich jejího lidu a na následující se téměř naprosté spoléhání se na bezplatnou vojenskou
ochranu ze straný armády těchto Spojených států amerických placenou výlučně z daní obyvatel těchto
Spojených států amerických. Zároveň jestliže si někteří myslí, že naše dluhy především, co se týká
velké smrti a bolesti v minulosti utrpěné v našem zájmu nejenom výše uvedenými Spojenými státy
americkými (USA) ale i řadou dalších živých tvorů, v současnosti mám na mysli zejména nejhorší
současnou kolosální zbytečnou smrt a bolest působenou miliardám či možná již bilionům
hospodářských zvířat téměř vždy krátce po jejich narození umučených k smrti v průmyslových
zemědělských porážkových velkochovech (a to jak ze strany této křesťanské Západní Evropy, tak i ze
strany těchto Spojených států amerických), nebudou muset být nikdy v budoucnu s přiměřenými úroky
splaceny, pak ať toto obrovské množství lidí z této křesťanské Západní Evropy i z těchto křesťanských
Spojených států amerických, kteří jsou všichni podle mne ve skutečnosti jacísi falešní nikoliv opravdoví
křesťané, pokračují klidně i nadále v působení shora uvedené kolosální zbytečné smrti a bolesti, pak
však případně existující křesťanský Bůh, který by měl být dle křesťanské Bible láska ve smyslu charita
jim buď milostiv (viz Bible, Nový zákon, český ekumenický překlad: 1. /list/ Janův 4. kapitola 8. verš:
"Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska."/v latinském překladu Bible tzv. Vulgatě od
Svatého Jeronýma ze 4. až 5. století našeho letopočtu viz Bible, Nový zákon, Epistola B. Joannis
Apostoli Prima 4, 8: "qui non diligit non novit Deum quoniam Deus caritas est“/, nebo viz tamtéž 1. /list/
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Janův 4. kapitola 16. verš: "Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je
láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm."/, nebo viz tamtéž Epistola B. Joannis
Apostoli Prima 4, 16: "et nos cognovimus et credidimus caritati quam habet Deus in nobis Deus caritas
est et qui manet in caritate in Deo manet et Deus in eo"/, uvedené
viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=John1&no=4 a http://vulsearch.sourceforge.net/html/1Jo.html ),
avšak oni zřejmě výslovně nebo mlčky vědomě či nevědomě úmyslně či nedbale ve skutečnosti věří, že
světu vládně nikoliv charita, nýbrž necharita, jinými slovy, že tento jediný Starozákonní a Novozákonní
Bůh, resp. příroda jsou z dlouhodobého hlediska masový vrah lidí a ostatních živých tvorů. K tomuto
uvádím, že se možná již brzy ukáže, jestli mají pravdu ti, co věří v charitu (tj. že základním zákonem
světa platném pro všechny živé tvory je stálá povinnost každého "působit co možná nejméně smrti a
bolesti") či ti co věří, že tento jediný Starozákonní a Novozákonní Biblický Bůh, resp. příroda jsou z
dlouhodobého hlediska masový vrah lidí a ostatních živých tvorů. K tomu jen musím poznamenat, že ani
za všechno bohatství světa bych nechtěl žít ve světě, kde vládne tato výše uvedená hodně velká
zbytečná necharita, a dal bych možná i všechno, co mám, abych žil ve světě, kde vládne tato výše
uvedená charita, tj. "ve světě, kde se budou mít všichni rádi", mám tím nyní na mysli zejména, kde se
budou mít rády všechny živé bytosti, a proto se ve svém životě i já ze všech mých malých sil snažím
stále "působit co možná nejméně smrti a bolesti", jak se k této (mé) Filsofii rovnováhy postavíte vy
ostatní je jenom vaše věc, avšak podle mé dobré víry i já plním i tímto svým zde uvedeným filosofickovědeckým politickým stanoviském tuto svou povinnost vůči výše uvedené lásce ve smyslu charita
zřejmě zaručující i mně za toto mé co možná nejdokonalejší plnění této i mé povinnosti mou co možná
největší beztrestnost ve skutečné podobě kolosálního množství touto charitou získaných mých přátel a
zároveň zaručující i mně ve skutečné podobě touto mou charitou co možná nejmenší získané množství
mých nepřátel. Za zcela příznačné k současné politické situaci současného křesťanského světového
Západu považuji to, že nadcházející zřejmě jedny z nejdůležitějších demokratických voleb v dosvadních
dějinách křesťanského demokratického světového Západu probíhající ve výše uvedených Spojených
státech amerických rozhodnou nikoliv výše uvedené současné zásadní racionální, tj. rozumové politické
otázky, nýbrž naprosto mimorozumová, tj. zcela iracionální otázka, kdo je více pohlavně zvrhlý, zda by
to měl být výše uvedený současný americký prezidentský kandidát Donald Trump, který v minulosti v
rámci svého zřejmě neuspokojeného neovladatelného pohlavního mužského vzrušení sahal na vagínu
či zadek či prsa zřejmě dvěma až pěti cizím možná i zadaným či vdaným ženám,
viz https://www.theguardian.com/world/2016/oct/25/pussy-riot-donald-trump-straight-outta-vagina , či
zda by to měla být jeho jeho výše uvedená protikandidátka v těchto amerických prezidentských volbách
Hillary Clintonová, která v minulosti zřejmě ocenila disidentskou, tj nesouhlasící a v současném Rusku
asi i pronásledovanou ruskou ženskou hudební zřejmě částečně lesbickou, tj. zřejmě i částečně
pohlavně úchylnou (tj. pohlavně chybující) hudební skupinou, která si zvolila za svůj název anglické
slovní spojení: "Pussy riot". Přičemž manžel této Hillary Clintonové se jako bývalý prezident těchto
Spojených států amerických proslavil tím, že si ve svém zřejmě obdobném neuspokojeném
neovladatelném mužském pohlavním vzrušení prokázanně nechal sát jeho pohlavní úd od velmi mladé
a velmi pohledné (zřejmě židovské) dívky, která se jmenovala Monika Lewinská. A dále přičemž tato
Hillary Clintonová co nejvíce a podle mne i ve větším rozporu s dobrými mravy využila nějakou dřívější
zneucťující filmovou nahrávku zřejmě obsahující vychloubání se tohoto Donalda Trumpa jeho níže
uvedeným dotčené ženy zásadně pohlavně obtěžujícím chováním pořízenou vysoce pravděpodobně
tajně bez vědomí tohoto Donalda Trumpa a nedávno zveřejněnou zřejmě s osobním souhlasem či
dokonce možná dokonce na osobní podnět této jeho americké jediné prezidentské protikandidátky
Hillary Clintnové v rámci jejich výlučně vzájemného současného amerického politického volební boje o
úřad výše uvedeného prezidenta těchto Spojených státu amerických (USA).
Má poznámka: Výše uvedená hudební ruská ženská zřejmě částečně lesbická, tj. ženská zřejmě
částečně homosexuální hudební skupina "Pussy riot" v současném Rusku zřejmě nenásilně
protestovala proti zřejmě poměrně tvrdému nekřesťansky nemilosrdnému a nepřijatelnému a naprosto
zbytečnému trestnímu útlaku, tzn. trestní represi současného Ruského státu jako druhého
nejmocnějšího světového státu vedeného současným ruským prezidentem, tj. ruským nejvýšším
vůdcem a zřejmě i politickým diktátorem Vladimírem Putinem proti jejich ruským sexuálně úchylným, tj.
vadným spoluobčanům, příkladem může být zřejmě i současný ruský zákon, který zakazuje lidem
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postiženým sexuální úchylkou řídit motorová vozidla, napříště podle ruského vládního dekretu ani
exhibicionisté, voyeuři, fetišisté, transvestité, pedofilové, nekrofilové a vyznavači sadomasochistických
praktik nesmějí řídit motorové vozidlo, viz zdroj: http://www.lidovky.cz/dalsi-podivny-zakon-v-ruskuexhibicioniste-ci-tranvestite-nesmi-za-volant-1un-/zpravysvet.aspx?c=A150109_104529_ln_zahranici_elepřičemž , v názvu této ruské hudební zřejmě částečně
lesbické skupiny "Pussy riot" lze zřejmě anglické slovo "pussy" přeložit mj. i jako anglickou sprostou
obdobu českého slova "vagína", tj. ženského pohlavního orgánu, a anglické slovo "riot" lze zřejmě
přeložit i jako anglickou sprostou obdobu českého slova "orgie", tj. tento anglický název této ruské
hudební skupiny "Pussy riot" by bylo možno přeložit do českého jazyka i jako "vaginální orgie", tzn.
zřejmě skupinový pohlavní styk lidí s výlučně ženskými pohlavními orgány, tj. zřejmě skupinový pohlavní
styk výlučně mezi homosexuálními, tj. lesbickými ženami, přičemž nejslavnějším disidentským
politickým činem této hudební skupiny vystupující pod tímto anglickým slovním spojením "Pussy riot" v
současném Rusku bylo vniknutí této hudební skupiny 21. dne měsíce února (roku) 2012 našeho
letopočtu, tj. anno Domini do zřejmě jednoho nejdůležitějších pravoslavných křesťanských chrámů v
dějinách Ruska, kterým je "Katedrála Krista Spasitele" v hlavním městě Ruska, tj. v Moskvě, kde před
ikonostasem, tj. zřejmě hlavním oltářem tohoto chrámu začali členky této hudební skupiny křičet text
písně „Bohorodičko, vyžeň Putina“, blíže
viz http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zajimavosti/_zprava/pussy-riot-je-jen-pornograficka-skupinkaprohlasil-milos-zeman-v-hovorech-z-lan-1415075 , https://cs.wikipedia.org/wiki/Kauza_Hovory_z_Lán , https://cs.wikipedia.org/wiki/Pussy_Riot ,
https://cs.wikipedia.org/wiki/LGBT , https://cs.wikipedia.org/wiki/Katedrála_Krista_Spasitele_(Moskva) ,
https://en.wikipedia.org/wiki/Pussy_Riot , https://www.theguardian.com/world/2016/oct/25/pussy-riotdonald-trump-straight-outta-vagina .
Přiložené důkazy mého výše uvedeného politického a právního rozboru současných amerických
prezidentských voleb:
Donalda Trumpa prezidentské (kandidatury) oznámení řeč
Time.com
...
TIME MyšlenkyPolitika
Tady je Donalda Trumpa prezidentské (kandidatury) oznámení řeč
TIME zaměstnanci
červen 16, 2015
SDÍLET
Realitní televize host řekl (že) on kandiduje na prezidenta. Zde jsou jeho poznámky z řeči dané úterý v
Trumpově věži v New York City
+ ČTI ČLÁNEK
Ouha. Ouha !. To je nějaká skupina lidí. Tisíce.
Tak pěkné, děkuji mnohokrát. To je opravdu pěkné. Děkuji vám. To je skvělé být v Trumpově věži. To je
skvělé být v báječném městě, New Yorku. A to je čest mít každého zde. Toto je za kohokoliv
očekáváními. Neexistoval žádný zástup jako tento.
A, mohu říci, některý z kandidátů, oni šli dovnitř. Oni nevěděli, (že) klimatizační zařízení nepracovalo.
Oni potili se jako psy. Oni nevěděli, (že) prostor byl moc velký, protože oni neměli nikoho tam. Jak
budou (doslova "jsou oni jdoucí", má poznámka) bít ISIS (tzn. "Islámský stát v Iráku a Sýrii", má
poznámka)? Já nemyslím si, že to se bude stát.
Naše země je ve vážném problému. My nemáme vítězství nějaké více. My (byli) zvyklí mít vítězství, ale
my nemáme je. Kdy byl naposledy někdo viděl nás bití, řekněme, Čína v obchodním jednání? Oni zabijí
nás. Já biji Čínu po celou dobu. Po celou dobu.
Kdy my bili Japonsko v čemkoliv? Oni přeposílají jejich auta (v) milióny(ech), a co my děláme? Kdy byl
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naposledy vy viděli Chevrolet v Tokiu? To neexistuje, lidi. Oni bijí nás po celou dobu.
Kdy bijeme my Mexiko na hranici? Oni se smějí (v) nám, (v) naší hlouposti. A nyní oni jsou bijící nás
ekonomicky. Oni nejsou náš přítel, věřte mi. Ale oni jsou zabíjející nás ekonomicky.
USA se stali odpadkovou skládkou pro každého jiného problémy.
Zapište si KRÁTCE a více názorných příkladů.
Děkuji vám. To je pravda, a tyto jsou nejlépší a nejfajnovější. Když Mexiko posílá jeho lidi, oni nejsou
posílající jejich nejlépší. Oni nejsou posílající vás. Oni nejsou posílající vás. Oni posílají lidi kteří mají
mnoho problémů, a oni přinášejí ty problémy s nimi. Oni přinášejí drogy. Oni přinášejí zločin. Oni jsou
pachatelé znásilnění. A někteří, já předpokládám, jsou dobře lidi.
Ale já mluvím k pohraničníkům a oni říkají nám co my dostáváme. A to jen dělá obvyklý smysl. To jen
dělá obvyklý smysl. Oni jsou posílající nám nikoliv správné lidi.
To jest přicházející z více než Mexika. To jest přicházející z přes celou jižní a Latinskou Ameriku, a to
jest přicházející pravděpodobně - pravděpodobně - z Blízkého východu. Ale my nevíme. Protože my
nemáme žádnou ochranu a my nemáme žádnou kompetenci, my nevíme co se děje. A to (se) musí
(doslova "je dostat", má poznámka) zastavit a to (se) musí zastavit rychle.
Islámský terorismus je ujídající velkou část Blízkého východu. Oni se stali bohatí. Já soutěžím s nimi.
Oni jen postavili hotel v Sýrii. Můžete (vy) věřit tomuto? Oni postavili hotel. Kdy já musím postavit hotel,
já platím úrok. Oni nemusí platit úrok, protože oni vzali ropu tu, když my jsme opustili Irák, já jsem řekl,
že my měli vzít (to).
Tak nyní ISIS má ropu, a co oni nemají, Írán má. A v 19 - (zřejmě letech minulého století, má
poznámka) a já budu říkat vám toto, a já jsem říkal to moc silně, před lety, já jsem říkal - a já miluji
ozbrojené síly, a já chci mít nejsilnější ozbrojené síly které (jsme) měli vůbec kdy, byly, a my
potřebujeme to více nyní než kdy předtím. Ale já jsem říkal, "Ne udeřit Irák," protože budete totálně
destabilizovat Blízký východ. Írán je jdoucí převzít Blízký východ, Írán a někdo jiný dostane ropu, a to
obrátilo, že Írán je nyní přebírající (nad) Irák(em). Uvažujte o tom. Írán je přebírající Irák, a oni jsou
přebírající to přes velkou ligu.
My jsme utratili $2 bilióny (dolarů) v Iráku, $2 bilióny (dolarů) . My jsme ztratili tisíce životů, tisíce v Iráku.
My zranili vojáky, které já miluji, já miluji - oni jsou velcí - všude (doslova "přes celé místo", má
poznámka), tisíce a tisíce zraněných vojáků.
A my nemáme nic. My nemůžeme dokonce jít tam. My nemáme nic. A pokaždé když my dáme Iráku
vybavení, počáteční (doslova "první čas", má poznámka) kulka jde vzhůru do vzduchu, oni zanechají
to(ho).
Minulý týden, já četl (že) 2,300 Humvees - tyto jsou velká vozidla - byli nechaný pozadu pro nepřítele.
2,000? Řekli byste možná dva, možná čtyři? 2,300 sofistikovaných vozidel, oni utekli, a nepřítel vzal je.
Poslední čtvrtina, to byl pouze oznámený náš hrubý domácí produkt - znamení síly, opravdu. Ale ne pro
nás. To bylo pod nulou. Kdokoli slyšel o tomto? To nebylo nikdy pod nulou.
Náš pracovní zapojení míra byla nejhorší od 1978. Ale uvažujte o tom, GDP (zkratka pro tzv. "gross
domestic product", tj. "hrubý domácí produkt" pod nulou, hrozné pracovní zapojení míra.
A naše skutečná nezaměstnanost je kdekoli od 18 do 20 procent. Nevěřte 5,6. Nevěřte tomu.
To je pravda. Mnoho lidí nahoře tam nemůže dostat práci. Nemohou dostat práci, protože tam nejsou
žádná pracovní místa, protože Čína má naše pracovní místa a Mexiko má naše pracovní místa. Oni
všichni mají pracovní místa.
Ale reálné číslo, reálné číslo je kdekoli od 18 do 19 a možná dokonce 21 procent, a nikdo nemluví o
tom, protože to je statistika která je plná nesmyslu.
Naši nepřátelé stávají se (doslova "jsou dostávající se", má poznámka) silnější a silnější mimochodem,
a my jako země se stáváme slabší. Dokonce náš jaderný arsenál nefunguje.
To přišlo ven nedávno oni mají vybavení který je 30 let starý. Oni neví jestli by to fungovalo. A já myslel,
že to bylo hrozné když to bylo vysílané v televizi, protože chlapče, (to) dělá, že posílá signály (k)
Putinovi a všem ostatním lidem že se dívat na nás a oni říkají, "To je skupina lidí, a to je národ, který
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opravdu nemá žádnou představu. Oni neví co oni dělají. Oni neví co oni dělají."
My máme pohromu nazvanou velkou lež: Obama-péče. Obama-péče.
Včera, to přišlo ven že výdaje jsou jdoucí pro lidi nahoru 29, 39, 49, a dokonce 55 procent, a srážky jsou
přes hlavu (doslova "skrz střechu", má poznámka). Vy musíte být zasažený traktorem, doslova, traktor,
použít to, protože srážky jsou tak vysoké, to je prakticky bez užitku. To je prakticky bez užitku. To je
pohroma.
A pamatujte si $5 miliardová (dolarová) webová stránka? $5 miliard (dolarů), které my jsme utratili na
webovou stránku, a dodnes to nefunguje. $5 miliardová (dolarová) webová stránka.
Já mám tolik webových stránek, mám je všude. Já najmu lidi, oni udělají webovou stránku. To stálo mě
ten $3 (dolary). $5 (dolarová) miliardová webová stránka.
Dobře, potřebuješ někoho, protože politici jsou samý (všechen) hovor, žádný čin. Nic je jdoucí být
doděláno (doslova "dostat doděláno"). Oni nepřinesou nás - věřte mi - do zaslíbené země. Oni ne
(doslova "nebudou" /přinést/, má poznámka).
Jako příklad, já jsem byl na okruhu dělající projevy, a já slyším mé blízké - republikány. A oni jsou
báječní lidi. Já mám rád je. Oni všichni chtějí (mě) abych podporoval je. Oni neví jak přednést o tom.
Oni přijdou k mé kanceláři. Já se setkávám se tři z nich v následující týden. A oni neví - "Jste vy
kandidující (doslova "běžící")? Nejste vy kandidující? Mohli bychom mít vaši podporu? Co my děláme?
Jak děláme to?"
Já mám rád je. A já slyším jejich řeči. A oni nemluví (o) pracovní(ch) místech a oni o nemluví (o) Čín(ě).
Kdy bylo naposledy, (že) vy jste slyšeli, (že) Čína je zabíjející nás? Oni jsou znehodnocující jejich měnu
k úrovni, že vy byste nevěřili. To dělá nemožné pro naše společnosti konkurovat, nemožné. Oni jsou
zabíjející nás.
Ale vy neslyšíte to od někoho jiného. Vy neslyšíte to od někoho jiného. A já sleduji projevy.
Já sleduji projevy těchto lidí, a oni hovoří Slunce se zvedne, měsíc (se) nastaví, všechny druhy
divutvorných věcí se stanou. A lidi říkají, "Co se děje? Já jen chci práci. Jen dostat mi práci. Já
nepotřebuji řečnictví. Já chci práci."
A to je co se stalo. A to chystá se zhoršit se, protože pamatuje si, Obama-péče opravdu skončí (doslova
"kiksne", má poznámka) v '16, 2016. Obama je jdoucí být venku z hraní golfu. On by mohl být na
jednom z mých kurzů. Já bych pozval ho, Já ve skutečnosti bych řekl. Já mám nejlepší kursy na světě,
tak řekl bych, ty co, jestli on chce - já mám jeden přímo vedle Bílého domu, přímo na řece protékající
Washingtonem. Jestli on by rád hrál, to je v pořádku.
Ve skutečnosti, já bych miloval ho (aby) odjet brzy a hrát, to by byla moc dobrá věc.
Ale Obama-péče skončí (doslova "kiksne", má poznámka) v roce 2016. Opravdu velká liga. To bude
úžasně destruktivní. Doktoři jsou odcházející. Já mám přítele který je lékařem, a on řekl mě na druhý
den, "Donalde, já jsem nikdy neviděl něco, jako je toto. Já mám více účetních než já mám ošetřovatelek.
To je pohroma. Moji pacienti jsou stranou nich samých. Oni měli plán ten byl dobrý. Oni nemají žádný
plán nyní."
Musíme zrušit Obama-péči, a to může být - a - a to může být nahrazeno něčím mnohem lepším pro
každého. Nechť to bude pro každého. Ale mnohem lepší a mnohem méně nákladné pro lidi a pro vládu.
A my můžeme udělat to.
Tak já sledoval politiky. Já jsem jednal s nimi všechen můj život. Jestli nemůžeš udělat dobrý obchod s
politikem, pak tam je něco špatného s vámi. Jsi určitě nikoliv velmi dobrý. A to je to co my máme
representující nás. Oni nikdy neudělají Ameriku velkou znovu. Oni dokonce nemají šanci. Oni jsou řízení
plně - oni jsou řízení plně lobbisty, dárci, a zvláštními zájmy, plně.
Ano, oni ovládají je. Hej, já mám lobbisty. Já musím říct vám. Já mám lobbisty, kteří mohou produkovat
cokoliv pro mě. Oni jsou velcí. Ale vy víte co? to se nestane. To se nestane. Protože musíme zastavit
dělání věci pro některé lidi, ale pro tuto zemi, to ničí naši zemi. Musíme (to) zastavit, a to se musí
zastavit právě teď.
Teď, naše země potřebuje - naše země potřebuje opravdu velkého vůdce, a my potřebujeme opravdu
velkého vůdce právě nyní. My potřebujeme vůdce který psal "Umění smlouvy."
My potřebujeme vůdce který může přinést zpět naše pracovní místa, může přinést zpět naši výrobu,
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může přinést zpět naše ozbrojené síly, může vzít péči o naše (válečné) veterány. Naši (váleční) veteráni
byli opuštění.
A my také potřebujeme povzbuzujícího vůdce.
Vy víte, že, když President Obama byl zvolený, já jsem říkal, "Dobře, ta jedna věc, myslím si, že bude
dělat dobře. Myslím si, že on bude velký povzbuzující vůdce pro zemi. Myslím si, že on bude velkých
duch."
On byl vibrující. On byl mladý. Já jsem si opravdu myslel si, že on bude velký povzbuzující vůdce.
On není vůdce. To je pravda. Máte pravdu o tom.
Ale nebyl povzbuzující vůdce. On je ve skutečnosti negativní síla. On byl negativní síla. On nebyl
povzbuzující vůdce; on byl protiklad.
My potřebujeme někoho, který může vzít značku Spojených států a udělat ji velkou znovu. To není velký
znovu.
My potřebujeme - my potřebujeme někoho - my potřebujeme někoho doslova který vezme tuto zemi a
udělá ji velkou znovu. My můžeme udělat to.
A, já říkám vám, já miluji můj život. Já mám báječnou rodinu. Oni říkají, "Tatínku, uděláte něco což bude
tak(ové) přesto."
Vy víte, že, celý můj život, já jsem slyšel, že opravdu úspěšná osoba, opravdu, opravdu úspěšná osoba
a dokonce skromně úspěšný nemůže kandidovat pro veřejnou funkci. Právě (to) se nemůže stát. A
přesto to je druh stavu myslí že potřebuješ učinit tuto zemi velkou znovu.
Tak dámy a pánové …Já oficiálně kandiduji … pro prezidenta Spojených států, a my se chystáme
udělat naši zemi velkou znovu.
To se může stát. Naše země má trémující (myšleno velký, má poznámka) potenciál. My máme trémující
lidi.
My máme lidi, kteří nejsou pracující. My máme lidi kteří nemají žádné podněty aby pracovali. Ale oni
budou mít podněty aby pracovali, protože největší sociální program je práce. A budou pyšní, a budou
milovat to, a udělají mnohem víc než oni by vůbec kdy udělali, a budou - budou dělající tak dobře, a my
budeme prospívající jako země, prospívající. To se může stát.
Já budu největší pracovních míst prezident který Bůh vůbec kdy vytvořil. Řekl jsem vám, že já přinesu
zpět naše pracovní místa z Číny, z Mexika, z Japonska, z tolika míst. Já přinesu zpět naše pracovní
místa, a já přinesu zpět naše peníze.
Právě teď, přemýšlejte o tomto: My dlužíme Číně $1,3 biliónu (dolarů). My dlužíme Japonsku víc než to.
Tak oni vstoupí, oni vezmou naše pracovní místa, oni vezmou naše peníze, a potom oni půjčí nám zpět
peníze, a my platíme je v úroku, a potom dolar jde nahoru tak jejich smlouva je dokonce lepší.
Jak hloupí (doslova "stupidní") jsou naši vůdci? Jak stupidní jsou tito politici, aby dovolili toto se stát?
Jak stupidní jsou oni?
Chystám se říct vám - děkuji vám. Chystám se říct vám pár příběhů o obchodě, protože já jsem zcela
proti obchodní směnce z řady důvodů.
Číslo jedna, národní vyjednávání nemá představu. Náš prezident nemá představu. On je špatný
vyjednavač.
On je ten, který dělal Bergdahl. My dostaneme Bergdahl, oni dostanou pět zabijáckých teroristů to každý
chtěl tam.
My dostaneme Bergdahl. My dostaneme zrádce. My dostaneme nikoliv-dobrého zrádce, a oni dostanou
pět lidi které oni chtěli po (více) let(a), a ti lidi jsou nyní zpět na bojišti zkoušející zabít nás. To je
vyjednavač, kterého my máme.
Podívejte se na smlouvu, kterou on dělá s Íránem. On dělá dohodu, Izrael možná nebude existovat
velmi dlouho. To je pohroma, a musíme chránit Izrael. Ale …
Tak my potřebujeme lidi - já jsem volný obchodník. Ale problém se svobodným obchodem je potřebujete
opravdu talentované lidi, (aby) jednali pro vás. Jestli nemáte talentované lidi, jestli nemáte velké vedení,
jestli nemáte lidi, kteří znají obchod, nejen politický prospěchář který dostal práci protože učinil
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příspěvek ke kampani, což je cesta (kterou) všechna pracovní místa, přibližně, jsou získávána,
svobodně obchodně strašné.
Svobodný obchod může být báječný jestli vy máte chytré lidi, ale my máme lidi kteří jsou stupidní. My
máme lidi kteří nejsou chytří. A my máme lidi které jsou řízení zvláštními zájmy. A to je jen ne jít
pracovat.
Tak, tady je pár příběhů proběhlé nedávno. Můj přítel je ohromný výrobce. A, vy víte, že, Čína jde přes a
odhazuje všechny jejich zaměstnance, a já koupím to. Já koupím to, protože, upřímně, já mám
povinnost koupit to, protože oni znehodnotili jejich měnu tak jasně, (že) oni právě udělali to nedávno, a
nikdo nemyslel (že) mohli by udělat to znovu.
Ale se všemi našimi problémy s Ruskem, se všemi našimi problémy se vším - všechno, oni vyšli
(doslova "dostali pryč", má poznámka) s tím znovu. A to je nemožné pro naše lidi zde konkurovat.
Tak já chci říct vám tento příběh. Můj přítel kdo je velký výrobce, zavolal mi několik týdnů předtím. On je
moc rozčilený. Já jsem říkal, "Jaký je váš problém?"
Řekl, "Vy víte, že, já vyrábím velký produkt."
A já jsem říkal, "Já vím. Vím to protože já kupuji ten produkt."
Řekl, "Já nemohu dostat to do Číny. Oni nechtějí přijmout to. Poslal loď znovu a oni aktuálně poslali ji
zpět. Oni mluvili o environmentálním (životním prostředí, má poznámka), oni mluvili o všech druzích
svinstva, které nemělo nic dělat s tím."
Já jsem řekll, "Ó!, počkejte minutu, to je strašné. Kdokoliv věděl toto?"
On řekl, "Jo, oni dělají to po celou dobu s jinými lidmi."
Já řekl, "Oni posílají to zpátky?"
"Jo. Tak nakonec já už to mám tam a oni účtovali mi velký (celní) tarif. Oni nejsou předpokládaní byť
dělající toto. Já jsem řekl jim."
Teď, oni zatěžují vás (celními) tarify na nákladní automobily, kdy my pošleme nákladní automobily a jiné
věci tam.
Zeptejte se Boeingu. Oni chtěli Boeingovi tajemství. Oni chtěli jejich patenty a všechny jejich tajemství
předtím, než oni souhlasili s tím koupit letadla od Boeingu.
Hej!, já neříkám, že oni jsou hloupí (doslova "stupidní", má poznámka). Já mám rád Čínu. Já prodám
byty pro - já jsem právě prodal apartmá za $15 milionů (dolarů) (k) někomu z Číny. Jsem já
předpokládán, že nemám rád je? Já vlastním velký pořádný kus Bank of America budovy na 1290. třídě
Americas, kterou já jsem dostal od Číny ve válce. Moc cenné.
Já miluji Čínu. Největší banka na světě je z Číny. Vy víte, že kde jejich Spojených států ústředí je
umístěno? V této budově, ve Trumpově věži. Já miluji Čínu. Lidi říkají, "Ó!, vy nemáte rád Čínu?"
Ne, já miluji je. Ale jejich vůdci jsou mnohem chytřejší než naši vůdci, a my nemůžeme vydržet my
samotní s tím. Tam je příliš mnoho - to je jako - to je jako chycení Nové Anglie Patriotů a Toma Bradyho
a mají je hrát vaše středoškolské fotbalové mužstvo. To je rozdíl mezi čínskými vůdci a našimi vůdci.
Oni jsou trhající nás. My jsme přestavující Čínu. My jsme přestavující mnoho zemí. Čína, vy jděte tam
nyní, cesty, mosty, školy, nikdy jste neviděli cokoliv, jako je toto. Oni mají mosty které udělat George
Washingtona most pohled jako malé brambory. A oni jsou všechny tam (doslova "přes místo", má
poznámka).
My máme všechny karty, ale my nevíme jak použít je. My dokonce nevíme že my máme karty, protože
naši vůdci nerozumějí hře. My bychom mohli vypnout tuto zátku zatížením je daní dokud ne oni chovají
se vhodně.
Teď oni jdou vojensky. Oni jsou přestavující vojensky ostrov uprostřed jižního čínského moře. Vojenský
ostrov. Nyní, naše země nemohla nikdy dělat to protože my bychom museli dostat environmentální
(životního prostředí) vyjasnění, a ochránce životního prostředí by nenechal naši zemi - my bychom
nikdy nestavěli v oceáně. Oni postavili to asi za jeden rok, tento masivní vojenský přístav.
Oni jsou vybudující jejich ozbrojené síly k bodu který je moc děsivý. Vy máte problém s ISIS (tzn.
zkratku pro Islámský stát v Iráku a Sýrii). Vy máte větší problém s Čínou.
A podle mého názoru, nová Čína, věřte nebo ne, v směnných relacích, je Mexiko.
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Tak tento muž říká mi o výrobě. Já říkám, "To je strašný příběh. Já nenávidím slyšet to."
Ale já mám další jeden, Ford.
Tak Mexiko bere společnost, automobilovou společnost, toto byla jdoucí postavit v Tennessee, vytrhli to
ven. Každý myslel, že obchod byl mrtvý. Ohlásili to v žurnálu Wall Streetu nedávno. Každý myslel byl to
udělaný obchod. To je jdoucí dovnitř a toto bude to, jdoucí do Tennessee. Velký stát, velcí lidi.
Vše na rychlo, na poslední chvíli, tento velký automobilový výrobce, zahraniční, oznamuje oni nejsou
jdoucí doTennessee. Oni jsou jdoucí utratit jejich $1 miliardu (dolarů) v Mexiku místo toho. Nedobré.
Teď, Ford oznamuje několik týdnů předtím že Ford je jdoucí budovat $2.5 miliardový automobilový a
náklaďákový a částí výrobní závod v Mexiku. $2.5 miliardy (dolarů), to bude jeden z největších na světě.
Ford. Dobrá společnost. (viz https://www.novinky.cz/auto/416423-diky-donaldu-trumpovi-byl-potvrzennastup-fordu-bronco.html )
Tak já (jsem) oznámil že já kandiduji na prezidenta. Já bych …
… jedna z brzkých věcí já bych udělal, pravděpodobně dřive, než já dokonce dostal dovnitř - a já ne
bych dokonce užíval - vy víte, že, já mám - já znám nejbystřejší vyjednavače na světě. Já znám dobré
jedny. Já znám špatný jedny. Já znám přeceněné jedny .
Vy dostanete mnoho z nich kteří jsou přecenění. Oni nejsou dobří. Oni myslí, že oni jsou. Oni dostanou
dobré příběhy, protože noviny dostanou buvola (zřejmě myšleno, úplatek, má poznámka). Ale oni
nejsou dobří.
Ale já znám vyjednavače na světě, a já dám je jeden pro každou zemi. Věřte mi, lidi. My uděláme moc,
velmi dobře, moc, velmi dobře.
Ale já bych ne dokonce plýtval mým časem s tímto. Já bych zavolal hlavě Fordu, kterou já znám. Jestli
já bych byl prezident, řekl bych, "Blahopřeji. Já rozumím že vy jste stavící hezkou $2.5 miliardovou
automobilku v Mexiku a že jste jdoucí brát vaše auta a prodávat je do Spojených států nulová daň, jen
přetéct je přes hranici."
A vy řeknete vám samým, "Jak dělá to pomáhat nám", správně. Jak dělá to pomáhat nám? Kde je to
dobré"? To není.
Tak řekl bych, "Blahopřeji. To je dobrá zpráva. Dovolte, abych Vám dal špatnou zprávu. Každé auto a
každý náklaďák a každá část vyráběná v této továrně, které přichází přes hranici, my jsme jdoucí zatížit
35-procentním daní, a tato daň bude zaplacena současně s transakcí, a to je toto.
Teď, zde je to, co je jdoucí se stát. Jestli to nejsem já v postavení, to je jeden z těchto politiků, proti
kterým my kandidujeme (doslova "běžíme"), vy víte, že, 400 lidi kteří my jsme (neslyšitelní). A zde je co
je jdoucí se stát. Oni nejsou tak hloupí (doslova "stupidní"). Oni vědí, že to není dobrá věc, a oni mohou
dokonce být rozčilení tím. Ale pak oni jsou jdoucí dostat telefonát od dárců nebo pravděpodobně od
lobbistů (pro) Fordu a řeknou, "Nemůžeš dělat toto Fordu, protože Ford se stará o mě a já se starám o
vás, a nemůžeš dělat toto Fordu."
A myslet co? Žádný problém. Oni jsou jdoucí stavět v Mexiku. Oni jsou jdoucí vzít pryč tisíce pracovních
míst. Je to velice špatné pro nás.
Tak pod presidentem Trumpem, tady je co by se stalo:
Hlava Fordu zavolá mi zpět, já bych řekl během hodiny poté co já jsem řekl jim špatné zprávy. Ale
mohlo by být (že) on by chtěl být chladný (ve významu "klidný"), a on bude čekat až do dalšího dne. Vy
víte, že, oni chtějí být trochu chladní.
A on bude říkat, "Prosím, prosím, prosím." on bude prosit o chvilku, a já řeknu, "Žádný zájem." Pak on
bude volat všechny druhy politických lidí, a já řeknu, "Promiňte, kámoši. Žádný zájem," protože já
nepotřebuji kohokoliv peníze. To je pěkné. Já nepotřebuji kohokoliv peníze.
Já používám mé vlastní peníze. Já nepoužívám lobbisty. Já nepoužívám dárce. Nestarám se. Já jsem
opravdu bohatý. Já (neslyšitelný).
A mimochodem, já nejsem ani říkající to je druh stavu myslí, to je druh myšlení, který potřebujete pro
tuto zemi.

566

Tak - protože my jsme dostali udělat zemi bohatou.
To zní hrubé. Někdo řekl, "Ó!, to je hrubé." to není hrubé.
My jsme dostali $18 biliónů v dluhu. My jsme dostali nic jen problémy.
My jsme dostali ozbrojené síly které potřebují vybavení všude ("doslova přes místo"). My jsme dostali
nukleární zbraně které jsou zastaralé.
My nemáme nic. Máme sociální zabezpečení toto je jdoucí být zničené jestli někdo jako já nepřinese
peníze do země. Všichni tito ostatní lidé chtějí odříznout peklo vně toho. Já nejsem jdoucí odříznout to
vůbec; Já jsem jdoucí přinést peníze dovnitř, a my jsme jdoucí zabezpečit to.
Ale tady je co se bude dít:
Poté co jsem volán mými 30 přáteli kdo přispěl k jiným kampaním, poté co jsem volaný všemi zvláštními
zájmy a - dárci a lobbisty - a oni mají nulovou šanci v přesvědčování mě, nulovou - já dostanu telefonát
další den od hlavy Fordu. On bude říkat. "Prosím znovu uvažte," já řeknu ne.
On řekne, "Pane presidente, my jsme rozhodli se přestěhovat továrnu zpět do Spojených států, a my
nejsme jdoucí ji budovat v Mexiku." To je toto. Oni nemají žádný vyběr. Oni nemají žádný vyběr.
Tam jsou stovky věcí jako toto. Já dám vám další příklad.
Saudská Arábie, oni udělají $1 miliardu (dolarů) denně. $1 miliardu (dolarů) denně. Já miluji Saudy.
Mnozí jsou v této budově. Oni udělají miliardu dolarů denně. Kdykoli oni mají problémy, my přeposíláme
lodě. My říkáme "my jsme jdoucí bránit." co jsme my dělající? Oni nemají nic pouze (ale) peníze.
Jestli pravá osoba požádala je, oni by platit jmění. Oni by nebyli tam nebýt (doslova "výjma") nás.
A věřte mi, vy vypadáte na hranici s Jemenem. Vy pamatujete si Obamu před rokem, Jemen byl velké
vítězství. (O) dva týdny později, místo vybuchlo (doslova "bylo vyhozeno vzhůru). Každý utekl (doslova
"dostal se ven") - a oni drželi naše vybavení.
Oni vždy drží naše vybavení. My jsme měli poslat použité vybavení, správně. Oni vždy drží naše
vybavení. My jsme měli poslat nějaký skutečný odpad, protože, upřímně, to by bylo - my jsme měli
poslat naše přebytky. My jsme vždy ztrácející tento nádherný nový značkový materiál.
Ale pohleďte na tuto hranice se Saudskou Arábií. Opravdu si myslíte že tito lidi se zajímají (doslova
"jsou zainteresování", má poznámka) v Jemenu? Saudská Arábie bez nás je odcházející. Oni jsou
odcházející.
A já jsem ten jeden, který udělal všechny správné předpovědi o Iráku. Vy víte, že, tito všichni politici,
proti kterým kandiduji (doslova "běžím") nyní - to je tak pěkné říci, že já kandiduji (doslova "běžím", má
poznámka) jako protikladný k (nim) jestli já běžím, (tak) já běžím. Já běžím (myšleno zřejmě v českém
slova smyslu "protikandiduji", má poznámka).
Ale tyto všichni tito politici, proti kterým nyní protikandiduji, oni jsou zkoušejíci rozspolčit (nás). Já míním,
vy jste hleděli na Bushe, to trvalo mu pět dnů odpovědět na otázku (na) Iráku. On nemohl odpovědět tu
otázku. On nevěděl. Já jsem řekl, "Je on inteligentní?"
Pak já jsem pohlédl na Rubioa. On nebyl schopen odpovědět otázku, je Irák dobrá věc nebo zlá věc?
On nevěděl. On nemohl odpovědět otázku.
Jak jsou tito lidi jdoucí vést nás? Jak jsme my jdoucí - jak půjdeme zpět a udělat to velké znovu? My
nemůžeme. Oni nemají představu. Nemohou vést nás. Oni nemohou. Oni nemohou dokonce odpovědět
jednoduché otázky. To bylo strašné.
Ale Saudská Arábie je ve velkém, velkém problému. Nyní, díky (zřejmě myšleno frackování a jiným
věcem, ropa je (zřejmě myšleno roztečena, má poznámka) všude. A já jsem byl zvyklý říkat to, (že) tam
jsou lodě na moři, a to bylo během té nejhorší krize, že byl přeloženy ropou, a kartel držel cenu nahoře,
protože, znovu, oni byli chytřejší než naši vůdci. Oni byli chytřejší než naši vůdci.
Tam je tak moc bohatství venku tam, které může udělat naši zemi tak bohatou znovu, a proto udělat to
velký znovu. Protože my potřebujeme peníze. My umíráme. My umíráme. My potřebujeme peníze.
Musíme udělat to. A my potřebujeme správné lidi.
Tak Ford příjde zpět. Oni budou všechni přicházet zpět. A já řeknu toto, toto je jdoucí být volba(y), podle
mého názoru, které je (jsou) založen(y) na kompetentnosti.

567

Někdo řekl - děkuji vám, milý.
Někdo řekl mě (na) druhý den, reportér, velmi milý reportér, "Ale, pane Trump, nejste milá osoba."
To je pravda. Ale aktuálně já jsem. Já myslím, že já jsem milá osoba. Lidi, kteří mě znají, jako mě. Má
má rodina ráda mě? Myslím ano (doslova "tak", má poznámka), správně. Pohleďte na mou rodinu. Já
jsem pyšný z mé rodiny.
Mimochodem, mluvení o mé rodině, Melanii, Barronovi, Kaiovi, Donnie, Dona, Vanessa, Tiffaně, Evance
dělají velkou práci. Udělala ona velkou práci?
Valké. Jared, Laura a Eric, já jsem moc hrdý z mé (zřejmě původem smíšené původem i židovské i
nežidovské i české i nečeské i zahrnující rovněž i některé homosexuální mužské příbuzné,
viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivanka_Trumpová , https://en.wikipedia.org/wiki/Ivanka_Trump , https://e
n.wikipedia.org/wiki/Jared_Kushner , https://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Kushner , https://en.wikipedia.or
g/wiki/Munich_(film) , https://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Spielberg_filmography , má poznámka)
rodiny. Oni jsou velká rodina.
Tak reportér řekl mě (na) druhý den, "Ale, pane Trump, nejste milá osoba. Jak můžete dostat lidi volit
vás?"
Já jsem řekl, "Nevím." Já jsem řekl, "Myslím, že (za) číslo jedna, já jsem milá osoba. Já vydávám
mnoho peněz (k) charitám a jiným věcem. Já myslím, že já jsem ve skutečnosti (doslova "aktuálně")
velmi milá osoba."
Ale, já jsem řekl, "Toto budou volba(y) které je(jsou) založené na kompetenci, protože lidi jsou unaveni z
těchto milých (hezkých) lidí. A oni jsou unaveni být bodáni (doslova "trháni") každým člověkem na světě.
A oni jsou unaveni utrácením více (a) více na vzdělání než jakýkoliv národ na světě na hlavu, než
jakýkoliv národ na světě, a my jsme 26tí na světě, 25 zemí jsou lepší než my ve vzdělání. A část z nich
jsou jako země třetího světa. Ale my se stáváme zemí třetího světa, kvůli naší infrastruktuře, naším
letištím, naším cestám, každé věci. Tak jedna z věcí já jsem dělal, a já řekl, vy víte co udělám. Udělám
to. Protože mnoho lidí řeklo, "On nikdy nebude kandidovat (doslova "běžet"). (Za) číslo jedna, on
nebude se chtít vzdát jeho životního stylu."
Oni mají pravdu (doslova "jsou pravdivý", má poznámka) o tom, ale dělám to.
(Za) číslo dva, já jsem soukromá společnost, tak nikdo neví (za) co stojím. A jedna věc je že když
kandidujete (doslova "běžíte", má poznámka), vy musíte oznámit a (písemně) stvrdit (doslova
"certifikovat", má poznámka) vůči všem druhům vládních orgánů vaše čisté jmění.
Tak já říkám, "To je OK (v českém slova smyslu "v pořádku")." Já jsem pyšný na moje čisté jmění. Já
(jsem) udělal úžasnou práci.
Já jsem začal - děkuji vám - já jsem začal v malé kanceláři s mým otcem v Brooklynu a Queensu, a můj
otec řekl - a já miluji mého otce. Já jsem naučil tak moc. On byl velký vyjednavač. Já jsem naučil tak
moc jen sedíc u jeho nohou hraním s (hracími) kostkami nasloucháním jemu vyjednáváním se
subdodavateli. Ale já jsem se naučil mnoho.
Ale byl zvyklý říkávat, "Donalde, nejdi do Manhattanu. To je velká liga. My nevíme cokoliv o tomto.
Nedělej to."
Já (jsem) řekl, "Já mám (doslova "dostanu", má poznámka) jít do Manhattanu. Já mám (doslova
"dostanu", má poznámka) budovat tyto velké budovy. Já mám (doslova "dostanu", má poznámka) dělat
to, tatínku. Já jsem měl (doslova "dostal", má poznámka) udělat to."
A po čtyřech nebo pěti let v Brooklynu, já jsem (majetkově) vstoupil do Manhattanu a dělal hodně
mnoho - velikých obchodů - Grand Hyatt Hotel. Já jsem byl odpovědný za konferenční centrum na
západní straně. Já (jsem) udělal hodně velmi velikých obchodů, a já udělal je brzy a mladý. A nyní já
stavím po celém světě, a já miluji co dělám.
Ale oni všichni řekli, hodně vědátorů v televizi, "Dobře, Donald nebude nikdy kandidovat (doslova
"běžet", má poznámka), a jeden z hlavních důvodů je, že on je privátní a on je pravděpodobně ne tak
úspěšný jak každý myslí."
Tak já řekl sám sobě, ty víš, že nikdo kdy je jsoucí vědět jestliže já budu kandidovat (doslova "poběžím",
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má poznámka), protože já jsem opravdu pyšný z mého úspěchu. Já skutečně jsem.
Já zaměstnal - Já zaměstnávám desítky tisíc lidí přes mou dobu života. To znamená lékař. To znamená
vzdělání. To znamená každou věc.
Tak velká účetní firma a mí účetní pracovali po měsíce, protože to je velké a složité (doslova
"komplexní), a udělili společně prohlášení, finanční prohlášení, pouze shrnutí. Ale každá věc bude
vyplněna, případně s vládou, a my neděláme [použití] externí náklady (doslova zřejmě externality, má
poznámka) nebo cokoliv. My podáme to správně včas. My nepotřebujeme cokoliv.
A to bylo dokonce předneseno (doslova "reportováno", má poznámka) nesprávedlivě včera, protože oni
řekli, "On měl aktiva $9 miliard (dolarů)." Tak já jsem řekl, "Ne, to je špatné číslo. To je špatné číslo. Ne
aktiva."
Tak oni dali dohromady toto. A předem já říkám to, já musím říct toto. Já jsem udělal to staromódní
cestou. To je nemovitotý majetek. Vy víte, že, to je nemovitý majetek.
To je práce, a to jsou spojení dobrého a něčeho špatného a mnoho lidí, kteří nejsou v odborech, a to je
všude a stavění všude po celém světě.
A já mám aktiva - velká účetní firma, jedna z nejvýše respektovaných - 9 miliard 240 milionu dolarů.
A já mám závazky asi $500 milionů (dolarů). To je dlouhodobý dluh, moc nízké úrokové sazby.
Ve skutečnosti, jedna z velkých bank přišla ke mě a řekla, "Donalde, nemáte dost půjčení. Mohli
bychom my půjčit vám $4 miliardy (dolarů)"? Já řekl, "Já nepotřebuji to. Já nechci to. A jsem byl tam. Já
nechci to."
Ale ve dvou sekundách, oni dají mi cokoliv jsem chtěl. Tak já mám celkové čisté jmění, a nyní se
zvýšením, to bude dobrá-přes $10 miliard (dolarů). Ale zde, celkové čisté jmění z-čistá hodnota, nikoliv
aktiva, nikoliv - čistá hodnota, po (odečtení) všeho dluhu, po (odečetní) všech výdajů, největší aktiva Trumpova věž, 1290 třída Americas, Banky America budova v San Franciscu, 40 Wall Streetu (tzn.
zřejmě číslo popisné 40 na ulici Wall Street, doslova česky "Zďové ulici"), někdy označované jako právo
stavby Trumpovo stavební právo oproti New Yorku - mnoho jiných míst všude po světě.
Tak úhrn je $8,737,540,00 (dolarů, tj. matematicky zaokrouhleno nahoru 9 miliard dolarů).
Teď já nedělám to …
Já nedělám to, abych se chlubil, protože vy víte co? Já nemusím se chlubit. Já nemusím, věřte nebo ne.
Dělám tamto abych řekl, že tamto je druh myšlení, (které) naše země potřebuje. My potřebujeme tamto
myšlení. My máme protikladné myšlení.
My máme ztracené existence. My máme ztracené existence. My máme lidi kteří to nemají. My máme
lidi, kteří jsou mravně zkažení. My máme lidi, kteří prodávají tuto zemi dolů po proudu (doslova "odtoku",
má poznámka).
Tak já dal dohromady toto prohlášení, a jediný důvod (proč) já říkám vám o tom dnes je protože my
skutečně musíme vyrazit (doslova "dostat se do chodu", má poznámka), protože jestli my máme další tři
nebo čtyři roky - vy víte, že, my jsme v $8 biliónech (dolarů) nyní. My brzo jsme jdoucí být ve $20
biliónech dolarů.
Podle ekonomů - ve které já nejsem velký věřící, ale, nicméně, to je co oni říkají - že $24 biliónů (dolarů)
- my jsme velice blízko - to je ten bod žádného návratu. $24 biliónů (dolarů). My budeme tam brzo. To je
kdy my se staneme Řeckem. To je kdy my se staneme zemí který je platebně neschopná (doslova
insolventní, česky úpadková). A my jsme jdoucí tam být velmi brzo. My budeme tam velmi brzo.
Tak, jen abych rekapituloval, já bych udělal různé věci velmi rychle. Já bych zrušil a vyměnit velkou lež,
Obama-péče.
Já bych budoval ohromnou zeď, a nikdo nepostaví zdi lépe než já, věřte mi, a já budu budovat je velmi
nenákladně, já budu budovat velkou, velkou zeď na naší jižní hranici. A já budu mít mexickou platbu za
tamtu zeď.
Zaznamenejte má slova.
Nikdo nebude tužší na ISIS (tzn. Islámský stát v Iráku a Sýrii) než Donald Trump. Nikdo.
Já budu hledat - v rámci našich ozbrojených sil, já budu hledat generála Pattona nebo já budu hledat
generála MacArthura, já budu hledat správného bojovníka (doslova zřejmě "zbraň či obránce"). Já najdu
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bojovníka který je jdoucí převzít tamty ozbrojené síly a učinit to skutečně fungovat. Nikdo, nikdo nebude
tlačit nás dokola.
Já zastavím Írán od dostání se k nukleárním zbraním. A my nebudeme používat muže jako ministra
Kerryho který má absolutně žádný koncept vyjednávání, kdo dělající strašné a směšné smlouvy, kdo je
pouze jsoucí klepal dlouze (doslova "podél", má poznámka) jako oni vyrábějí zbraně právě nyní, a
potom jde do cyklistického závodu v 72 letech stáří, a spadne a zlomí si jeho nohu. Já nebudu dělající
tamto. A já slibuji, já nikdy nebudu v cyklistickém závodu. Toto já mohu říci vám.
Já ihned ukončím presidenta Obamy nezákonné výkonné nařízení na imigraci, ihned.
Plná podpora a jištění druhému Článku (Ústavy Spojených států amerických).
Nyní, je to velmi zajímavé. Dnes já (jsem) slyšel to. Skrz hloupost (stupiiditu), ve velmi velmi
tvrdojaderném vězení, zajímavě (doslova interesantně, má poznámka) pojmenovaném Clinton, dva zlí
vrazi, dva zlí lidé utekli, a nikdo neví kde jsou. A žena se dívala na televizi dnes ráno, a řekla, "Vy znáte,
pana Trumpa," a ona řekla jiným lidem, a já ve skutečnosti zavolal ji, a řekla, "Vy víte pane Trump", já
vždy byla proti zbraním. Já jsem nechtěla zbraně. A nyní od (kdy) toto se stalo" - to je nahoře ve
vězeňské oblasti - "můj manžel a já jsme nakonec v souhlasu, protože on chtěl zbraně. My nyní máme
zbraň na každém stole. My jsme připraveni začít střílení."
Já jsem říkal, "Moc zajímavé."
Tak chránit ten druhý Článek.
Konec - konec společné jádro. Společný závěr (doslova "jádro", má poznámka) by mělo - to je pohroma.
(Jeb) Bush je zcela ve prospěch společného závěru (doslova "jádra", má poznámka). Nevidím jak on
může možná dostat nominaci. On je slabý na imigraci. On je ve prospěch běžného závěru (doslova
"jádra", má poznámka). Jako peklo můžete vy volit pro tohoto bojovníka? Vy jen nemůžete udělat to. My
musíme skončit vzdělání musí být místní.
Znovu vystavět venkovskou infrastrukturu.
Nikdo nemůže udělat to jako já. Věřte mi. To bude udělaný včas, na rozpočet, způsobem pod náklady,
způsobem pod (tím) co kdokoliv vůbec kdy myslel.
Já pohlédnu se na cesty jsoucí postavené po celé zemi, a já říkám, že já mohu budovat tamty věci za
jednu-třetinu. Co oni dělají je neuvěřitelné, jak špatně.
Vy víte, že, my (byli) stavící na pensylvánské Avenue (třídě), starý poštovní úřad, my byli přeměňující to
do jednoho ze světových velkých hotelů. To je jdoucí být nejlepší hotel ve Washington, D.C. My jsme
dostali to od Správy veřejných služeb ve Washington, D.C. Obamovy správy (doslova "administrativy").
My jsme dostali to. To byl nejvýše vyhledávaný poté - nebo jeden z nich, ale myslím si, že nejvýše
vyhledávaný poté projekt v historii Správy veřejných služeb ve Washingtonu. My jsme dostali to. Lidi byli
šokovaní, Trump dostal to.
Dobře, já dostal to ze dvou důvodů. Číslo jedna, my jsme skutečně dobří. Číslo dva, my jsme měli
skutečně dobrý plán. A já přidám za třetí (doslova "ve třetím", má poznámka), my jsme měli velké
finanční prohlášení. Protože Veřejné služby, kteří jsou hrozní lidé, mimochodem, a talentovaní lidé, oni
chtěli dělat velkou práci. A oni se chtěli učinit jistými, aby to dostali postavené.
Tak musíme znovu vystavět naši infrastrukturu, naše mosty, naše vozovky, naše letiště. Vy příjdete do
La Guardia letiště, to je jako my jsme v zemi třetího světa. Vy pohleďte na záplaty a 40- letou podlahu.
Oni (za)hodí asfalt (doslova "hodí dolů", má poznámka), a oni hodí (nový).
Vy hledíte na tyto letiště, my jsme jako země třetího světa. A já přícházím sem (doslova "v", má
poznámka) z Číny a já přícházím sem z Kataru a já přícházím sem z jiných míst, a oni mají nejvíce
neuvěřitelná letiště na světě. Vy přijdete (do) zpět do této země a vy máte LAX (ochablost, zřejmě
doslova laxnost, má poznámka), katastrofu. Vy máte tyto všechny katastrofální letiště. Musíme znovu
vystavět naši infrastrukturu.
Chraňte Medicare (doslova "lékařskou péči"), lékařskou pomoc a sociální zabezpečení bez (peněžních)
řezů (zřejmě myšleno v českém slova smyslu "škrtů"). Muset udělat to.
Zbavte se podvodu. Zbavte se odpadu a zneužítí, ale chraňte to. Lidi platili to po roky. A nyní mnoho z
těchto kandidátů chce ořezat to. Vy zachraňte to děláním Spojených států, udělající nás bohatý znovu,
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vzítím zpět všech peněz které (byly) jsoucí ztraceny.
Znovu vyjednávejte naše obchody zahraničního obchodu.
Redukujte našich $18 bilionů (dolarů) v dluhu, protože, věřte mi, my jsme v bublině. My máme uměle
nízké úrokové sazby. My máme trh cenných papírů který ,upřímně, byl dobrý ke mně, ale já stále
nenávidím vidět co (je) dějící se. My máme trh cenných papírů který je tak nafouklý.
Byťte opatrní na bublinu protože co jste viděli v minulosti by mohly být bezvýznamné malé brambory ve
srovnání s tím, co se stane. Tak byťte opatrní velmi, velmi opatrní.
A posílujte naše ozbrojené síly a berte péči o naše veterány (anglické slovo "vet" v angličtině znamená
válečné vysloužilce, tzv. veterány, dále též veterináře, tj. česky zvěrolékaře). Tak, tak důležité.
Se smutkem (doslova "smutně", má poznámka), americký sen je mrtvý.
Ale jestli já se (do)stanu zvolený prezident já přinesu to zpět větší a lepší a silnější než kdy předtím, a
my uděláme Ameriku velkou znovu.
Děkuji vám. Děkuji mnohokrát.
Čtěte další: Jak Donald Trump ukradl Jeba Bushe okamžik.
Poslouchejte nejdůležitější příběhy dne.
TIME Myšlenky, hosté, světové vedoucí hlasy, poskytující výklad k událostem ve zprávách, společnosti,
a kultuře. My vítáme vnější příspěvky. Vyjádřené názory nikoliv nezbytně odrážejí pohledy TIME
vydavatelů.
...
TIME tým
Zdroj: Donalda Trumpa prezidentské (kandidatury) oznámení řeč, viz
na: http://time.com/3923128/donald-trump-announcement-speech/ . Tj. v novinovém magazínu "Time",
který (což česky znamená doslova "čas") výchází s týdenní frekvencí, jeho celkový náklad oběhu v roce
2016 našeho letopočtu, tj. anno Domini je kolem tří miliónů výtisků, jeho první vydání bylo před
devadesáti třemi lety dne 3. března 1923 našeho letopočtu, tj. anno Domini, jeho vydavatelskou
společností je v současnosti obchodní společnost Time Inc. ze Spojených států amerických, tento
novinový magazín byl založen v New Yorku City, v současném velkoměstě New York ve Spojených
státech amerických (USA), tento novinový magazín vychází v anglickém jazyce, po destiletí tento nový
magazín byl řízen Henrym Lucem, evropské vydání tohoto novinového magazínu se nazývá "Time
Europe", dříve známém jako "Time Atlantic", a je zveřejňováno v Londýně ve Velké Británii v Evropě i
pro evropský Blízký východ, a od roku 2003 našeho letopočtu, tj. anno Domini, i pro Latinskou Ameriku,
asijské vydání tohoto novinového magazínu nazvývané "Time Asia" má sídlo v Hong Kongu v
současném asijském státu Číně, jiho-pacifické vydání tohoto novinového magazínu je zveřejňováno pro
Austrálii, Nový Zéland a pacifické ostrovy (tj. ostrovy tzv. Tichého /mořského/ oceánu) a zároveň toto
jiho-pacifické vydání tohoto novinového magazínu má sídlo v Sydney v této Austrálii. Tento novinový
magazín "Time" má světový největší oběh pro týdenní novinové magazíny. V roce 2012 našeho
letopočtu, tj. anno Domini tento novinový magazín byl jedenáctým nejvíce obíhajícím magazínem ve
Spojených státech amerických a druhým nejvíce obíhajícím týdenním magazínem (zřejmě ve Spojených
státech amerických) za magazínem "People", viz https://en.wikipedia.org/wiki/Time_(magazine) .
celý výše uvedený článek na www.philosophyofbalance.sweb.cz
Aktualizováno 9. 11. 2016 10:17
9. 11. 2016 10:17
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"Contemporary American elections, should gentlemen vote for Hillary Clinton or Donald Trump as
American (USA) president", my original Czech article in English language:
Mechanical translation of the below mentioned text from Czech language to English language
apparently by microsoft translator, for details JUDr. Dalibor Grůza,
Ph.D., www.czechlawfirm.com and www.spvzt.cz :
Published in the town Hustopeče in the Czech Republic in Europe, the first day of the month of
November in the year 2016 a.d., i.e., the year of our Lord, from the original Latin "anno Domini" authored
by JUDr. Dalibor Grůza Ph.d., lawyer and philosopher in the long term and currently living and working
in this his native town Hustopeče, see www.czechlawfirm.com .
Below, the political and legal analysis of current American presidential election in the United States of
America based on Donald Trump's Presidential Announcement Speech, this whole his speech during
the month of June in the year 2015, i.e., a.d. anno Domini, meaning year of our Lord, see below,
according to (my) PHILOSOPHY of BALANCE PHILOSOPHY of LOVE or the ORDER of the
VICTORIOUS ARMIES: "all living things, in fact, most want to live in a world where everyone will have a
happy, because everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the others are
more opinions (speculation). See www.spvzt.cz .
Statement:
Reasons given below, I present my basic advice to America's current presidential elections in the United
States of America (USA) from (my) philosophy of balance, see www.spvzt.cz in the following us
presidential election should be selected on apparently the next 4 years the new American President, i.e.
probably the current Supreme Leader of the democratic United States of America as the current most
powerful State, apparently i.e. companies on the planet Earth. According to this my philosophy of
balance would be right, that these American presidential elections won by protikandidátka Mr. Donald
Trump below Mrs. Hillary Clinton and offered instead of the Vice President, in this its possible to the
Government of the United States to his sole rival candidate at the presidential election in this Donald
Trump and Donald Trump has this Ms. He offered instead of Vice President and that these two former
presidential protikandidáti together to rule and at the same time endured work together in this American
Government at least until the end of their joint presidential term and however, however, at least until
such time as much as possible before it averted a looming disaster of the world below the Christian
West.
The preamble to my above statement:
Below I present as evidence a crucial campaign speech one of the total of two current presidential
candidates in the United States of America (USA), above, Donald Trump, by which I do agree with this
Donald Trump that, currently, the Western, i.e. Christian civilization stands at over 2000 years
durationits history completely crucial fork in the road, which may also refer to the utter bankruptcy or
even demise of this Christian world of the Western civilzace, or even the disappearance of almost all
over the Country living on our planet of mankind as well as the disappearance of the extremely vast
amounts of many other species of living creatures on this planet Earth, because of the current
possiblethe immediate threat to our planet Earth to the outbreak of the war, while the use of extremely
bulk diox nuclear weapons, has now have in their weapons stocks of the individual States of the
Christian world of the West. But, on the contrary, I disagree with this Donald Trump that solution of this
major crisis of the West is again the construction of some new powerful u.s. imperia (i.e. English
"Empire"), notwithstanding the apparently huge apparently caused by unnecessary (i.e., greater than the
smallest possible) death and pain, in particular, how people and other living creatures, in particular
animals. This new American imperium of the United States of America (USA) proposes this Donald
Trump (see below) to establish on the basis of a huge boost (concrete) construction at very low prices,
which would, of course, also covered in particular the very low wages in particular, free from
construction workers and also would mean more massive environmental destruction of our the planet
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Earth, and on the second point of order this new American imperium in the U.S. This Donald Trump (see
below) proposes to base it on a strengthening of the U.S. armed forces apparently against the expected
upheaval. However, I do agree with this Donald Trump that present the greatest value of the United
States of America for the contemporary Christian West, especially for Europe, is a powerful and not
necessarily even a merciful Christian army of the United States of America made up of very well trained,
but on the contrary, unlike this Donald Trump think and very modern and excellently assemble,ojenými
soldiers and military experts and at the same time, that at present is the US Army's only truly functional
guarantee of Christian power in our world still relatively (Christian) World nejmilosrdnějšího West (still
nemajícího in the world today miloshrdnější compensation) to the West, this Christian world was not
destroyed raids nekřesťChristian, much scientifically nedokonalejších, but on the other hand, even much
larger numbers of inhabitants of the surrounding States and Nations. Therefore, the present very unfair,
unforgiving and hence very unchristian war the army of the United States of America has not yet
nepřevážili last merit of these United States of America (USA) for this Christian world West, because
these have not yet United States provide virtually for free or very cheap price for the disproportionate to
the other of the world'sreplacement of the Christian West, above all the European countries and their
citizens fundamental military protection, for example. against the German Emperor. the first World War
(between 1917 and 1918 a.d.), against the German Nazis in the framework of the so-called. World War
II (1941 to 1945 ad), during the so-called. the cold war against the Communist Soviet Russia and the
Portuguese in particular against Muslims. At present, it is therefore the obvious truth that, currently, only
the army of the United States of America, given the strength of the U.S. military is able to defend the
Christian West. Furthermore, it is an obvious fact, that despite the above obvious very bad the current
war led by the United States of America pros to the Western Christian world from a historical
establishment comprising 250 years ago and even resulting from past merits of these United States of
America for the Western Christian world still outweigh their large errors, jinými words, in particular, the
now relatively rich Western Christian Europe yet has not only a moral but also a legal obligation to me
gradually repay these United States of America of its above the donations made by Europe in the form
of the above big death and pain many Americans of the United States of America, who have suffered in
a big way and boin particular, for this Europe and communists won a in the above two world wars in the
last century, and this Europe also the obligation to repay their debts to these United States of America
arising from the huge cash and other gifts (see e.g.. The Marshall plan after World War II above)
provided by the United States of America as a help to this Europe. For the above reasons, I consider it
entirely legitimate and legal requirement of Donald Trump, that at the time seemed huge debts following
withdrawal of the existing United States of America to the United States the moral and legal right to the
highest possible repayment of these huge debts of Europe against these United States of America, all in
compliance with the all the necessary conditions for this European loan, which is not even in this much
larger than repayment as possible violations of the law, to be merciful. In practice, this involves above all
the reasons mentioned above and under the above conditions, immediate massive increase in the share
of Western Europe on cash contributions for the modernisation of the army of the United States of
America, and the common European and us reasonable progressive payment of us public debt. In the
absence of parties of Western Europe can be according to my philosophy of balance very soon probably
expect a big security problems that Western Europe from both the Muslim world and also by the
contemporary Russia and so, not least from China, apparently according to my philosophy of balance
very soon also probably bbně expect very sharp restrictions on the military involvement of the army of
the United States as by the armed forces not only in Europe but also in the whole of our world today,
and that in the current situation, which currently is according to me the Christian Western Europe
virtually very militarily vulnerable due to her previous selfish policy based essentiallyin particular, for
filling the belly of its people and the following with the almost total reliance on the free military protection
from the straný of the army of the United States of America paid exclusively from taxes the population of
the United States of America. At the same time if some think that our debts in particular, as regards the
big death and pain in the past suffered in our interest not only of the above-mentioned United States of
America (USA) as well as a number of other living creatures, at present I am thinking in particular of the
worst current colossal unnecessary death and pain suffered by the billions or perhaps already farmed
from bilionůmvířat almost always shortly after their birth of martyred to death in industrial agricultural
slaughter farms (both from the side of this Christian Western Europe, as well as on the part of the United
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States of America), they will not have to never be in the future with appropriate interest paid, then let this
huge number of people out of this Christian Western Europe, from the following tořesťanských United
States of America, who are all, in my view, in fact, presented false not true Christians, continue to feel
free to continue to engage, in the above mentioned monumental needless death and pain, then,
however, or the Christian God, which should be according to the Christian Bible, love in the sense of
charity have mercy on them (see the Bible, New Testament, Zhejianggeology of the Ecumenical
translation: 1. John/list/4. Chapter 8. verse: "who does not love God, because God is love." the Latin
translation of the Bible called the/v. Vulgatě from St. Jerome from 4. up to 5. century AD, see the Bible,
New Testament, Epistola b. Joannis Apostoli Prima 4, 8: "qui non novit quoniam diligit Deum non Deus
caritas est '/, or see ibid. 1. /list/John 4. Chapter 16. verse: "we have come to know the love that God
has for us, and we believe in it. God is love, and whoever remains in love remains in God and God in
him. " /, or see ibid. Epistola b. Joannis Apostoli Prima 4, 16: "et credidimus caritati cognovimus nose et
quam habet Deus in nobis Deus caritas est et qui manet in caritate in Deo manet et Deus in eo"/,
referred to
see http://www.biblenet.cz/app/b?book=John1&no=4 and http://vulsearch.sourceforge.net/html/1Jo.html
, in fact, believe that the World Government's not charity, but rather necharita, jinými words, that this is
the only old testament and the New Testament God or nature are in the long-term, a serial killer of
people and other living creatures. This I present that may soon be shown if they are right, those who
believe in the charity (i.e., that the Basic Law of the world as for all living creatures is a permanent
obligation to each "Act the least possible death and pain") and those who believe that this is the only old
testament and New Testament Biblical God or nature are in the long-term, a serial killer of people and
othertion of the living creatures. To do this, I just have to note that not all the wealth of the world I
wouldn't want to live in a world ruled by the above a lot of the big unnecessary necharita, and I would
maybe even everything I have to live in a world ruled by this charity, i.e. above. "in a world where they
will have all the love", I am now thinking in particular, where they will have the love to all living beings,
and therefore, even i in my life of all my small forces try to still "causing the least possible death and
pain," as this (my) Filsofii balance build the rest of you is just your thing, but my good faith and i am
fulfilling and this here referred to philosophical-scientific political stanoviském this obligation towards the
above love within the meaning of the charity probably guaranteeing me this my most perfect
performance of this as possible and my responsibilities to my greatest possible impunity in a real form of
great quantities of this charity obtained my friends and at the same time guaranteeing me in a real form
of toutabout my charity as possible the quantity obtained my enemies. For a completely characteristic of
the current political situation of the contemporary Christian world of the West, I find that one of the most
important upcoming apparently democratic elections in the history of the up-to-present Christian
democratic world of the West going in the above-mentioned United States decide not above the current
essential rational, i.e.. intellectual political questions, but absolutely mimorozumová, IE. completely
irrational, the question of who is more sexually perverted, whether it should be above the current us
presidential candidate Donald Trump, who in the past as part of their apparently uncontrollable sexual
male to remain unsatisfied arousal was reaching to the vagina or ass or tits probably two to five foreign
maybe specified or married women, see https://www.theguardian.com/world/2016/oct/25/pussy-riotdonald-trump-straight-outta-vagina , or whether it should be his his protikandidátka referred to above in
this us presidential election Hillary Clinton, which in the past apparently appreciated the dissident, i.e.
disagreeingand in today's Russia, probably even the persecuted Russian woman obviously lesbian
music part, IE. apparently even partially sexually but (i.e. sexually faulting) musical group, which chose
its name from the English phrase: "Pussy riot". While the husband of Hillary Clinton, as a former
President of these United States of America, made famous by the fact that you apparently similar in its
uncontrollable sexual arousal men's neuspokojeném prokázanně let suck his sexual limb from the very
young and very handsome (apparently Jewish) girl called Lewinsky. And while this Hillary Clinton as
much as possible and by me and in larger contra bonos mores took advantage of an earlier zneucťující
film recording apparently containing the bragging of the Donald Trump of his question below women
sexually harassing behavior fundamentally taken highly probably secretly without the knowledge of the
Donald Trump and recently published apparently with personal consent or even maybe even on the
personal initiative of his American single presidential protikandidátky Hillary Clintnové within their
exclusive mutual American contemporary political election the struggle for the Office of President of the

574

above, United States of America (USA).
My Note: The above music Russian woman apparently partially lesbian, i.e. a woman apparently
partially gay music group "Pussy riot" in contemporary Russia, apparently peacefully protested the
apparently quite hard fights and Super unacceptable and totally unnecessary criminal oppression, i.e.
criminal repression of the present Russian State as the second nejmocnějšího world State, held by the
current Russian President, IE. Russian nejvýšším leader and political dictator Vladimir Putin against
their Russian sexually úchylným, IE. defective citizens, an example is probably the current Russian law,
which prohibits people affected by sexual aberration drive motor vehicles in the future, according to the
Russian Government decree or exhibicionisté, fetishists, crossdressing, pedophiles, nekrofilové and
pattern practices shall not drive a motor vehicle, see source: http://www.lidovky.cz/dalsi-podivny-zakonv-rusku-exhibicioniste-ci-tranvestite-nesmi-za-volant-1un-/zpravysvet.aspx?c=A150109_104529_ln_zahranici_elepřičemž , in the name of this Russian music apparently
partially lesbian group "Pussy riot" seems to be the English word "pussy" to translate among the English
equivalent as a base of the Czech word "pussy", i.e., female genital organ, and the English word "riot"
seems to be resolved, as the English equivalent of a base of the Czech word "orgy", i.e., the English
name of this Russian huMusic Group "Pussy riot" could be translated into the Czech language as
"vaginal orgy", IE. apparently a group sexual encounter people with exclusively female genital organs,
i.e.. apparently the group exclusively between homosexual sexual intercourse, i.e.. by lesbian women,
with the most famous political act of this disidentským musical groups acting under the English phrase
"a Pussy riot" in contemporary Russia was the intrusion of this musical group 21. day of the month of
February (year) 2012 a.d., i.e.. anno Domini is perhaps one of the most important to Orthodox Christian
churches in the history of Russia, which is the "Cathedral of Christ the Saviour" in the capital of Russia,
i.e.. in Moscow, where in front of the iconostasis, IE. apparently the main altar of the Temple members
started the band screaming the lyrics "Mother of God" (i.e. according to me apparently Holy Mary,
mother of Jesus Nazareth, apparently the Christ, my note) "exorcise Putin", for details see
on: http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zajimavosti/_zprava/pussy-riot-je-jen-pornograficka-skupinkaprohlasil-milos-zeman-v-hovorech-z-lan-1415075 , https://cs.wikipedia.org/wiki/Kauza_Hovory_z_Lán , https://cs.wikipedia.org/wiki/Pussy_Riot ,
https://cs.wikipedia.org/wiki/LGBT , https://cs.wikipedia.org/wiki/Katedrála_Krista_Spasitele_(Moskva) ,
https://en.wikipedia.org/wiki/Pussy_Riot , https://www.theguardian.com/world/2016/oct/25/pussy-riotdonald-trump-straight-outta-vagina .
The attached evidence of my above political and legal analysis of the current u.s. presidential election:
Donald Trump's Presidential Announcement Speech
Time.com
...
TIMEIdeaspolitics
Here’s Donald Trump’s Presidential Announcement Speech
TIME Staff
June 16, 2015
SHARE
The reality television host said he is running for President. Here are his remarks from a speech given
Tuesday at Trump Tower in New York City
+ READ ARTICLE
Wow. Whoa. That is some group of people. Thousands.
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So nice, thank you very much. That’s really nice. Thank you. It’s great to be at
Trump Tower. It’s great to be in a wonderful city, New York. And it’s an honor
to have everybody here. This is beyond anybody’s expectations. There’s been no
crowd like this.
And, I can tell, some of the candidates, they went in. They didn’t know the
air-conditioner didn’t work. They sweated like dogs.
They didn’t know the room was too big, because they didn’t have anybody there.
How are they going to beat ISIS? I don’t think it’s gonna happen.
Our country is in serious trouble. We don’t have victories anymore. We used to
have victories, but we don’t have them. When was the last time anybody saw us
beating, let’s say, China in a trade deal? They kill us. I beat China all the
time. All the time.
When did we beat Japan at anything? They send their cars over by the millions,
and what do we do? When was the last time you saw a Chevrolet in Tokyo? It
doesn’t exist, folks. They beat us all the time.
When do we beat Mexico at the border? They’re laughing at us, at our stupidity.
And now they are beating us economically. They are not our friend, believe me.
But they’re killing us economically.
The U.S. has become a dumping ground for everybody else’s problems.
Sign up for THE BRIEF and more view example
Thank you. It’s true, and these are the best and the finest. When Mexico sends
its people, they’re not sending their best. They’re not sending you. They’re not
sending you. They’re sending people that have lots of problems, and they’re
bringing those problems with us. They’re bringing drugs. They’re bringing crime.
They’re rapists. And some, I assume, are good people.
But I speak to border guards and they tell us what we’re getting. And it only
makes common sense. It only makes common sense. They’re sending us not the right
people.
It’s coming from more than Mexico. It’s coming from all over South and Latin
America, and it’s coming probably— probably— from the Middle East. But we don’t
know. Because we have no protection and we have no competence, we don’t know
what’s happening. And it’s got to stop and it’s got to stop fast.
Islamic terrorism is eating up large portions of the Middle East. They’ve become
rich. I’m in competition with them.
They just built a hotel in Syria. Can you believe this? They built a hotel. When
I have to build a hotel, I pay interest. They don’t have to pay interest,
because they took the oil that, when we left Iraq, I said we should’ve taken.
So now ISIS has the oil, and what they don’t have, Iran has. And in 19— and I
will tell you this, and I said it very strongly, years ago, I said— and I love
the military, and I want to have the strongest military that we’ve ever had, and
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we need it more now than ever. But I said, “Don’t hit Iraq,” because you’re
going to totally destabilize the Middle East. Iran is going to take over the
Middle East, Iran and somebody else will get the oil, and it turned out that
Iran is now taking over Iraq. Think of it. Iran is taking over Iraq, and they’re
taking it over big league.
We spent $2 trillion in Iraq, $2 trillion. We lost thousands of lives, thousands
in Iraq. We have wounded soldiers, who I love, I love — they’re great — all over
the place, thousands and thousands of wounded soldiers.
And we have nothing. We can’t even go there. We have nothing. And every time we
give Iraq equipment, the first time a bullet goes off in the air, they leave it.
Last week, I read 2,300 Humvees— these are big vehicles— were left behind for
the enemy. 2,000? You would say maybe two, maybe four? 2,300 sophisticated
vehicles, they ran, and the enemy took them.
Last quarter, it was just announced our gross domestic product— a sign of
strength, right? But not for us. It was below zero. Whoever heard of this? It’s
never below zero.
Our labor participation rate was the worst since 1978. But think of it, GDP
below zero, horrible labor participation rate.
And our real unemployment is anywhere from 18 to 20 percent. Don’t believe the
5.6. Don’t believe it.
That’s right. A lot of people up there can’t get jobs. They can’t get jobs,
because there are no jobs, because China has our jobs and Mexico has our jobs.
They all have jobs.
But the real number, the real number is anywhere from 18 to 19 and maybe even 21
percent, and nobody talks about it, because it’s a statistic that’s full of
nonsense.
Our enemies are getting stronger and stronger by the way, and we as a country
are getting weaker. Even our nuclear arsenal doesn’t work.
It came out recently they have equipment that is 30 years old. They don’t know
if it worked. And I thought it was horrible when it was broadcast on television,
because boy, does that send signals to Putin and all of the other people that
look at us and they say, “That is a group of people, and that is a nation that
truly has no clue. They don’t know what they’re doing. They don’t know what
they’re doing.”
We have a disaster called the big lie: Obamacare. Obamacare.
Yesterday, it came out that costs are going for people up 29, 39, 49, and even
55 percent, and deductibles are through the roof. You have to be hit by a
tractor, literally, a tractor, to use it, because the deductibles are so high,
it’s virtually useless. It’s virtually useless. It is a disaster.
And remember the $5 billion website? $5 billion we spent on a website, and to
this day it doesn’t work. A $5 billion website.
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I have so many websites, I have them all over the place. I hire people, they do
a website. It costs me $3. $5 billion website.
Well, you need somebody, because politicians are all talk, no action. Nothing’s
gonna get done. They will not bring us— believe me— to the promised land. They
will not.
As an example, I’ve been on the circuit making speeches, and I hear my fellow
Republicans. And they’re wonderful people. I like them. They all want me to
support them. They don’t know how to bring it about. They come up to my office.
I’m meeting with three of them in the next week. And they don’t know— “Are you
running? Are you not running? Could we have your support? What do we do? How do
we do it?”
I like them. And I hear their speeches. And they don’t talk jobs and they don’t
talk China. When was the last time you heard China is killing us? They’re
devaluing their currency to a level that you wouldn’t believe. It makes it
impossible for our companies to compete, impossible. They’re killing us.
But you don’t hear that from anybody else. You don’t hear it from anybody else.
And I watch the speeches.
I watch the speeches of these people, and they say the sun will rise, the moon
will set, all sorts of wonderful things will happen. And people are saying,
“What’s going on? I just want a job. Just get me a job. I don’t need the
rhetoric. I want a job.”
And that’s what’s happening. And it’s going to get worse, because remember,
Obamacare really kicks in in ’16, 2016. Obama is going to be out playing golf.
He might be on one of my courses. I would invite him, I actually would say. I
have the best courses in the world, so I’d say, you what, if he wants to— I have
one right next to the White House, right on the Potomac. If he’d like to play,
that’s fine.
In fact, I’d love him to leave early and play, that would be a very good thing.
But Obamacare kicks in in 2016. Really big league. It is going to be amazingly
destructive. Doctors are quitting. I have a friend who’s a doctor, and he said
to me the other day, “Donald, I never saw anything like it. I have more
accountants than I have nurses. It’s a disaster. My patients are beside
themselves. They had a plan that was good. They have no plan now.”
We have to repeal Obamacare, and it can be— and— and it can be replaced with
something much better for everybody. Let it be for everybody. But much better
and much less expensive for people and for the government. And we can do it.
So I’ve watched the politicians. I’ve dealt with them all my life. If you can’t
make a good deal with a politician, then there’s something wrong with you.
You’re certainly not very good. And that’s what we have representing us. They
will never make America great again. They don’t even have a chance. They’re
controlled fully— they’re controlled fully by the lobbyists, by the donors, and
by the special interests, fully.
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Yes, they control them. Hey, I have lobbyists. I have to tell you. I have
lobbyists that can produce anything for me. They’re great. But you know what? it
won’t happen. It won’t happen. Because we have to stop doing things for some
people, but for this country, it’s destroying our country. We have to stop, and
it has to stop now.
Now, our country needs— our country needs a truly great leader, and we need a
truly great leader now. We need a leader that wrote “The Art of the Deal.”
We need a leader that can bring back our jobs, can bring back our manufacturing,
can bring back our military, can take care of our vets. Our vets have been
abandoned.
And we also need a cheerleader.
You know, when President Obama was elected, I said, “Well, the one thing, I
think he’ll do well. I think he’ll be a great cheerleader for the country. I
think he’d be a great spirit.”
He was vibrant. He was young. I really thought that he would be a great
cheerleader.
He’s not a leader. That’s true. You’re right about that.
But he wasn’t a cheerleader. He’s actually a negative force. He’s been a
negative force. He wasn’t a cheerleader; he was the opposite.
We need somebody that can take the brand of the United States and make it great
again. It’s not great again.
We need— we need somebody— we need somebody that literally will take this
country and make it great again. We can do that.
And, I will tell you, I love my life. I have a wonderful family. They’re saying,
“Dad, you’re going to do something that’s going to be so tough.”
You know, all of my life, I’ve heard that a truly successful person, a really,
really successful person and even modestly successful cannot run for public
office. Just can’t happen. And yet that’s the kind of mindset that you need to
make this country great again.
So ladies and gentlemen…I am officially running… for president of the United
States, and we are going to make our country great again.
It can happen. Our country has tremendous potential. We have tremendous people.
We have people that aren’t working. We have people that have no incentive to
work. But they’re going to have incentive to work, because the greatest social
program is a job. And they’ll be proud, and they’ll love it, and they’ll make
much more than they would’ve ever made, and they’ll be— they’ll be doing so
well, and we’re going to be thriving as a country, thriving. It can happen.
I will be the greatest jobs president that God ever created. I tell you that.
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I’ll bring back our jobs from China, from Mexico, from Japan, from so many
places. I’ll bring back our jobs, and I’ll bring back our money.
Right now, think of this: We owe China $1.3 trillion. We owe Japan more than
that. So they come in, they take our jobs, they take our money, and then they
loan us back the money, and we pay them in interest, and then the dollar goes up
so their deal’s even better.
How stupid are our leaders? How stupid are these politicians to allow this to
happen? How stupid are they?
I’m going to tell you— thank you. I’m going to tell you a couple of stories
about trade, because I’m totally against the trade bill for a number of reasons.
Number one, the people negotiating don’t have a clue. Our president doesn’t have
a clue. He’s a bad negotiator.
He’s the one that did Bergdahl. We get Bergdahl, they get five killer terrorists
that everybody wanted over there.
We get Bergdahl. We get a traitor. We get a no-good traitor, and they get the
five people that they wanted for years, and those people are now back on the
battlefield trying to kill us. That’s the negotiator we have.
Take a look at the deal he’s making with Iran. He makes that deal, Israel maybe
won’t exist very long. It’s a disaster, and we have to protect Israel. But…
So we need people— I’m a free trader. But the problem with free trade is you
need really talented people to negotiate for you. If you don’t have talented
people, if you don’t have great leadership, if you don’t have people that know
business, not just a political hack that got the job because he made a
contribution to a campaign, which is the way all jobs, just about, are gotten,
free trade terrible.
Free trade can be wonderful if you have smart people, but we have people that
are stupid. We have people that aren’t smart. And we have people that are
controlled by special interests. And it’s just not going to work.
So, here’s a couple of stories happened recently. A friend of mine is a great
manufacturer. And, you know, China comes over and they dump all their stuff, and
I buy it. I buy it, because, frankly, I have an obligation to buy it, because
they devalue their currency so brilliantly, they just did it recently, and
nobody thought they could do it again.
But with all our problems with Russia, with all our problems with everything—
everything, they got away with it again. And it’s impossible for our people here
to compete.
So I want to tell you this story. A friend of mine who’s a great manufacturer,
calls me up a few weeks ago. He’s very upset. I said, “What’s your problem?”
He said, “You know, I make great product.”
And I said, “I know. I know that because I buy the product.”
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He said, “I can’t get it into China. They won’t accept it. I sent a boat over
and they actually sent it back. They talked about environmental, they talked
about all sorts of crap that had nothing to do with it.”
I said, “Oh, wait a minute, that’s terrible. Does anyone know this?”
He said, “Yeah, they do it all the time with other people.”
I said, “They send it back?”
“Yeah. So I finally got it over there and they charged me a big tariff. They’re
not supposed to be doing that. I told them.”
Now, they do charge you tariff on trucks, when we send trucks and other things
over there.
Ask Boeing. They wanted Boeing’s secrets. They wanted their patents and all
their secrets before they agreed to buy planes from Boeing.
Hey, I’m not saying they’re stupid. I like China. I sell apartments for— I just
sold an apartment for $15 million to somebody from China. Am I supposed to
dislike them? I own a big chunk of the Bank of America Building at 1290 Avenue
of the Americas, that I got from China in a war. Very valuable.
I love China. The biggest bank in the world is from China. You know where their
United States headquarters is located? In this building, in Trump Tower. I love
China. People say, “Oh, you don’t like China?”
No, I love them. But their leaders are much smarter than our leaders, and we
can’t sustain ourself with that. There’s too much— it’s like— it’s like take the
New England Patriots and Tom Brady and have them play your high school football
team. That’s the difference between China’s leaders and our leaders.
They are ripping us. We are rebuilding China. We’re rebuilding many countries.
China, you go there now, roads, bridges, schools, you never saw anything like
it. They have bridges that make the George Washington Bridge look like small
potatoes. And they’re all over the place.
We have all the cards, but we don’t know how to use them. We don’t even know
that we have the cards, because our leaders don’t understand the game. We could
turn off that spigot by charging them tax until they behave properly.
Now they’re going militarily. They’re building a military island in the middle
of the South China sea. A military island. Now, our country could never do that
because we’d have to get environmental clearance, and the environmentalist
wouldn’t let our country— we would never build in an ocean. They built it in
about one year, this massive military port.
They’re building up their military to a point that is very scary. You have a
problem with ISIS. You have a bigger problem with China.
And, in my opinion, the new China, believe it or not, in terms of trade, is
Mexico.
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So this man tells me about the manufacturing. I say, “That’s a terrible story. I
hate to hear it.”
But I have another one, Ford.
So Mexico takes a company, a car company that was going to build in Tennessee,
rips it out. Everybody thought the deal was dead. Reported it in the Wall Street
Journal recently. Everybody thought it was a done deal. It’s going in and that’s
going to be it, going into Tennessee. Great state, great people.
All of a sudden, at the last moment, this big car manufacturer, foreign,
announces they’re not going to Tennessee. They’re gonna spend their $1 billion
in Mexico instead. Not good.
Now, Ford announces a few weeks ago that Ford is going to build a $2.5 billion
car and truck and parts manufacturing plant in Mexico. $2.5 billion, it’s going
to be one of the largest in the world. Ford. Good company. (see https://www.novinky.cz/auto/416423diky-donaldu-trumpovi-byl-potvrzen-nastup-fordu-bronco.html )
So I announced that I’m running for president. I would…
… one of the early things I would do, probably before I even got in— and I
wouldn’t even use— you know, I have— I know the smartest negotiators in the
world. I know the good ones. I know the bad ones. I know the overrated ones.
You get a lot of them that are overrated. They’re not good. They think they are.
They get good stories, because the newspapers get buffaloed. But they’re not
good.
But I know the negotiators in the world, and I put them one for each country.
Believe me, folks. We will do very, very well, very, very well.
But I wouldn’t even waste my time with this one. I would call up the head of
Ford, who I know. If I was president, I’d say, “Congratulations. I understand
that you’re building a nice $2.5 billion car factory in Mexico and that you’re
going to take your cars and sell them to the United States zero tax, just flow
them across the border.”
And you say to yourself, “How does that help us,” right? “How does that help us?
Where is that good”? It’s not.
So I would say, “Congratulations. That’s the good news. Let me give you the bad
news. Every car and every truck and every part manufactured in this plant that
comes across the border, we’re going to charge you a 35-percent tax, and that
tax is going to be paid simultaneously with the transaction, and that’s it.
Now, here’s what is going to happen. If it’s not me in the position, it’s one of
these politicians that we’re running against, you know, the 400 people that
we’re (inaudible). And here’s what’s going to happen. They’re not so stupid.
They know it’s not a good thing, and they may even be upset by it. But then
they’re going to get a call from the donors or probably from the lobbyist for
Ford and say, “You can’t do that to Ford, because Ford takes care of me and I
take care of you, and you can’t do that to Ford.”
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And guess what? No problem. They’re going to build in Mexico. They’re going to
take away thousands of jobs. It’s very bad for us.
So under President Trump, here’s what would happen:
The head of Ford will call me back, I would say within an hour after I told them
the bad news. But it could be he’d want to be cool, and he’ll wait until the
next day. You know, they want to be a little cool.
And he’ll say, “Please, please, please.” He’ll beg for a little while, and I’ll
say, “No interest.” Then he’ll call all sorts of political people, and I’ll say,
“Sorry, fellas. No interest,” because I don’t need anybody’s money. It’s nice. I
don’t need anybody’s money.
I’m using my own money. I’m not using the lobbyists. I’m not using donors. I
don’t care. I’m really rich. I (inaudible).
And by the way, I’m not even saying that’s the kind of mindset, that’s the kind
of thinking you need for this country.
So— because we got to make the country rich.
It sounds crass. Somebody said, “Oh, that’s crass.” It’s not crass.
We got $18 trillion in debt. We got nothing but problems.
We got a military that needs equipment all over the place. We got nuclear
weapons that are obsolete.
We’ve got nothing. We’ve got Social Security that’s going to be destroyed if
somebody like me doesn’t bring money into the country. All these other people
want to cut the hell out of it. I’m not going to cut it at all; I’m going to
bring money in, and we’re going to save it.
But here’s what’s going to happen:
After I’m called by 30 friends of mine who contributed to different campaigns,
after I’m called by all of the special interests and by the— the donors and by
the lobbyists— and they have zero chance at convincing me, zero— I’ll get a call
the next day from the head of Ford. He’ll say. “Please reconsider,” I’ll say no.
He’ll say, “Mr. President, we’ve decided to move the plant back to the United
States, and we’re not going to build it in Mexico.” That’s it. They have no
choice. They have no choice.
There are hundreds of things like that. I’ll give you another example.
Saudi Arabia, they make $1 billion a day. $1 billion a day. I love the Saudis.
Many are in this building. They make a billion dollars a day. Whenever they have
problems, we send over the ships. We say “we’re gonna protect.” What are we
doing? They’ve got nothing but money.
If the right person asked them, they’d pay a fortune. They wouldn’t be there
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except for us.
And believe me, you look at the border with Yemen. You remember Obama a year
ago, Yemen was a great victory. Two weeks later, the place was blown up.
Everybody got out— and they kept our equipment.
They always keep our equipment. We ought to send used equipment, right? They
always keep our equipment. We ought to send some real junk, because, frankly, it
would be— we ought to send our surplus. We’re always losing this gorgeous
brand-new stuff.
But look at that border with Saudi Arabia. Do you really think that these people
are interested in Yemen? Saudi Arabia without us is gone. They’re gone.
And I’m the one that made all of the right predictions about Iraq. You know, all
of these politicians that I’m running against now— it’s so nice to say I’m
running as opposed to if I run, if I run. I’m running.
But all of these politicians that I’m running against now, they’re trying to
disassociate. I mean, you looked at Bush, it took him five days to answer the
question on Iraq. He couldn’t answer the question. He didn’t know. I said, “Is
he intelligent?”
Then I looked at Rubio. He was unable to answer the question, is Iraq a good
thing or bad thing? He didn’t know. He couldn’t answer the question.
How are these people gonna lead us? How are we gonna— how are we gonna go back
and make it great again? We can’t. They don’t have a clue. They can’t lead us.
They can’t. They can’t even answer simple questions. It was terrible.
But Saudi Arabia is in big, big trouble. Now, thanks to fracking and other
things, the oil is all over the place. And I used to say it, there are ships at
sea, and this was during the worst crisis, that were loaded up with oil, and the
cartel kept the price up, because, again, they were smarter than our leaders.
They were smarter than our leaders.
There is so much wealth out there that can make our country so rich again, and
therefore make it great again. Because we need money. We’re dying. We’re dying.
We need money. We have to do it. And we need the right people.
So Ford will come back. They’ll all come back. And I will say this, this is
going to be an election, in my opinion, that’s based on competence.
Somebody said — thank you, darlin’.
Somebody said to me the other day, a reporter, a very nice reporter, “But, Mr.
Trump, you’re not a nice person.”
That’s true. But actually I am. I think I am a nice person. People that know me,
like me. Does my family like me? I think so, right. Look at my family. I’m proud
of my family.
By the way, speaking of my family, Melania, Barron, Kai, Donnie, Don, Vanessa,
Tiffany, Evanka did a great job. Did she do a great job?
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Great. Jared, Laura and Eric, I’m very proud of my family. They’re a great
family.
So the reporter said to me the other day, “But, Mr. Trump, you’re not a nice
person. How can you get people to vote for you?”
I said, “I don’t know.” I said, “I think that number one, I am a nice person. I
give a lot of money away to charities and other things. I think I’m actually a
very nice person.”
But, I said, “This is going to be an election that’s based on competence,
because people are tired of these nice people. And they’re tired of being ripped
off by everybody in the world. And they’re tired of spending more money on
education than any nation in the world per capita, than any nation in the world,
and we are 26th in the world, 25 countries are better than us in education. And
some of them are like third world countries. But we’re becoming a third word
country, because of our infrastructure, our airports, our roads, everything. So
one of the things I did, and I said, you know what I’ll do. I’ll do it. Because
a lot of people said, “He’ll never run. Number one, he won’t want to give up his
lifestyle.”
They’re right about that, but I’m doing it.
Number two, I’m a private company, so nobody knows what I’m worth. And the one
thing is that when you run, you have to announce and certify to all sorts of
governmental authorities your net worth.
So I said, “That’s OK.” I’m proud of my net worth. I’ve done an amazing job.
I started off— thank you— I started off in a small office with my father in
Brooklyn and Queens, and my father said — and I love my father. I learned so
much. He was a great negotiator. I learned so much just sitting at his feet
playing with blocks listening to him negotiate with subcontractors. But I
learned a lot.
But he used to say, “Donald, don’t go into Manhattan. That’s the big leagues. We
don’t know anything about that. Don’t do it.”
I said, “I gotta go into Manhattan. I gotta build those big buildings. I gotta
do it, Dad. I’ve gotta do it.”
And after four or five years in Brooklyn, I ventured into Manhattan and did a
lot of great deals— the Grand Hyatt Hotel. I was responsible for the convention
center on the west side. I did a lot of great deals, and I did them early and
young. And now I’m building all over the world, and I love what I’m doing.
But they all said, a lot of the pundits on television, “Well, Donald will never
run, and one of the main reasons is he’s private and he’s probably not as
successful as everybody thinks.”
So I said to myself, you know, nobody’s ever going to know unless I run, because
I’m really proud of my success. I really am.
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I’ve employed— I’ve employed tens of thousands of people over my lifetime. That
means medical. That means education. That means everything.
So a large accounting firm and my accountants have been working for months,
because it’s big and complex, and they’ve put together a statement, a financial
statement, just a summary. But everything will be filed eventually with the
government, and we don’t [use] extensions or anything. We’ll be filing it right
on time. We don’t need anything.
And it was even reported incorrectly yesterday, because they said, “He had
assets of $9 billion.” So I said, “No, that’s the wrong number. That’s the wrong
number. Not assets.”
So they put together this. And before I say it, I have to say this. I made it
the old-fashioned way. It’s real estate. You know, it’s real estate.
It’s labor, and it’s unions good and some bad and lots of people that aren’t in
unions, and it’s all over the place and building all over the world.
And I have assets— big accounting firm, one of the most highly respected— 9
billion 240 million dollars.
And I have liabilities of about $500 million. That’s long-term debt, very low
interest rates.
In fact, one of the big banks came to me and said, “Donald, you don’t have
enough borrowings. Could we loan you $4 billion”? I said, “I don’t need it. I
don’t want it. And I’ve been there. I don’t want it.”
But in two seconds, they give me whatever I wanted. So I have a total net worth,
and now with the increase, it’ll be well-over $10 billion. But here, a total net
worth of—net worth, not assets, not— a net worth, after all debt, after all
expenses, the greatest assets— Trump Tower, 1290 Avenue of the Americas, Bank of
America building in San Francisco, 40 Wall Street, sometimes referred to as the
Trump building right opposite the New York— many other places all over the
world.
So the total is $8,737,540,00.
Now I’m not doing that…
I’m not doing that to brag, because you know what? I don’t have to brag. I don’t
have to, believe it or not.
I’m doing that to say that that’s the kind of thinking our country needs. We
need that thinking. We have the opposite thinking.
We have losers. We have losers. We have people that don’t have it. We have
people that are morally corrupt. We have people that are selling this country
down the drain.
So I put together this statement, and the only reason I’m telling you about it
today is because we really do have to get going, because if we have another
three or four years— you know, we’re at $8 trillion now. We’re soon going to be
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at $20 trillion.
According to the economists— who I’m not big believers in, but, nevertheless,
this is what they’re saying— that $24 trillion— we’re very close— that’s the
point of no return. $24 trillion. We will be there soon. That’s when we become
Greece. That’s when we become a country that’s unsalvageable. And we’re gonna be
there very soon. We’re gonna be there very soon.
So, just to sum up, I would do various things very quickly. I would repeal and
replace the big lie, Obamacare.
I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me,
and I’ll build them very inexpensively, I will build a great, great wall on our
southern border. And I will have Mexico pay for that wall.
Mark my words.
Nobody would be tougher on ISIS than Donald Trump. Nobody.
I will find — within our military, I will find the General Patton or I will find
General MacArthur, I will find the right guy. I will find the guy that’s going
to take that military and make it really work. Nobody, nobody will be pushing us
around.
I will stop Iran from getting nuclear weapons. And we won’t be using a man like
Secretary Kerry that has absolutely no concept of negotiation, who’s making a
horrible and laughable deal, who’s just being tapped along as they make weapons
right now, and then goes into a bicycle race at 72 years old, and falls and
breaks his leg. I won’t be doing that. And I promise I will never be in a
bicycle race. That I can tell you.
I will immediately terminate President Obama’s illegal executive order on
immigration, immediately.
Fully support and back up the Second Amendment.
Now, it’s very interesting. Today I heard it. Through stupidity, in a very, very
hard core prison, interestingly named Clinton, two vicious murderers, two
vicious people escaped, and nobody knows where they are. And a woman was on
television this morning, and she said, “You know, Mr. Trump,” and she was
telling other people, and I actually called her, and she said, “You know, Mr.
Trump, I always was against guns. I didn’t want guns. And now since this
happened”— it’s up in the prison area— “my husband and I are finally in
agreement, because he wanted the guns. We now have a gun on every table. We’re
ready to start shooting.”
I said, “Very interesting.”
So protect the Second Amendment.
End— end Common Core. Common Core should— it is a disaster. Bush is totally in
favor of Common Core. I don’t see how he can possibly get the nomination. He’s
weak on immigration. He’s in favor of Common Core. How the hell can you vote for
this guy? You just can’t do it. We have to end education has to be local.
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Rebuild the country’s infrastructure.
Nobody can do that like me. Believe me. It will be done on time, on budget, way
below cost, way below what anyone ever thought.
I look at the roads being built all over the country, and I say I can build
those things for one-third. What they do is unbelievable, how bad.
You know, we’re building on Pennsylvania Avenue, the Old Post Office, we’re
converting it into one of the world’s great hotels. It’s gonna be the best hotel
in Washington, D.C. We got it from the General Services Administration in
Washington. The Obama administration. We got it. It was the most highly sought
after— or one of them, but I think the most highly sought after project in the
history of General Services. We got it. People were shocked, Trump got it.
Well, I got it for two reasons. Number one, we’re really good. Number two, we
had a really good plan. And I’ll add in the third, we had a great financial
statement. Because the General Services, who are terrific people, by the way,
and talented people, they wanted to do a great job. And they wanted to make sure
it got built.
So we have to rebuild our infrastructure, our bridges, our roadways, our
airports. You come into La Guardia Airport, it’s like we’re in a third world
country. You look at the patches and the 40-year-old floor. They throw down
asphalt, and they throw.
You look at these airports, we are like a third world country. And I come in
from China and I come in from Qatar and I come in from different places, and
they have the most incredible airports in the world. You come to back to this
country and you have LAX, disaster. You have all of these disastrous airports.
We have to rebuild our infrastructure.
Save Medicare, Medicaid and Social Security without cuts. Have to do it.
Get rid of the fraud. Get rid of the waste and abuse, but save it. People have
been paying it for years. And now many of these candidates want to cut it. You
save it by making the United States, by making us rich again, by taking back all
of the money that’s being lost.
Renegotiate our foreign trade deals.
Reduce our $18 trillion in debt, because, believe me, we’re in a bubble. We have
artificially low interest rates. We have a stock market that, frankly, has been
good to me, but I still hate to see what’s happening. We have a stock market
that is so bloated.
Be careful of a bubble because what you’ve seen in the past might be small
potatoes compared to what happens. So be very, very careful.
And strengthen our military and take care of our vets. So, so important.
Sadly, the American dream is dead.

588

But if I get elected president I will bring it back bigger and better and
stronger than ever before, and we will make America great again.
Thank you. Thank you very much.
Read next: How Donald Trump Stole Jeb Bush’s Moment
Listen to the most important stories of the day.

TIME Ideas hosts the world's leading voices, providing commentary on events in
news, society, and culture. We welcome outside contributions. Opinions expressed
do not necessarily reflect the views of TIME editors.
Source: Donald Trump's Presidential Announcement Speech, see on: http://time.com/3923128/donaldtrump-announcement-speech/ .
I.e. in a newspaper magazine "Time" (which in English literally means "time") come with a weekly
frequency, its total circulation in 2016 a.d., i.e.. anno Domini is around three million copies of his first
edition was three years ago, before the ninety day 3. March 1923 a.d., i.e.. anno Domini, the issuing
company is currently trading company Time Inc. of the United States of America, this news magazine
based in New York City, in the current city of New York in the United States of America (USA), this news
magazine is published in the English language, after destiletí this new magazine was controlled by
Henry Luxemburg, the European edition of the newspapera network is called a "Time magazine
Europe", formerly known as Time Atlantic ", and is rendered public in London in the United Kingdom in
Europe and for Europe, and the Middle East since 2003 a.d., i.e.. anno Domini, for Latin America, the
Asian edition of the newspaper nazvývané magazine, "Time Asia" has its registered office in Hong Kong
in the current Asian State to China, the South Pacific Edition of this newspaper publishes the magazine
is for Australia, New Zealand and the Pacific Islands (i.e. the so-called Islands. Pacific/Marine/Ocean)
and at the same time, this South Pacific Edition of this newspaper magazine has its head office in
Sydney in the Australia. This news magazine "Time" has the world largest circulation for weekly news
magazines. In the year 2012 a.d., i.e.. anno Domini this news magazine was the eleventh most
circulating magazine in the United States and the second most circulating weekly magazine (probably in
the United States of America) for the magazine "People",
see https://en.wikipedia.org/wiki/Time_(magazine) .
the whole above mentioned article in English language will be published
on: www.philosophyofbalance2.sweb.cz and the whole above mentioned article in Czech language (is)
on: www.philosophyofbalance.sweb.cz
Aktualizováno 9. 11. 2016 10:23
9. 11. 2016 10:23

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Podle mé Filosofie rovnováhy nebude-li zastaven buřtovací (na masové porážky, tj. masové vraždění a
vaření zejména zvířat) stroj způsobující obrovskou zbytečnou smrt a bolest, tak z důvodu pomsty za tuto
obrovskou smrt a bolest svět skončí katastrofou (např. jadernou válkou). Podle mé osobní zkušenosti
tento buřtovací stroj nelze zastavit za současného stavu lidské společnosti. Je otázkou, zda za výše
uvedené situace se nejeví jako nejreálnější jaderná válka. (možnost bet jako deborot, tj. včely či Devil, tj.
Ďábel, tj. jako o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti) Zastavení výše uvedeného
buřtovacího stroje je podle mne možné pouze vědeckou revolucí, jadernou válkou, příchodem spasitele
či ve velmi dlouhém časovém období pozvolným vývojem, v což vše je třeba až do konce vždy doufat.
Jedinou další věcí v co člověk snad může doufat je jeho stálé působení co možná nejméně smrti a
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bolesti a že tudíž tento milosrdný člověk unikne pomstě za lidmi způsobenou obrovskou zbytečnou smrt
a bolest. (možnost alef jako alohim jako co možná nejméně smrti a bolesti)
17. 3. 2017 16:07

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
According to my Philosophy of Balance if is not stopped wurst (for mass slaughter, i.e. mass murdering
and cooking especially of animals) machine causing huge unnecessary death and pain, so on the
ground of revenge for this huge death and pain some disaster (e.g . nuclear war) finishes the world. By
my personal experience this wurst machine is impossible to stop in contemporary situation of human
society. Question is, whether in the above - mentioned situation the nuclear war appears as the most
real way. (possiblity bet as deborot, i.e. bees and also as Devil, i.e. as much more than the least
possible death and pain) According to me stopping the above mentioned wurst machine is possible only
through scientific revolution, nuclear war, advent of savior or through gradual development in very long
time, in which everything it is necessary always to hope until the end. Only one next thing in what the
human perhaps can hope is his or her still causing the least death and pain and that therefore this
merciful human will escape revenge for by people caused huge unnecessary death and pain. (possibility
alef as alohim as the least possible death and pain)
17. 3. 2017 16:09

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Z teorie židovství dle mé Filosofie rovnováhy. Biblických sedm let tučných (hojnosti) a sedm let
hubených (drahoty) z hlediska marxistické ekonomické teorie střídání ekonomických konjunktury a
hluboké krize ve státech, kde i v současnosti vládne sobecký kapitalismus (volné soutěže)
Příkladem takového státu, kde v současnosti více méně vládne kapitalismus volné soutěže, je i
současná Ukrajina. Židáci vládnou Ukrajině, tvrdila Savčenková v televizi. Ukrajinská pilotka a
poslankyně Nadija Savčenková se minulý týden v televizním vysílání nevybíravě pustila do Židů. V
rozhovoru pro televizi 112 pro ně dokonce použila hanlivé označení židák. Prohlásila, že ve vedení
země jich je 80 procent, i když představují jen dvě procenta populace.
(viz https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/433709-zidaci-vladnou-ukrajine-tvrdila-savcenkova-vtelevizi.html )
Genesis, 37. kapitola (jedna část židů, dále též necharitní židé, chápe jediného Biblického Boha jako
masového vraha zvířat a i lidí a i ostatních živých tvorů, proto také ani oni neváhají vraždit, např. jejich
bratra Josefa, druhá část židů, dále též charitní židé, chápe jediného Biblického Boha jako toho, kdo
vždy působí co možná nejméně smrti a bolesti a proto tito charitní židé neváhají učinit sami velké oběti
pro toto dobro, často i oběti nejvyšší jako jsou životy jejich a členů jejich rodiny, obě tyto části
židovského národa však tvoří a vždy tvořily jednu rodinu židovského národa)
...
3. Izrael pak miloval Jozefa nad všecky syny své; nebo v starosti své zplodil jej. A udělal mu sukni
proměnných barev.
4. A když spatřili bratří jeho, že ho miluje otec jejich nad všecky bratří jeho, nenáviděli ho, aniž mohli
pokojně k němu promluviti.
...
13. A řekl Izrael Jozefovi: Zdaliž nepasou bratří tvoji v Sichem: Poď, a pošli tě k nim. Kterýžto
odpověděl: Aj, teď jsem.
...
18. Kteřížto, jakž ho uzřeli zdaleka, prvé než k nim došel, ukládali o něm, aby jej zahubili.
19. Nebo řekli jeden druhému: Ej, mistr snů teď jde.
20. Nyní tedy poďte, a zabíme jej, a uvržeme ho do některé čisterny, a díme: Zvěř lítá sežrala jej. I
uzříme, nač jemu vyjdou snové jeho.
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21. A uslyšev to Ruben, aby ho vytrhl z ruky jejich, (nebo řekl: Neodjímejme mu hrdla,)
22. Řekl jim Ruben: Nevylévejte krve. Vrzte jej do této čisterny, kteráž jest na poušti, a nevztahujte ruky
na něj. Ale on chtěl vysvoboditi ho z ruky jejich, a pomoci mu, aby se navrátil k otci svému.
23. A když přišel Jozef k bratřím svým, strhli s něho sukni jeho, sukni proměnných barev, kterouž měl na
sobě.
24. A pochopivše, uvrhli jej do čisterny. Čisterna pak ta byla prázdná, v níž ne bylo vody.
25. I usadili se, aby jedli chléb. A pozdvihše očí svých, uzřeli, a aj, množství Izmaelitských přicházejících
z Galád, kteřížto na velbloudích svých nesli vonné věci a kadidlo a mirru do Egypta.
26. I řekl Juda bratřím svým: Jaký zisk míti budeme, zabijeme-li bratra svého, a zatajíme-li krve jeho?
27. Poďte, prodejme ho Izmaelitským, a nevztahujme na něj rukou svých, nebo bratr náš, tělo naše jest.
I uposlechli ho bratří jeho.
...
36. Mezi tím Madianští prodali Jozefa do Egypta Putifarovi, dvořeninu Faraonovu, hejtmanu žoldnéřů.
Genesis, 41. kapitola (židé jsou národ nejkvalitnějších vůdců na světě, procentuální zastoupení vůdců v
židovském národě je podle mé zkušenosti cca 90% oproti 5-10% vůdců v jiných národech, výše uvedení
necharitní židé zásadně používají jako způsob své vlády lichvu, podvody, krádeže, vraždy, porušování
povinností při správě cizího majetku, porušování povinností veřejných činitelů, zneužívání informací v
obchodním styku, zotročování velkých skupin lidí, naopak výše uvedení charitní židé se stále snaží
přesvědčit národy, aby nepřijali široce konzum, tedy neomezenou spotřebu zboží, tj. mrtvol živých tvorů
či vyráběného s pomocí spalování mrtvol živých tvorů, nabízenou výše uvedenými necharitními židy v
tučných letech, a i přesvědčit národy, aby si činili zásoby v tučných letech na léta hubená a aby byli
milosrdní, protože i jediný Biblický Bůh, resp. z dlouhodobého hlediska nejsilnější přírodní zákon je dle
výše uvedených charitních židů milosrdný, tito charitní židé tak činí i za cenu vlastních velkých obětí)
...
14. Tedy poslav Farao, povolal Jozefa, a rychle vypustili ho z žaláře. Kterýžto oholiv se, a změniv
roucho své, přišel k Faraonovi. (Poznámka: hyksósové, doslova vůdcové pouště, králové pastevců,
vládcové cizích zemí-agresivní asijské národy semitského původu, začátkem 17. století před naším
letopočtem vtrhly do Egyptaa udržely se tam asi sto let, 1680-1580 před naším letopočtem, XV. a XVI.
dynastie, do období vlády Hyksósů spadá Josefův příběh, zdroj: strana 480-481, Příběhy mrtvého moře,
Zenon Kosidowski, z polského originálu Opowiešči biblijnie, vydaného nakladatelstvím Iskry ve Varšavě
roku 1963 přeložil dr. Josef Vlášek, vydala Práce, vydavatelství a nakladatelství ROH v Praze roku
1979, I. vydání)
15. I řekl Farao Jozefovi: Měl jsem sen, a není, kdo by jej vyložil; o tobě pak slyšel jsem to, že když
uslyšíš sen, umíš jej vyložiti.
...
25. Odpověděl Jozef Faraonovi: Sen Faraonův jednostejný jest. Což Bůh činiti bude, to ukázal
Faraonovi.
26. Sedm krav pěkných jest sedm let, a sedm klasů pěkných tolikéž jest sedm let; sen jest jednostejný.
27. Sedm pak hubených krav a šeredných, vystupujících za nimi, sedm let jest; a sedm klasů drobných
a větrem východním usvadlých bude sedm let hladu.
28. Toť jest, což jsem mluvil Faraonovi: Což Bůh činiti bude, ukazuje Faraonovi.
29. Aj, sedm let nastane, v nichž hojnost veliká bude ve vší zemi Egyptské.
30. A po nich nastane sedm let hladu, v nichž v zapomenutí přijde všecka ta hojnost v zemi Egyptské; a
zhubí hlad zemi.
31. Aniž poznána bude hojnost ta v zemi, pro hlad, kterýž přijde potom; nebo velmi veliký bude.
32. Že pak opětován jest sen Faraonovi podvakrát, znamená, že jistá věc jest od Boha, a že tím spíše
Bůh vykoná to.
33. Protož nyní ať vyhledá Farao muže opatrného a moudrého, kteréhož by ustanovil nad zemí
Egyptskou.
34. To ať učiní Farao, a postaví úředníky nad zemí, a béře pátý díl z úrod země Egyptské, po sedm let
hojných.
35. Ať shromáždí všeliké potravy těch úrodných let nastávajících, a sklidí obilí k ruce Faraonovi; a
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potravy v městech ať se chovají pilně.
36. A budou pokrmové ti za poklad zemi této k sedmi letům hladu, kteráž budou v zemi Egyptské, aby
nebyla zkažena země tato hladem.
37. I líbila se řeč ta Faraonovi i všechněm služebníkům jeho.
38. Tedy řekl Farao služebníkům svým: Najdeme-liž podobného tomuto muži, v němž by byl Duch Boží?
39. Jozefovi pak řekl: Poněvadž Bůh dal znáti tobě všecko toto, neníť žádného tak rozumného a
moudrého, jako ty jsi.
40. Ty budeš nad domem mým, a líbati bude tvář tvou všecken lid můj; stolicí toliko královskou vyšší
nad tebe budu.
41. Řekl také Farao Jozefovi: Aj, ustanovil jsem tě nade vší zemi Egyptskou.
...
47. A vydala země po sedm let úrodných obilí hojnost.
48. I nahromáždil všelijakých potrav v těch sedmi letech hojných v zemi Egyptské, a složil potravu tu v
městech; úrody polní jednoho každého města, kteréž byly okolo něho, složil v něm.
49. A tak nahromáždil Jozef obilí velmi mnoho, jako jest písku mořského, tak že přestali počítati; nebo
mu nebylo počtu.
...
53. Tedy pominulo sedm let hojných v zemi Egyptské;
54. A počalo sedm let hladu přicházeti, jakž byl předpověděl Jozef. I byl hlad po všech krajinách, ale po
vší zemi Egyptské byl chléb.
55. Potom také nedostatek trpěla všecka země Egyptská, a volal lid k Faraonovi o chléb. I řekl Farao
všechněm Egyptským: Jděte k Jozefovi, což vám rozkáže, učiníte.
56. A byl hlad na tváři vší země. Tedy otevřel Jozef všecky obilnice, v nichž obilí bylo, a prodával
Egyptským; nebo rozmohl se hlad v zemi Egyptské.
57. A všickni obyvatelé země přicházeli do Egypta k Jozefovi, aby kupovali; nebo rozmohl se byl hlad po
vší zemi.
Genesis, 47. kapitola (tam ve světě mezi jinými národy, kde uspějí výše uvedení charitní židé, přichází
často v krajní nouzi i výše uvedení necharitní židé a boj mezi neomezený konzumem, tj. neomezenou
spotřebou, milosrdností a nemilosrdností, kterou jsem nazval ve své Filosofii rovnováhy buřtovacím
strojem, u těchto jiných národů začíná opět znovu)
...
4. Řekli ještě Faraonovi: Abychom pohostinu byli v zemi této, přišli jsme; nebo není pastvy dobytku,
kterýž mají služebníci tvoji, nebo hlad veliký jest v zemi Kananejské; protož nyní prosíme, nechať bydlí
služebníci tvoji v zemi Gesen.
5. I mluvil Farao Jozefovi, řka: Otec tvůj a bratří tvoji přišli k tobě.
6. Země Egyptská před tebou jest; v nejlepším kraji země této osaď otce svého a bratří své, nechť bydlí
v zemi Gesen. A srozumíš-li, že jsou mezi nimi muži rozšafní, ustanovíš je úředníky nad dobytkem,
kterýž mám.
...
12. A opatroval Jozef otce svého, a bratří své, a všecken dům jeho chlebem, až do nejmenších.
13. A chleba nebylo ve vší zemi; nebo veliký hlad byl velmi, a trápení veliké bylo na zemi Egyptské a
zemi Kananejské od hladu.
14. Shromáždil pak Jozef všecky peníze, což jich nalezeno v zemi Egyptské a v zemi Kananejské, za
potravy, kteréž kupovali; a vnesl Jozef peníze do domu Faraonova.
15. A když utratili peníze z země Egyptské a z země Kananejské, přicházeli všickni Egyptští k Jozefovi,
řkouce: Dej nám chleba; nebo proč mříti máme před tebou pro nedostatek peněz?
16. I řekl Jozef: Dejte dobytky své, a dám vám chleba za dobytky vaše, poněvadž se vám peněz
nedostává.
17. Tedy přivedli dobytky své k Jozefovi; i dal jim Jozef potrav za koně a za stáda ovcí, a za stáda volů i
za osly; a přechoval je chlebem, za všecky dobytky jejich, toho roku.
18. A po roce tom přišli k němu léta druhého, a řekli mu: Nebudeme tajiti před pánem svým, že jsme
všecky peníze utratili, i stáda dobytků jsou u pána našeho; nezůstávají nám před pánem naším kromě
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těla naše a dědiny naše.
19. I proč máme mříti před očima tvýma? I my i rolí naše hyne. Kup nás i rolí naši za chléb, a budeme
my i rolí naše ve službě Faraonovi; a dej nám semena, abychom živi byli a nezemřeli, a rolí aby
nespustla.
20. Tedy koupil Jozef všecku zemi Egyptskou Faraonovi; nebo prodali Egyptští jeden každý pole své,
proto že se rozmohl mezi nimi hlad. I dostala se země Faraonovi.
21. Lid pak převedl do měst, od jednoho pomezí Egyptského až do druhého.
22. Rolí toliko kněžských nekoupil. Nebo kněží uloženou potravu měli od Faraona, a jedli z uložených
pokrmů svých, kteréž dával jim Farao; protož neprodali rolí svých.
23. I řekl Jozef lidu: Aj, koupil jsem vás dnes i rolí vaše Faraonovi; teď máte semeno, osívejtež tedy ji.
24. A když se urodí, dáte pátý díl Faraonovi, a čtyři díly zůstavíte sobě k semenu a ku pokrmu svému a
těm, kteříž jsou v domích vašich, i ku pokrmu dítkám svým.
25. Tedy řekli: Zachoval jsi životy naše. Nechať nalezneme milost v očích pána svého, a budeme
služebníci (Český ekumenický překlad použil slovo "otroky") Faraonovi.
26. I ustanovil to Jozef za právo až do tohoto dne, po vší zemi Egyptské, aby dáván byl Faraonovi pátý
díl; toliko samy rolí kněžské nebyly Faraonovy (Český ekumenický překlad použil slova "Faraonovým
vlastnictvím ...").
27. A tak bydlil Izrael v zemi Egyptské v krajině Gesen; a osadili se v ní, a rozplodili se, a rozmnoženi
jsou velmi.
...
Exodus, 1. kapitola (zvítězí-li výše uvedení necharitní židé, pak dojde k jejich přemnožení a místní
národy se cítí ohroženy, tam jsou hrozící eugenická opatření, např. jako sterilizace, viz níže usmrcování
nově narozených chlapců ve Starém Egyptě či přímo holocaust, tj. masové vyvražďování židů, viz např.
nacistickým Německem Adolfa Hitlera za druhé světové války v letech 1941 až 1945 našeho letopočtu.
Poté obvykle v dějinách následoval exodus, tj. často vojenské osvobození charitních i necharitních židů
z výše uvedeného otroctví, např. vznik starověkých Států Izrael od roku 1200 do roku 1000 před naším
letopočtem po egyptském otroctví pod vedením hebrejce Jozua a jeho následovníků, kolem roku 445
před naším letopočtem po babylónském otroctví pod vedením žida Nehemjášem a dalších židů, mimo
jiné žida Mordokaje v Biblickém spise o královně Ester, kolem roku 142 před naším letopočtem po
řeckém-helénském otroctví pod vedením židovského rodu Hasmonejců-Makabejských a dále vznik
novověkého Státu Izrael v roce 1948 našeho letopočtu po římském, křesťanském a německémnacistickém otroctví pod vedením Židovské agentury a od roku 1935 jejího předsedy a poté i prvního
předsedy vlády tohoto novověkého Státu Izrael Davida Ben Guriona. Charitní židé si však zřejmě v
současnosti uvědomují, že další takovýto cyklus by vysoce pravděpodobně znamenal použití jaderných
zbraní a mohl by vysoce pravděpodobně ohrozit samotnou existenci celého lidstva, proto v současnosti
podle mne minimálně jednu polovinu všech židů na světě lze řadit k výše uvedeným charitním židům,
výslovně či mlčky věřících v charitu ztělesněnou ať už v jediném Biblickém Bohu či v z dlouhodobého
hlediska nejsilnějším přírodním zákonu a proto se v současnosti tato minimálně jedna polovina židů
velmi snaží o charitní vládu světa)
...
6. I umřel Jozef a všickni bratří jeho, a všecken ten rod.
7. Synové pak Izraelští rozmnožili se a rodili se v hojnosti; a rozhojňovali se, i zsilili se náramně velmi, a
naplněna jest jimi země.
8. V tom povstal král nový v Egyptě, kterýž neznal Jozefa.
9. Ten řekl lidu svému: Aj, lid synů Izraelských jest mnohý a silnější nad nás.
10. Nuže, opatrně sobě počínejme před ním, aby se nerozmohl; a když by přišla válka, aby se nepřipojil
i on k nepřátelům našim, a nebojoval proti nám, a nevyšel z země.
11. Protož ustanovili nad ním úředníky, kteříž by plat vybírali, aby je trápili břemeny svými. I vystavěl lid
Izraelský Faraonovi města skladů, Fiton a Ramesses.
12. Ale čím více trápili jej, tím více rostl a tím se více rozmáhal. I vzali sobě syny Izraelské v ošklivost.
13. A tak podrobovali Egyptští syny Izraelské v službu těžkou.
14. A k hořkosti přivodili život jejich robotami těžkými, v hlině a cihlách a ve všelijakém díle na poli,
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mimo všelikou potřebu svou, k níž práce jejich užívali nenáležitě a bez lítosti.
15. I poručil král Egyptský babám Hebrejským, z nichž jedna sloula Sefora a druhá Fua,
16. A řekl: Když budete pomáhati ženám Hebrejským při porodu, a uzříte, že již rodí, byl-li by syn, zabíte
ho, pakli dcera, tedy ať jest živa.
17. Bály se pak ty baby Boha, a nečinily tak, jakž jim poručil král Egyptský, ale živých nechávaly
pacholíků.
...
22. I přikázal Farao všemu lidu svému, řka: Každého syna, kterýž se narodí, do řeky uvrzte; každé pak
dcery nechte živé.
(c) Bůh. Použito s laskavým svolením.
(všechny citáty z Bible v této knize z důvodu autorských práv zásadně v češtině Bible kralická
viz http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1K15.php či z BIBLE PÍSMO SVATÉ STARÉHO A
NOVÉHO ZÁKONA |včetně deuterokanonických knih|, Český ekumenický překlad, ČESKÁ BIBLICKÁ
SPOLEČNOST, 1995, viz www.biblenet.cz , v angličtině King James
Version http://www.biblegateway.com/ )
Co je příčinou a řešením výše uvedených cyklů masového vyvražďování židů (holocaustu) a jejich
osvobození (exodu) určuje má Filosofie rovnováhy následovně. Podle mé Filosofie rovnováhy nebude-li
zastaven buřtovací (na masové porážky, tj. masové vraždění a vaření zejména zvířat) stroj způsobující
obrovskou zbytečnou smrt a bolest, tak z důvodu pomsty za tuto obrovskou smrt a bolest svět skončí
katastrofou (např. jadernou válkou). Podle mé osobní zkušenosti tento buřtovací stroj nelze zastavit za
současného stavu lidské společnosti. Je otázkou, zda za výše uvedené situace se nejeví jako
nejreálnější jaderná válka. (možnost bet jako deborot, tj. včely či Devil, tj. Ďábel, tj. jako o hodně více
než co možná nejméně smrti a bolesti) Zastavení výše uvedeného buřtovacího stroje je podle mne
možné pouze vědeckou revolucí, jadernou válkou, příchodem spasitele či ve velmi dlouhém časovém
období pozvolným vývojem, v což vše je třeba až do konce vždy doufat. Jedinou další věcí, v co člověk
snad může doufat, je jeho stálé působení co možná nejméně smrti a bolesti a že tudíž tento milosrdný
člověk unikne pomstě za lidmi způsobenou obrovskou zbytečnou smrt a bolest. (možnost alef jako
alohim jako co možná nejméně smrti a bolesti)
Kromě toho lze poznamenat, že se až do dnešní doby v průběhu celé světové historie neosvědčilo nic
lépe než vláda výše uvedené schizofrenní charitní a zároveň i necharitní židovské elity učící se dobrou
vládu světa již několik tisíců let, proto nám zřejmě nezbývá nic jiného než tuto situaci akceptovat a
usilovat co možná nejvíce o všeobecnou charitu a hledět do budoucna s mírným optimismem, že
existence lidstva neskončí katastrofou.
(viz www.spvzt.cz , www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz )
14. 4. 2017 16:02

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
From theory of Judaism according to my Philosophy of Balance. Biblical seven (fat) years of
plenteousness and seven (slim) years of dearth from the point of view of Marxist economic theory of
alternating economic boom and deep depression in the States, where also at the present time selfish
capitalism (of free competition) dominates
An example of such a State where the capitalism of free competition more or less dominates, is also
present Ukraine. Yids ruled Ukraine, Nadiya Savchenko claimed on television. Last week in a television
broadcast Ukrainian pilot and deputy Nadiya Savchenko indiscriminately attacked Jews. In an interview
for television 112 she even used a defamatory term Yid for them. She said that in the leadership of the
country there is 80 percent of them, although they represent only two percent of the population.
(see https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/433709-zidaci-vladnou-ukrajine-tvrdila-savcenkova-v-
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televizi.html )
Genesis, 37th chapter (one part of the Jews, below-mentioned also as not-charitable Jews understand
only one Biblical God as a mass murderer of animals and also of people and also of other living
creatures, therefore also they do not hesitate to murder, for example their brother Joseph, the second
part of the Jews, below-mentioned also as charitable Jews understand only one Biblical God as one
who always causes the least possible death and pain, and therefore these charitable Jews themselves
do not hesitate to make great sacrifices for the good, often supreme victims as the lives of them and of
their family members, however both those parts of the Jewish nation form and always formed one family
of the Jewish nation)
...
3 Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age: and he
made him a coat of many colours.
4 And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him, and
could not speak peaceably unto him.
...
13 And Israel said unto Joseph, Do not thy brethren feed the flock in Shechem? come, and I will send
thee unto them. And he said to him, Here am I.
...
18 And when they saw him afar off, even before he came near unto them, they conspired against him to
slay him.
19 And they said one to another, Behold, this dreamer cometh.
20 Come now therefore, and let us slay him, and cast him into some pit, and we will say, Some evil
beast hath devoured him: and we shall see what will become of his dreams.
21 And Reuben heard it, and he delivered him out of their hands; and said, Let us not kill him.
22 And Reuben said unto them, Shed no blood, but cast him into this pit that is in the wilderness, and
lay no hand upon him; that he might rid him out of their hands, to deliver him to his father again.
23 And it came to pass, when Joseph was come unto his brethren, that they stript Joseph out of his
coat, his coat of many colours that was on him;
24 And they took him, and cast him into a pit: and the pit was empty, there was no water in it.
25 And they sat down to eat bread: and they lifted up their eyes and looked, and, behold, a company of
Ishmeelites came from Gilead with their camels bearing spicery and balm and myrrh, going to carry it
down to Egypt.
26 And Judah said unto his brethren, What profit is it if we slay our brother, and conceal his blood?
27 Come, and let us sell him to the Ishmeelites, and let not our hand be upon him; for he is our brother
and our flesh. And his brethren were content.
...
36 And the Midianites sold him into Egypt unto Potiphar, an officer of Pharaoh's, and captain of the
guard.
Genesis, 41st chapter (Jews are a nation of leaders of the highest quality in the world, in my experience
the percentage of leaders in the Jewish nation is about 90% compared to 5-10% of leaders in other
nations, on principle the above-mentioned not-charitable Jews use as a way of their government usury,
fraud, theft, murder, violation of duties of trust, breach of duty of public officials, insider trade,
enslavement of large groups of people, on the contrary the above-mentioned charitable Jews are still
trying to persuade nations not to accept widely consumerism, ie. unlimited consumption of goods, ie.
cadavers of living creatures or produced with help of living creatures burning, offered by the above notcharitable Jews in the years of plenteousness, and also to persuade nations to make stocks for years of
dearth in the years of plenteousness and to be merciful, because according to above-mentioned
charitable Jews also only one Biblical God, virtually in the long time most powerful law of nature is
merciful, these charitable Jews does it so also at the cost of their own great sacrifices)
...
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14 Then Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him hastily out of the dungeon: and he
shaved himself, and changed his raiment, and came in unto Pharaoh. (Note: Hyksos, literally leaders of
desert, kings of shepherds, rulers of foreign countries-aggressive Asian nations of Semitic origin, early
17th century BC invaded Egypt and remained there for about a hundred years, from 1680 to 1580 BC,
XV. and XVI. dynasty, during the reign of the Hyksos was the story of Joseph, source: page 480-481,
Tales of the Dead Sea/Příběhy mrtvého moře, Zenon Kosidowski from the original Polish Opowieści
biblijnie issued by Iskry publishing house in Warsaw in 1963, translated by dr. Josef Vlášek, issued by
Práce, publishing house ROH in Prague in 1979, first edition)
15 And Pharaoh said unto Joseph, I have dreamed a dream, and there is none that can interpret it: and I
have heard say of thee, that thou canst understand a dream to interpret it.
...
25 And Joseph said unto Pharaoh, The dream of Pharaoh is one: God hath shewed Pharaoh what he is
about to do.
26 The seven good kine are seven years; and the seven good ears are seven years: the dream is one.
27 And the seven thin and ill favoured kine that came up after them are seven years; and the seven
empty ears blasted with the east wind shall be seven years of famine.
28 This is the thing which I have spoken unto Pharaoh: What God is about to do he sheweth unto
Pharaoh.
29 Behold, there come seven years of great plenty throughout all the land of Egypt:
30 And there shall arise after them seven years of famine; and all the plenty shall be forgotten in the
land of Egypt; and the famine shall consume the land;
31 And the plenty shall not be known in the land by reason of that famine following; for it shall be very
grievous.
32 And for that the dream was doubled unto Pharaoh twice; it is because the thing is established by
God, and God will shortly bring it to pass.
33 Now therefore let Pharaoh look out a man discreet and wise, and set him over the land of Egypt.
34 Let Pharaoh do this, and let him appoint officers over the land, and take up the fifth part of the land of
Egypt in the seven plenteous years.
35 And let them gather all the food of those good years that come, and lay up corn under the hand of
Pharaoh, and let them keep food in the cities.
36 And that food shall be for store to the land against the seven years of famine, which shall be in the
land of Egypt; that the land perish not through the famine.
37 And the thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.
38 And Pharaoh said unto his servants, Can we find such a one as this is, a man in whom the Spirit of
God is?
39 And Pharaoh said unto Joseph, Forasmuch as God hath shewed thee all this, there is none so
discreet and wise as thou art:
40 Thou shalt be over my house, and according unto thy word shall all my people be ruled: only in the
throne will I be greater than thou.
41 And Pharaoh said unto Joseph, See, I have set thee over all the land of Egypt.
...
47 And in the seven plenteous years the earth brought forth by handfuls.
48 And he gathered up all the food of the seven years, which were in the land of Egypt, and laid up the
food in the cities: the food of the field, which was round about every city, laid he up in the same.
49 And Joseph gathered corn as the sand of the sea, very much, until he left numbering; for it was
without number.
...
53 And the seven years of plenteousness, that was in the land of Egypt, were ended.
54 And the seven years of dearth began to come, according as Joseph had said: and the dearth was in
all lands; but in all the land of Egypt there was bread.
55 And when all the land of Egypt was famished, the people cried to Pharaoh for bread: and Pharaoh
said unto all the Egyptians, Go unto Joseph; what he saith to you, do.
56 And the famine was over all the face of the earth: and Joseph opened all the storehouses, and sold
unto the Egyptians; and the famine waxed sore in the land of Egypt.
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57 And all countries came into Egypt to Joseph for to buy corn; because that the famine was so sore in
all lands.
Genesis, 47th chapter (in the world among other nations there, where above-mentioned charitable Jews
succeed in, also the above-mentioned not-charitable Jews will often come in extreme need and the
struggle between unlimited consumerism, ie. unlimited consumption, mercy and mercilessness, which I
called in my Philosophy of Balance wurst machine, will begin in such other nations once more again)
...
4 They said morever unto Pharaoh, For to sojourn in the land are we come; for thy servants have no
pasture for their flocks; for the famine is sore in the land of Canaan: now therefore, we pray thee, let thy
servants dwell in the land of Goshen.
5 And Pharaoh spake unto Joseph, saying, Thy father and thy brethren are come unto thee:
6 The land of Egypt is before thee; in the best of the land make thy father and brethren to dwell; in the
land of Goshen let them dwell: and if thou knowest any men of activity among them, then make them
rulers over my cattle.
...
12 And Joseph nourished his father, and his brethren, and all his father's household, with bread,
according to their families.
13 And there was no bread in all the land; for the famine was very sore, so that the land of Egypt and all
the land of Canaan fainted by reason of the famine.
14 And Joseph gathered up all the money that was found in the land of Egypt, and in the land of
Canaan, for the corn which they bought: and Joseph brought the money into Pharaoh's house.
15 And when money failed in the land of Egypt, and in the land of Canaan, all the Egyptians came unto
Joseph, and said, Give us bread: for why should we die in thy presence? for the money faileth.
16 And Joseph said, Give your cattle; and I will give you for your cattle, if money fail.
17 And they brought their cattle unto Joseph: and Joseph gave them bread in exchange for horses, and
for the flocks, and for the cattle of the herds, and for the asses: and he fed them with bread for all their
cattle for that year.
18 When that year was ended, they came unto him the second year, and said unto him, We will not hide
it from my lord, how that our money is spent; my lord also hath our herds of cattle; there is not ought left
in the sight of my lord, but our bodies, and our lands:
19 Wherefore shall we die before thine eyes, both we and our land? buy us and our land for bread, and
we and our land will be servants unto Pharaoh: and give us seed, that we may live, and not die, that the
land be not desolate.
20 And Joseph bought all the land of Egypt for Pharaoh; for the Egyptians sold every man his field,
because the famine prevailed over them: so the land became Pharaoh's.
21 And as for the people, he removed them to cities from one end of the borders of Egypt even to the
other end thereof.
22 Only the land of the priests bought he not; for the priests had a portion assigned them of Pharaoh,
and did eat their portion which Pharaoh gave them: wherefore they sold not their lands.
23 Then Joseph said unto the people, Behold, I have bought you this day and your land for Pharaoh: lo,
here is seed for you, and ye shall sow the land.
24 And it shall come to pass in the increase, that ye shall give the fifth part unto Pharaoh, and four parts
shall be your own, for seed of the field, and for your food, and for them of your households, and for food
for your little ones.
25 And they said, Thou hast saved our lives: let us find grace in the sight of my lord, and we will be
Pharaoh's servants (Czech ecumenical translation used word "slaves").
26 And Joseph made it a law over the land of Egypt unto this day, that Pharaoh should have the fifth
part, except the land of the priests only, which became not Pharaoh's. (Czech ecumenical translation
used words "Pharaoh's ownership ...")
27 And Israel dwelt in the land of Egypt, in the country of Goshen; and they had possessions therein,
and grew, and multiplied exceedingly.
...
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Exodus, 1st chapter (if the above-mentioned not-charitable Jews win, then there will be their
overpopulation and local nations feel be threatened, there are threatened eugenic measures, eg. as
sterilization, see below killing of newborn boys in Ancient Egypt or even the Holocaust, ie. mass
murdering of Jews, see eg. by Nazi Germany of Adolf Hitler during the Second World War from 1941 to
1945 AD. Then in history usually followed by exodus, ie. often by military liberation of charitable and
also of not-charitable Jews from the above-mentioned slavery, for example the emergence of ancient
States of Israel from the year 1200 to the year 1000 BC after Egyptian slavery under the leadership of
the Hebrew Joshua and his followers, around the year 445 BC after the Babylonian slavery under the
leadership of the Jew Nehemiah and of the other Jews, among others of the Jew Mordecai in the
Biblical file of Queen Esther, around the year 142 BC after the Greek-Hellenistic slavery under the
leadership of Jewish Hasmonean-Maccabees dynasty and also the emergence of the modern State of
Israel in the year 1948 AD after the Roman, Christian and German-Nazi slavery under the leadership of
the Jewish Agency and of since 1935 its chairman and then also the first chairman of the government of
this modern State of Israel, David Ben Gurion. However at present time charitable Jews are apparently
aware that another such cycle would highly probably mean the use of nuclear weapons and could highly
probably threaten the very existence of all humanity, so in my opinion at present time at least one-half of
all Jews in the world can be sorted as the above-mentioned charitable Jews, expressly or impliedly
believing in charity embodied either in only one Biblical God or in the long time most powerful law of
nature and therefore this at least half of Jews seek very much for the charitable government of the
world)
...
6 And Joseph died, and all his brethren, and all that generation.
7 And the children of Israel were fruitful, and increased abundantly, and multiplied, and waxed
exceeding mighty; and the land was filled with them.
8 Now there arose up a new king over Egypt, which knew not Joseph.
9 And he said unto his people, Behold, the people of the children of Israel are more and mightier than
we:
10 Come on, let us deal wisely with them; lest they multiply, and it come to pass, that, when there falleth
out any war, they join also unto our enemies, and fight against us, and so get them up out of the land.
11 Therefore they did set over them taskmasters to afflict them with their burdens. And they built for
Pharaoh treasure cities, Pithom and Raamses.
12 But the more they afflicted them, the more they multiplied and grew. And they were grieved because
of the children of Israel.
13 And the Egyptians made the children of Israel to serve with rigour:
14 And they made their lives bitter with hard bondage, in morter, and in brick, and in all manner of
service in the field: all their service, wherein they made them serve, was with rigour.
15 And the king of Egypt spake to the Hebrew midwives, of which the name of the one was Shiphrah,
and the name of the other Puah:
16 And he said, When ye do the office of a midwife to the Hebrew women, and see them upon the
stools; if it be a son, then ye shall kill him: but if it be a daughter, then she shall live.
17 But the midwives feared God, and did not as the king of Egypt commanded them, but saved the men
children alive.
…
22 And Pharaoh charged all his people, saying, Every son that is born ye shall cast into the river, and
every daughter ye shall save alive.
(All quotations from the Bible in this book because of copyright are on principle in Czech from Kralice
Bible see http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1K15.php , or from the Bible Old and New
Testaments | including deuterocanonic books |, Czech ecumenical translation, CZECH Bible Society,
1995, see www.biblenet.cz , in English from King James Version http://www.biblegateway.com/ )
What is the cause and solution of the above cycles of the mass murdering of Jews (holocaust) and of
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their liberation (exodus) my Philosophy of Balance determines as follows. According to my Philosophy of
Balance if is not stopped wurst (for mass slaughter, ie. mass murdering and cooking especially of
animals) machine causing huge unnecessary death and pain, so on the ground of revenge for this huge
death and pain some disaster (e.g . nuclear war) finishes the world. By my personal experience this
wurst machine is impossible to stop in contemporary situation of human society. Question is, whether in
the above - mentioned situation the nuclear war appears as the most real way. (possiblity bet as
deborot, ie. bees and also as Devil, ie. as much more than the least possible death and pain) According
to me stopping the above mentioned wurst machine is possible only through scientific revolution,
nuclear war, advent of savior or through gradual development in very long time, in which everything it is
necessary always to hope until the end. Only one next thing, in what the human perhaps can hope, is
his or her still causing the least death and pain and that therefore this merciful human will escape
revenge for by people caused huge unnecessary death and pain. (possibility alef as alohim as the least
possible death and pain)
In addition it may be noted that until today throughout world history anything did not work better than the
government of above-mentioned schizophrenic both charitable and also not-charitable Jewish elites
learning good government of the world already some thousands of years, so we probably have no
choice but to accept this situation and to seek as much as possible for general charity and to look to the
future with a mild optimism that existence of humanity does not end in disaster.
(see www.spvzt.cz , www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz )
14. 4. 2017 16:03

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Příručka křesťanského managera
Pokyny (pro Tomáše).
Jak se stát a zůstat šťastným (politickým) vůdcem, určeno pro (Tomáše) bezdomovce, možná hodnou,
tj. charitní masožravou šelmu, tj. charitního (tj. rasově nečistého) (žido)křesťana od možná současného
vrcholného nejobecnějšího skutečného křesťanského, tj. milosrdného, tj. charitního (tj.
mrchožroutského) masožravého exaktního (tj. měřitelného) vědce, jmenovitě filosofa, který není
teologem (tj. vědcem o dosud téměř zcela neměřitelných věcech) a který se zároveň domnívá, že
jediným skutečným teologem byl zřejmě pouze Ježíš z Nazaretu, tj. zřejmě Bohočlověk a Kristus vzešlý
ze židů, jehož nemůže nahradit či plnohodnotně zastoupit žádný jediný člověk ani jiný teolog, pokud
zároveň není samotným oním jediným existujícím Starozákonním a zároveň i Novozákonním Biblickým
Bohem, což se týká rovněž mne, Vás, Vašich rodičů, Vašich příbuzných, Vašich přátel i Vašich nepřátel,
všech ostatních živých tvorů a rovněž tak všech počítačů či robotů a rovněž tak i samotného Ďábla
(Biblicky řečeno nejvyššího vůdce všech zlých démonů, dnes bychom řekli nejvyššího vůdce všech
zlých mimozemšťanů), přestože ve všech výše uvedených bytostech je podle mne tento jediný existující
Bůh (všudy)přítomen jako jejich láska ve smyslu charita.
Nyní jediné dogma/ axiom (mé) Filosofie rovnováhy (blíže viz http://www.spvzt.cz/ ):
FILOSOFIE ROVNOVÁHY FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY: „Všichni živí tvorové ve
skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit
co možná nejméně smrti a bolesti.“ Vše ostatní jsou více názory (spekulace).
Konkrétní pokyny (Tomáši):
A) Vztah vůči Vám jako možnému vůdci z pohledu tří světových náboženství (i z pohledu ateismu, tzn.
česky doslova „bezbožnosti“)
A1) z pohledu charitního žida vůči Vám
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- Nikdy nechtějte být (chytrý) stejně jako počítač (či robot), tj. např. jako robotický bankéř, politik,
obchodník, voják, právník atd., protože nikdy nebudete schopen mít obsah paměti a přesně počítat s
velkými čísly stejně jako neživý robot či počítač a přitom pracovat jako takovýto robot (např. v
budoucnosti se spotřebou elektrické energie menší než jeden a půl kilowattu za 10 let apod.), vždy
budete jako živý člověk před smrtí muset něco jíst a tudíž i nějakou výše uvedenou živou bytost i
zabíjet, což robot zřejmě nemusí, jestliže se v budoucnu bude vyrábět elektrická energie pro celé město
robotů na jeden rok např. z jednoho gramu křemene (viz exaktní vědecká fyzikální Speciální teorie
relativity žida Alberta Einsteina). Na rozdíl od výše uvedených robotů má však pouze živý tvor poměrně
dokonalý odhad, co se týká výpočtů s hodnotami rovnými tzv. dokonalému nekonečnu, což jsem
vymezil jako nekonečno, jehož hustotu, tj. mohutnost již nelze zvětšovat, v současnosti má
nejdokonalejší odhad takovýchto výpočtů ze všech živých tvorů živý člověk před smrtí, neživí roboti či
počítače sice mohou počítat s velmi vysokými čísly, ale zřejmě však nikoliv s hodnotami rovnými
dokonalému nekonečnu, tj. podle mne možná samotnému jedinému Biblickému Bohu, proto tito roboti
potřebují nutně, aby je programoval, tj. učil takovýto člověk, který má přístup ke skutečně náhodným
číslům, protože roboti mají tudíž přístup či jsou schopni tvořit pouze tzv. pseudonáhodná čísla, která ve
skutečnosti nejsou náhodná, ale jde pouze o poměrně velmi velká avšak konečná čísla. Pane (Tomáši)
v tomto Vašem zřejmém přístupu k dokonalému nekonečnu jste zřejmě hodnotnější než jakýkoliv byť
sebelepší či sebedokonalejší počítač či neživý robot.
A2) z pohledu charitního křesťana vůči Vám
- Vaší úlohou jako zřejmého (žido)křesťanského míšence je poznat, která skutečnost je milosrdná
(charitní) a která skutečnost je naopak nemilosrdná (necharitní) a podle tohoto Vašeho poznání soudit
jako vůdce ostatní, já jsem Vás ustanovil vůdcem nikoliv pro Vaši současnou malou vzdělanost či
současnou malou moc, nýbrž pro Vaši charitnost a i Vy si vybírejte mezi Vaším okolím Vám
nabídnutými odborníky i vůdci jednak ty, které budete potřebovat a, budete-li mít možnost volby, pak ty
nejcharitnější z nich, nikoliv pouze podle jejich moci či bezmoci, jejich bohatství či chudoby či podle
jejich vysokoškolské vzdělanosti či jejich vysokoškolské nevzdělanosti, podle jejich příbuznosti či
nepříbuznosti vůči Vám, podle jejich nepřátelskosti ve smyslu nesouhlasu vůči Vám atd., vždy si tak
vybírejte podle Vašich možností své vůdce i odborníky hlavně podle větší míry jejich milosrdnosti, tj.
charitnosti, zejména takové, které dlouhodobě znáte, že jsou milosrdní, tj. charitní, tedy, že se nemýlíte
či hůře, že Vás tyto osoby nepodvedly ohledně jejich charitnosti, tj. jejich milosrdnosti, každý odborník i
vůdce je totiž vždy nahraditelný jinou osobou, ale nenahraditelní jsou však pro každého charitního
člověka pouze jeho skuteční přátelé, protože každá charitní osoba dostane stokrát více vzdělanosti,
majetku, moci, atd. A každé necharitní osobě bude odňato i to, co si myslí, že má, tj. její zdánlivá
vzdělanost, její zdánlivý majetek, její zdánlivá moc atd. (viz Biblická Novozákonní evangelia a má
dosavadní životní zkušenost).
- Charitní odborník i vůdce se podle (mé) Filosofie rovnováhy s vysokou pravděpodobností pozná dříve
nebo později následovně:
a) je to především pastýř, tj. charitně chová všechny své (mnohé) živočichy, tj. dítě, zvíře, hmyz, např.
včely atd. nebo
b) je to především oráč, tj. charitně pěstuje všechny své mnohé rostliny a zároveň
c) tento živý tvor jí a pije charitní věci, blíže viz dále a zároveň
d) není téměř dokonale velmi chudý, to však neznamená, že by musel být velmi majetný (u velmi
majetného člověka je jeho charitnost podle Biblických evangelií spíše velmi vzácná vlastnost), protože
téměř dokonale velká chudoba ve skutečnosti téměř vždy znamená, že tento člověk nemá žádné klienty
či přátele, přičemž by ho pak tito klienti nějak potřebovali a zároveň by mu pak tito přátelé dali vydělat
to, co potřebuje zejména na jídlo a pití pro něj i pro jeho manžela i pro jejich děti i pro jeho přátele či pro
jeho zaměstnance. Všichni ostatní s výjimkou níže uvedeného Ježíše zřejmě podlehli Ďáblu a při svém
mučení, zřejmě jako trestu za jimi způsobenou zbytečnou smrt a bolest se začali doprošovat o milost a
o svůj život a i tak byli dříve či později svými mstícími se nepřáteli umučeni a zavražděni. Jak uvádím
výše, výjimkou ohledně výše uvedené téměř dokonale velké (tělesné i duševní) chudoby (tj. utrpení) byl
zřejmě pouze Ježíš z Nazaretu, zřejmě Bohočlověk a Kristus, který přišel učit milosrdnost, tj. charitu do
samotného pekla lidí, zvířat a ostatních živých tvorů a přes tuto zdánlivou nemožnost tohoto svého
úkolu a přes jeho nesmírně bolestivé mučení a zavraždění jeho umučením na kříži zřejmě tento svůj
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úkol tento Ježíš vítězně splnil (viz zřejmě méně než z jedné poloviny zfalšovaný Biblický Nový zákon, na
kterém je založena i (má) Filosofie rovnováhy tj. zejména zřejmě více než z jedné poloviny pravdivá
Biblická evangelia a první list přímého učedníka tohoto Ježíše z Nazaretu, apoštola Jana, jehož jméno v
hebrejštině zní „jochanan“, což česky znamená doslova „Bůh se smiloval“, kterého tento Ježíš nazval
svým „nejmilejším učedníkem“, myšleno zřejmě ve smyslu nejcharitnějším, tj. česky doslova nejdražším,
tj. nejcennějším učedníkem tohoto Ježíše, viz dále, který zřejmě jako jediný, ze všech Ježíšových
přímých učedníků, tj. tzv. apoštolů nebyl umučen a zavražděn, nýbrž zemřel přirozenou smrtí ve svém
vysokém věku). Výsledkem tohoto vítězství tohoto Ježíše zřejmě v současnosti je mimo jiné obrovský
technologický pokrok po jeho smrti a zřejmě i po jeho zmrtvýchvstání, zejména po roce tisíc šest set
našeho letopočtu, tj. léta Páně (tzn. zřejmě po narození našeho Pána a zároveň Boha Ježíše z
Nazaretu jednoho z jediného Biblického Boha, tj. tzv. Božské trojice-Boha Otce, Boha Syna a Ducha
Svatého, tj. jakési energie v hebrejštině bychom řekli větru čili ruach), latinsky anno Domini, tento
obrovský technologický pokrok se pak uskutečnil v této době na (římsko) katolickém křesťanském
Západě po pádu (římsko) katolické poměrně kruté diktatury na tomto (římsko) katolickém křesťanském
Západě (o čemž sám tento Ježíš svému prvnímu nástupci ve vedení křesťanské církve, jímž byl apoštol
Petr osobně dle Bible předpověděl, cituji: Matouš 16,18 „Já ti pravím, ty jsi Petr“ (což znamená skála) „a
na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.“ Dalším výsledkem tohoto zřejmého
vítězství tohoto Ježíše je zřejmě i to, že jsem si tě zvolil jako činného vůdce, přestože (jsi bezdomovec,
tj.) podle tohoto Ježíše jsi „poslední, který bude (možná) první“.
Proto slovy tohoto Ježíše z Nazaretu, zřejmě Bohočlověka a Krista posílám Vás, aby jste se stal a
zůstal čistým politickým, zřejmě nikoliv náboženským vůdcem jako ovce mezi vlky a dávám Vám za tím
účelem k tomu k dispozici všechny své charitní přátele, avšak nezbytnou podmínkou této mé vůle je,
aby jste byl stejně jako doposud i nadále stále „čistým jako holubice“ a díky mně a i mým charitním
přátelům (možná i andělům, dnes bychom řekli charitním mimozemšťanům) i mazaný jako liška, tj.
příbuzný vlka (jak i uložil tento Ježíš svým duchovním vůdcům, jen tak můžete podle mne úspěšně vést
ovce mezi vlky.
A3) z pohledu charitního hinduisty vůči Vám
- Vařte (tj. připravujte si) jídlo a pití (tj. pokrmy) a rozhodujte o Vašich pokrmech pro Vás a vše toto
rovněž tak pro Vaše případné děti, pokud to bude možné, podle výše uvedeného dogmatu, tj. axiomu
(mé) Filosofie rovnováhy pouze Vy sám osobně v obou výše uvedených případech, nenechte o tom
rozhodovat s konečnou platností pouze Vaší případnou manželku, protože „Jste to, co jíte!“, toto vytvoří
většinu množství Vašich přátel a i Vašich nepřátel, to vše zejména mezi příbuznými a přáteli živých
tvorů takto snědených zejména Vámi a Vaší rodinou ale i Vašimi zaměstnanci za Vaše peníze a tedy
pro ně zabitých živých tvorů a zejména přátelé těchto pro Vás zabitých živých tvorů zřejmě vedle Vámi
zachráněných živých tvorů všichni posléze předurčí Váš (politický) úspěch a nebo naopak Váš konečný
(politický) neúspěch. Jmenovitě Vy, Vaše rodina a Vaši zaměstnanci jezte co možná nejvíce rostlinné
plody kvůli vitamínům a dále rostlinná semena (rostlinná semena jsou současnou nejmilosrdnější
náhradu masa s výjimkou charitního hroznového vína, které je zřejmě ještě dokonalejší náhradou masa
vzhledem k jeho volné glukóze, tj. hroznovému cukru, než rostlinná semena, co se týká nahrazení masa
rostlinnými semeny, viz např. vegetariánské granule pro psy a i kočky /pro kočky nutno s taurinem, jinak
oslepnou/, příp. viz evoluční předci všech druhů současných slepic, jimiž byli podle exaktní přírodovědy
zřejmě jako u všech současných ptáků původně obrovští i masožravý plazi, ve vědě nazývaní dinosauři
a v Bibli nazývaní draci jako např. Leviatan) a zároveň co možná nejméně masa z úmyslně usmrcených
zvířat, v krajní nouzi zejména z Vašich vážnějších zdravotních důvodů pak jezte mršiny (hebrejsky
„nevelot“) zvířat po pitvě veterinárního lékaře zejména z důvodu včasného odhalení bakteriálních a
virových chorob a jiných infekčních chorob uhynulého zvířete a pro lidi převařené v několika vodách
nebo pro Vaše zvířata případně nepřevařené v několika vodách, tyto mršiny by neměly být úmyslně
zabity Vámi ani pro Vás a dále je možno v ještě větší krajní nouzi jíst např. zejména ryby, což jsou
zřejmě evolučně nejstarší zvířata, tj. s nejméně dokonalou nervovou soustavou a zároveň jsou proto
ryby i křesťanským postním jídlem, tj. jídlem, které je možno jíst během hladovění, tj. postu jako
křesťanskou prosbu hříšníků za odpouštění jejich hříchů a zároveň většina prvních (židovských)
apoštolů tohoto Ježíše byli rybáři.
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A4) z mého pohledu jako filosofa a zakladatele (filosofické) vědecké charitologie a svým občanským
povoláním jako právní poradce, tj. dosud činný český advokát a jako svým náboženstvím od mého
narození pokřtěný římskokatolický křesťan a svou skutečnou vírou jako osoba převážně věřící v lásku
ve smyslu charita, v latině „caritas“, tj. doslova česky v lásku jako drahocennost bez ohledu na členskou
náboženskou či ateistickou, tj. bezbožnou příslušnost určité b(B)ytosti (viz Bible, Nový zákon, První list
výše uvedeného nejcennějšího Ježíšova apoštola Jana, čtvrtá kapitola, šestnáctý verš: „Také my jsem
poznali lásku“ (v prvním latinském dodnes používaném překladu Bible, tzv. Vulgátě od Svatého
Jeronýma do latiny ze čtvrtého století léta Páně, tj našeho letopočtu, kdy tento Svatý Jeroným přeložil
zde použité slovo „láska“, nikoliv latinským slovem „amor“, což bylo tehdy v latině jediné slovo pro lásku
a „Amor“ byl zároveň tehdy v době tzv. starověkého Římského impéria, tj. římské veleříše tehdejší
pohanský římský bůh sexu i včetně homosexuálního a i pedofilního, tj. úchylného způsobu styku
pohlavních orgánů, nýbrž toto slovo přeložil tento Svatý Jeroným zcela novým latinským slovem
„caritas“, česky „charita“, což znamená v češtině doslova „drahocennost“)„, kterou Bůh má k nám, a
věříme v ní. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce“ (tj. ve výš uvedené „caritas“, tj. v lásce ve smyslu
charita, tj. v „drahocenné lásce“) „v Bohu zůstává a Bůh v něm“ (viz současný český ekumenický
překlad Bible).
A4.1/ z mého pohledu z hlediska charitního židovství
- Jediný existující Biblický Bůh je Bohem (milosrdných) zástupů, tj. Hospodinem (doslova zřejmě
„zástupů soudcem“), avšak tento milosrdný Boží zástup je i zároveň milosrdným Božím vojskem, které
je nejsilnějším, tj. nejmocnějším vojskem světa, protože bojuje případně i s pomocí násilí za milosrdnost
avšak vždy pouze co možná nejmilosrdnějším způsobem (tj. tzv. „Hospodin zástupů“ viz výše uvedený
ekumenický biblický překlad je vždy i „Hospodinem vojska“, viz nejstarší protestantský křesťanský český
překlad Bible, jmenovitě tzv. Bible kralická, což plyne z tohoto původního hebrejského Biblického Božího
jména přeloženého do češtiny v současnosti jako „Hospodin zástupů/vojska“, které v hebrejštině zní
„Adonaj cava“, což znamená v hebrejštině doslova obojí „Pán(stvo) zástupů“ i „Pán(stvo) vojska“, tj. z
hlediska křesťana může tvůj voják pouze zmáčknout spoušť nějaké zbraně, ale pouze jediný existující
křesťanský Bůh podle tvé milosrdnosti a potažmo podle milosrdnosti tebou vedeného vojska rozhodne,
jestli tvoje zbraň nebo i zbraň tvého vojáka nebo i zbraně vašich nepřátel vůbec vystřelí, zda tyto zbraně
vůbec něco nebo někoho zasáhnou a zda vaše střely a střely vašich nepřátel z těchto zbraní jejich
protivníka pouze v potřebné míře poraní nebo jej v nejhorším případě dokonce zabijí, aby byl vyřazen z
probíhajícího boje.
A4.2/ z mého pohledu z hlediska necharitního židovství
- Podle mé Filosofie rovnováhy jsou tito necharitní židé (i podle mne kterých je v současnosti cca jedna
polovina ze všech židů) podobní jakýmsi téměř neživým robotům či počítačům, kteří mají rozkaz od
jejich vůdce, kterým je Biblický Ďábel, přivést tě k nim do jejich pekla a učinit z tebe rovněž podobu
takového robota, avšak tito pekelníci, se kterými se ty jako křesťan, pokud i jako vůdce zůstaneš
charitní, budeš osobně setkávat, (oni) budou ti nejcharitnější z těchto zpodobnění těchto téměř
neživých, tj. téměř bezcitných robotů, a přestože mají tito tví bližní pekelníci od vůdce všech pekelníků,
tj. Biblicky řečeno od vůdce všech démonů, v současnosti bychom řekli od vůdce všech necharitních
mimozemšťanů, kterým je Ďábel (tento Ďábel či Satan je mimo jiné dle Biblické knihy Jób sám pouze
poslušným služebníkem jediného existujícího Biblického Boha /podle mne jako charity/ a tento Ďábel
má zřejmě za svůj úkol stále zkoušet a zároveň i trestat tvou případnou necharitnost, tj. nemilosrdnost a
zřejmě poslouchá na slovo pouze tohoto jediného existujícího Boha, kterým je dle Biblického Nového
zákona výše uvedeného Ježíše z Nazaretu, zřejmě Bohočlověka a Krista, tj. hebrejsky Mesiáše a česky
Spasitele láska ve smyslu charita), přísný rozkaz tě dostat co možná nejdříve do jejich pekla, tak by se
měli tito démoni naopak všemožně přiměřeně usilovat tomuto zabránit, abys neudělal onu osudnou
chybu, kterou by jsi zřejmě rovněž jako nejcharitnější z nich, tedy z těchto pekelníků skončil v jejich
pekle na posledním (avšak ve skutečnosti na nejvyšším podle tohoto Ježíše) místě v tomto pekle, touto
osudovou chybou z tvé strany by bylo tvé vědomé zbytečné zabití nějakého člověka, tito židovští
démoni tě zároveň budou svádět k úchylnému styku pohlavních orgánů, v případě, že budeš charitním
křesťanem bude to zejména homosexualita anebo homosexuální pedofilie, abys se poté stal rovněž

602

téměř mrtvým robotem (např. necharitním vysoce postaveným bankéřem, vojenským velitelem,
obchodníkem či politikem)
A4.3/ z mého pohledu z hlediska charitního hinduismu
- Měj skutečný soucit s každou živou b(B)ytostí a prosaď, tj. vybojuj uzákonění mnou navrženého
zákona o porážkové dani (viz http://www.spvzt.cz/ ) tak, aby nakonec v budoucnosti, podle mne spíše
po dokonale nekonečně dlouhé době (čase) hospodářská zvířata všichni zemědělci chovali co možná
nejdříve až do přirozené smrti těchto zvířat, zásadně z důvodu (tzv. causa mortis) jejich stáří a aby se
nakonec spotřebovávaly pouze tyto jejich mršiny (mrtvoly). Do tohoto konečného dosažení světa, kde
se budou mít všichni rádi, by měl charitní parlament, tj. sbor zástupců všech domácích osob tvého státu
a i ty pouze upravovat, tj. podle dočasné potřeby a dočasné situace pouze přiměřeně zvyšovat či ve
výjimečných případech i přiměřeně snižovat platné sazby této porážkové daně, aby všichni (tj. všechny
živé bytosti) co možná nejdříve žili ve světě, kde se budou mít všichni rádi (tj. zřejmě v Biblickém ráji).
A4.4/ z mého pohledu z hlediska necharitního hinduismu
- Budou tví nepřátelé chtít dosáhnout toho, abys byl v příštím životě po smrti ty avšak rovněž i tvá
případná rodina mučeni a zavražděni jako hospodářská zvířata, tj. jako oni v době, když jsi byl u moci ty.
Technicky lze toto tvé posmrtné převtělení do hospodářského zvířete uskutečnit např. tak, že ti budou
např. v tvém spánku nasazeny tzv. virtuální (tj. lživé) brýle a sluchátka, kde ty sám sebe uvidíš nebo tě i
ostatní (s těmito jejich virtuálními brýlemi a sluchátky) uvidí jako hospodářské zvíře a ty sám nebudeš
schopen tyto virtuální brýle či i tyto virtuální sluchátka sundat ani ti je nesundá žádný z tvých přátel.
Takovéto virtuální brýle, které dokáží spojit virtuální (tj. lživý) svět a skutečný (tj. pravdivý) svět již dnes
začínají běžně vyrábět např. za účelem tzv. počítačových her největší celosvětové obchodní společnosti
jako americký Microsoft a japonská obchodní společnost Sony.
A4.5/ z mého pohledu z hlediska charitního křesťanství
- Budou tví přátelé chtít, abys ses buď oženil a měl manželku a s ní děti nebo, abys svůj celý život
věnoval charitnímu boji za svět, kde se budou mít všichni rádi (tento svět Ježíš z Nazaretu zřejmě
Bohočlověk a Kristus nazval Boží království), jinak, jestliže se neoženíš se svou dívkou, tak zřejmě
nevydržíš dle židovského Talmudu a mé životní zkušenosti tlak semene z tvého mužského pohlavního
orgánu na tvůj rozum, tj. na tvůj mozek a tvá dívka rovněž nevydrží tlak její dělohy (sprostě řečeno
svrbění jejího ženského pohlavního orgánu, děloha se řecky řekne „hyster“ čili tvá dívka bude
hysterická, tj. šílená, tj. psychicky nemocná) na její rozum, tj. mozek, a přestože budete pouze v krajní
nouzi onanovat (tj. masturbovat) např. podle obrázků hinduistické Kámasútry, tak skončíte dříve nebo
později kvůli tomuto sexuálnímu tlaku pravděpodobně velmi nešťastně.
A4.6/ z mého pohledu z hlediska necharitního křesťanství
- Necharitní (i římskokatoličtí) křesťané tě budou nutit, abys sis sám sobě a rovněž i svým dětem uřízl
jejich pohlavní orgány, tj. šourek a udělal z vás tak do konce života tzv. eunuchy, tj. neplodné
zmrzačené kleštěnce a z hlediska současného židovství i křesťanství a zřejmě i islámu nečisté osoby
(viz např. jako velký křesťanský myslitel a velký teolog z počátku křesťanství, kterým byl zřejmě jeden z
tzv. církevních otců zřejmě eunuch a kleštěnec jménem Origenes, jde o tzv. období latinské patristiky v
křesťanské filosofii, dalším církevním otcem z tohoto období byl např. velmi slavný křesťanský filosof
Svatý Augustin)
A4.7/ z mého osobního pohledu
- Pamatuj vždy, že jako vůdce budeš mít zřejmě vždy pouze takovou zemi, takové lidi a i takové živé
tvory, které si ty a tvoji předci a bratři jako jejich vůdci svou politikou v minulosti zasloužili či v
přítomnosti i v budoucnosti zaslouží, tj. budeš-li sám charitní, tj. milosrdný budeš mít za nějaký čas
zásadně obdobně charitní poddané, nebudeš-li sám charitní, nebudeš mít své poddané charitní a
skončíš špatně někde v pekle.
B) Na závěr shrnu vše výše uvedené z hlediska pravidel matematické formální logiky
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- Výrok „A“: Charitu vymezuji jako působení co možná nejméně smrti a bolesti.
- Výrok „B“: Necharitu (tj. nikoliv charitu) vymezuji jako působení o hodně více než co možná nejméně
smrti a bolesti
B1/ „A“ („a/e/l“, tj. hebrejsky Bůh vymezený mnou jako výše uvedená charita, což lze rozumět i jako
nejvyšší a nejmocnější charitní přírodní zákon z hlediska ateistů, tj. bezbožníků) je větší než „B“ (tj.
Ďábel, což jsem vymezil jako necharitu, naopak převahu moci tohoto Ďábla nad tímto Bohem je možno
vymezit z hlediska náboženských osob jako jejich skutečnou víru v necharitního Boha, a obdobně z
hlediska ateistů jako víru v necharitu jako nejvyšší a nejmocnější necharitní přírodní zákon, jako např.
že příroda či Bůh jsou masový vrah lidí, zvířat, živočichů, rostlin a i ostatních živých tvorů, např. viz Bible
Starý zákon, kniha Jozue a i Darwinismus, na rozdíl od zřejmé pravdy přírodní evoluce živočišných a
dalších druhů živých tvorů, kterou nezvratně dokazují vykopávky archeologů, tj. historiků, je
Darwinismus pouze jednou z evolučních teorií, jinou takovouto sice potlačovanou evoluční teorií je např.
francouzský Lamarckismus, kterou by mohli dokazovat tzv. podmíněné a posléze zřejmě i nepodmíněné
reflexy, které se zřejmě neustálým opakováním i za života jedince dále zapisují do jeho dědičné
informace, či ještě necharitnější podoba Darwinismu, kterou je tzv. sociální /lidský společenský/
Darwinismus, která inspirovala Adolfa Hitlera a jeho nacistické Německo, které zase navázalo na
starověkou Spartu, což byl vojenský městský stát ve starověkém Řecku, v této Spartě byly usmrcovány
slabé děti již v raném věku, přičemž cílem těchto eugenických opatření bylo usmrtit vlastní slabé jedince
neschopné boje a vyšlechtit tak vlastní rasu či národ pouze silných bojovníků za účelem zotročení
ostatních národů v tzv. přírodním výběru či evolučním boji o přežití určité skupiny živých jedinců proti
jiným skupinám živých jedinců, proti Darwinismu, který tvrdí, že ke změně-mutaci genetické-dědičnérodové informace dochází pouze do narození jedince, lze použít protiargument z hlediska výše
uvedeného Lamarckismu, že reflex strachu z ohně musel být do genetické informace lidí a zvířat zapsán
až po narození jedince neustále opakovanými podmíněnými a posléze i nepodmíněnými reflexy ze
zkušenosti živých jedinců s ohněm, dalším protiargumentem proti sociálnímu Darwinismu může být, že
až dosud výsledkem společenských pokusů vyšlechtit rasu pouze silných bojovníků likvidací slabých
jedinců byl u lidí vždy spíše úplný opak zejména z důvodu poklesu inteligence šlechtěných lidských
skupin, viz např. výše uvedená starověká Sparta či velká nevzdělanost na Arabském poloostrově, kde
radikální arabští muslimové zřejmě usmrcují zřejmě každého muže počínaje věkem osmi let jeho stáří,
který se nějak více projeví jako možný úchylný pohlavní homosexuál, což by mělo zřejmě stanovit
islámské právo šaría, dalším protiargumentem by mohlo být, že přesto se však tímto šlechtěním dosud
nikdy nepodařilo dosáhnout u těchto šlechtěných lidí ani síly obyčejného medvěda, kde vítězství člověka
nad těmito silnými šelmami člověku umožnila nikoliv tělesná síla ale přiměřená zbraň, kterou
samozřejmě opět vymyslel nějaký chytrý, tj. poměrně citlivější rozumový vědec, dalším protiargumentem
proti Darwinismu je, že důsledkem šlechtění je často rozpad šlechtěných rodin, protože všechny i takto
vyšlechtěné matky velmi trpí a posléze zřejmě i nenávidí své muže, kteří usmrcují jejich společné slabé
děti, což je zřejmě důsledkem nejzákladnějšího ženského, potažmo i obecně samičího pudu, kterým je
jejich mateřský pud, jak to popsal např. středověký židovský rabín, lékař a rovněž i slavný židovský
filozof Maimonides žijící v letech od okolo 1135 do 1204 léta Páně, hebrejsky „rambam“, což je zkratka
hebrejských slov „rabi moše ben majmon“ v jeho největším filosofickém díle „Průvodce tápajících“, které
dalo základ tzv. novověkému židovskému protestantství proti zřejmě nemilosrdnému, tzv. ortodoxnímu,
tzn. pravověrnému židovství, těchto více či méně charitních protestujících židů sdružujících se v mnoha
různě pojmenovaných protestantských židovských směrech, podle mne protestantských židů je v
současnosti nejméně jedna polovina ze všech žijících židů, to by mohli být rovněž tví spojenci, mateřský
pud zřejmě nelze ani šlechtěním u žen zcela odstranit, protože pak by se tyto ženy stali v podstatě muži,
protože mužové ani jiní zvířecí samci na rozdíl od žen či jiných zvířecích samic téměř zcela nemají tento
mateřský pud).
- Slovo Ďábel, tj. necharita i z hlediska ateistů zřejmě pochází z hebrejského slova „dev/b/orot“, tj. včely,
proti kterým nemůže bojovat ani to nejsilnější zvíře.
- Jedna část židů, dále též necharitní židé, chápe jediného Biblického Boha jako masového vraha zvířat
a i lidí a i ostatních živých tvorů, proto také ani oni neváhají vraždit, např. jejich bratra Biblického Josefa,
druhá část židů, dále též charitní židé, chápe jediného Biblického Boha jako toho, kdo vždy působí co
možná nejméně smrti a bolesti a proto tito charitní židé neváhají učinit sami velké oběti pro toto dobro,
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často i oběti nejvyšší jako jsou životy jejich a členů jejich rodiny, obě tyto části židovského národa však
tvoří a vždy tvořily jednu rodinu židovského národa, židé jsou národ nejkvalitnějších vůdců na světě,
procentuální zastoupení vůdců v židovském národě je podle mé zkušenosti cca 90% oproti od 5% do
10% vůdců v jiných národech, výše uvedení necharitní židé zásadně používají jako způsob své vlády
lichvu, podvody, krádeže, vraždy, porušování povinností při správě cizího majetku, porušování
povinností veřejných činitelů, zneužívání informací v obchodním styku, zotročování velkých skupin lidí,
naopak výše uvedení charitní židé se stále snaží přesvědčit národy, aby nepřijali široce konzum, tedy
neomezenou spotřebu zboží, tj. mrtvol živých tvorů či vyráběného s pomocí spalování mrtvol živých
tvorů, nabízenou výše uvedenými necharitními židy v tučných letech, a i přesvědčit národy, aby si činili
zásoby v tučných letech na léta hubená a aby byli milosrdní, protože i jediný Biblický Bůh, resp. z
dlouhodobého hlediska nejsilnější přírodní zákon je dle výše uvedených charitních židů milosrdný, tito
charitní židé tak činí i za cenu vlastních velkých obětí, tam ve světě mezi jinými národy, kde uspějí výše
uvedení charitní židé, přichází často v krajní nouzi i výše uvedení necharitní židé a boj mezi neomezený
konzumem, tj. neomezenou spotřebou, milosrdností a nemilosrdností, kterou jsem nazval ve své
Filosofii rovnováhy buřtovacím strojem, u těchto jiných národů začíná opět znovu, zvítězí-li výše
uvedení necharitní židé, pak dojde k jejich přemnožení a místní národy se cítí ohroženy, tam jsou
hrozící eugenická opatření, např. jako sterilizace, viz usmrcování nově narozených chlapců ve
starověkém Egyptě či přímo holocaust, tj. masové vyvražďování židů, viz např. nacistickým Německem
Adolfa Hitlera za druhé světové války v letech 1941 až 1945 našeho letopočtu. Poté obvykle v dějinách
následoval exodus, tj. často vojenské osvobození charitních i necharitních židů z výše uvedeného
otroctví, např. vznik starověkých Států Izrael od roku 1200 do roku 1000 před naším letopočtem po
egyptském otroctví pod vedením hebrejce Jozua a jeho následovníků, kolem roku 445 před naším
letopočtem po babylónském otroctví pod vedením žida Nehemjášem a dalších židů, mimo jiné žida
Mordokaje v Biblickém spise o královně Ester, kolem roku 142 před naším letopočtem po řeckémhelénském otroctví pod vedením židovského rodu Hasmonejců-Makabejských a dále vznik novověkého
Státu Izrael v roce 1948 našeho letopočtu po římském, křesťanském a německém-nacistickém otroctví
pod vedením Židovské agentury a od roku 1935 jejího předsedy a poté i prvního předsedy vlády tohoto
novověkého Státu Izrael Davida Ben Guriona. Charitní židé si však zřejmě v současnosti uvědomují, že
další takovýto cyklus by vysoce pravděpodobně znamenal použití jaderných zbraní a mohl by vysoce
pravděpodobně ohrozit samotnou existenci celého lidstva, proto v současnosti podle mne minimálně
jednu polovinu všech židů na světě lze řadit k výše uvedeným charitním židům, výslovně či mlčky
věřících v charitu ztělesněnou ať už v jediném Biblickém Bohu či v z dlouhodobého hlediska nejsilnějším
přírodním zákonu a proto se v současnosti tato minimálně jedna polovina židů velmi snaží o charitní
vládu světa (viz Bible, Starý zákon, knihy Genesis, 37-47. kapitola a Exodus, 1. kapitola příběh Hebrejce
Josefa, který spadá do období vlády Hyksosů ve starověkém Egyptě, Hyksósové doslova vůdcové
pouště, králové pastevců, vládcové cizích zemí-agresivní asijské národy semitského původu, začátkem
17. století před naším letopočtem vtrhly do Egypta a udržely se tam asi sto let, 1680-1580 před naším
letopočtem, XV. a XVI. dynastie, zdroje: Bible a strana 480-481, Příběhy mrtvého moře, Zenon
Kosidowski, z polského originálu Opowiešči biblijnie, vydaného nakladatelstvím Iskry ve Varšavě roku
1963 přeložil dr. Josef Vlášek, vydala Práce, vydavatelství a nakladatelství ROH v Praze roku 1979, I.
Vydání).
- Co je příčinou a řešením výše uvedených cyklů masového vyvražďování židů (holocaustu) a jejich
osvobození (exodu) určuje má Filosofie rovnováhy následovně. Podle mé Filosofie rovnováhy nebude-li
zastaven buřtovací (na masové porážky, tj. masové vraždění a vaření zejména zvířat) stroj způsobující
obrovskou zbytečnou smrt a bolest, tak z důvodu pomsty za tuto obrovskou smrt a bolest svět skončí
katastrofou (např. jadernou válkou). Podle mé osobní zkušenosti tento buřtovací stroj nelze zastavit za
současného stavu lidské společnosti. Je otázkou, zda za výše uvedené situace se nejeví jako
nejreálnější jaderná válka. (možnost bet jako deborot, tj. včely či Devil, tj. Ďábel, tj. jako o hodně více
než co možná nejméně smrti a bolesti) Zastavení výše uvedeného buřtovacího stroje je podle mne
možné pouze vědeckou revolucí, jadernou válkou, příchodem spasitele či ve velmi dlouhém časovém
období pozvolným vývojem, v což vše je třeba až do konce vždy doufat. Jedinou další věcí, v co člověk
snad může doufat, je jeho stálé působení co možná nejméně smrti a bolesti a že tudíž tento milosrdný
člověk unikne pomstě za lidmi způsobenou obrovskou zbytečnou smrt a bolest. (možnost alef jako
alohim jako co možná nejméně smrti a bolesti)
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- Kromě toho lze poznamenat, že se až do dnešní doby v průběhu celé světové historie neosvědčilo nic
lépe než vláda výše uvedené schizofrenní charitní a zároveň i necharitní židovské elity učící se dobrou
vládu světa již několik tisíců let, proto nám zřejmě nezbývá nic jiného než tuto situaci akceptovat a
usilovat co možná nejvíce o všeobecnou charitu a hledět do budoucna s mírným optimismem, že
existence lidstva neskončí katastrofou.
B2/ „B“ (tj. necharita) je větší než „A“ (tj. charita) nebo
B3/ „B“ (tj. necharita) je rovno „A“ (tj. charitě), např. údajně Ďábel vládne na Zemi či ve hmotě a naopak
dobrý Bůh vládne v nehmotném nebi, viz např. starověké gnostické myšlenky či novoplatónská
starověká filosofie a středověcí křesťanští kataři, tj. francouzští protestanti nazývaní kataři, doslova
„čistí“, z tohoto slova „katar“ vzniklo české slovo „kacíř“ jako české označení pro křesťanského
náboženského „heretika“ čili „bludaře“.
- Z hlediska výše uvedené matematické formální logiky zřejmě neexistují jiné možnosti vztahu výše
uvedených výroků „A“ a „B“, přesto dosud žádný exaktní (tj. měřitelný) vědec nedokázal platnost nebo
neplatnost ani jedné z výše uvedených možností, přestože dovedeš-li do konečného důsledku
jakoukoliv myšlenku či teorii z jakéhokoliv exaktního (tj. měřitelného) vědeckého oboru avšak i
jakoukoliv neměřitelnou teorii či myšlenku, tak se vždy dostaneš k jedné z těchto tří možností či jinak
řečeno k jednomu z těchto tří vědeckých východisek i závěrů a rovněž tak i k těmto třem výše
uvedeným východiskům a závěrům jednání a i chování každého živého tvora.
- Která z těchto výše uvedených tří možností platí se usilovali, usilují a zřejmě i v budoucnosti budou
snažit dokázat všichni myslitelé a vědci od počátku světa, čistě myšlenkově tento výše uvedený spor
podle mne nelze rozhodnout, vždy je třeba vědecký pokus (např. v současnosti toto zřejmě řeší v
konečném filosofickém důsledku tisíce nejlepších fyziků světa v tzv. francouzském CERNu, což je
zkratka francouzských slov „Centre européen de recherche nuclair“, což česky doslova znamená
„Centrum evropského výzkumu jaderného“, kde se jako následovníci starověké řecké filosofie atomistů
(„atomos“ znamená řecky „nedělitelný“) snaží tito exaktní vědci objevit nejmenší nedělitelnou částici, což
by zřejmě znamenalo téměř konec všech teorií Boha a idealismu a zároveň zřejmě i vědecké téměř
vítězství tzv. materialismu, zatím se však těmto špičkovým světovým exaktním, tj. měřitelným
přírodovědeckým fyzikům každou jimi objevenou fyzikální hmotnou mikročástici vždy podařilo rozdělit na
ještě menší fyzikální mikročástici, v současnosti nejmenší objevenou fyzikální mikročásticí by měl být
údajně tzv. Higgsův boson, avšak i pro tento Higgsův boson již teoretičtí exaktní matematici a teoretičtí
exaktní fyzici spočítali, že by měla být dále dělitelná, protože po zadání hmotnosti tohoto Higgsova
bosonu do počítačových, tj. robotických modelů, tj. vzorců jim opětovně správně nevychází takové
veličiny jako celková hmotnost našeho Vesmíru a rovněž jim správně nevychází dlouhodobě obecně
známé mnohokrát pokusně ověřené fyzikální vzorce).
- Zároveň jenom vlastním osobním pokusem si může i každý živý tvor sám pro sebe dokázat, která z
těchto tří výše uvedených možností je skutečně platná. Tuto volbu mezi těmito třemi možnostmi musíš
provést ty, museli ji provést i tví předci a zřejmě ji budou v budoucnosti stále znova a znova provádět i
tví potomci, ty jim sice můžeš dokonaleji či nedokonaleji poradit v této jejich životní volbě, avšak nejsi
schopen jim tuto volbu zcela přikázat anit tuto volbu zcela učinit za někoho jiného než sám za sebe,
konečné slovo v této volbě budeš mít zřejmě ty pouze sám za sebe a rovněž i zřejmě každý živý tvor
pouze sám za sebe. Tuto volbu můžeš ostatním pouze usnadnit či naopak ztížit, nemůžeš však tuto
svou volbu jako démon, nejsi-li všemocný Bůh ostatním vnutit.
- Hlavní (filozoficko – evangelizační) otázka každého skutečného, tj. charitního křesťana vůči každému
živému tvoru, případně vůči každé živé b(B)ytosti tedy podle mne zní následovně: Převážně věříš ty
stejně jako já, že světu vládne charita či naopak převážně věříš, že světu vládne nikoliv charita, a proč?
Podle mého dosavadního a i současného převážného přesvědčení, že nejvyšším a zároveň nejsilnějším
zákonem (vládcem) světa je výše uvedená láska ve smyslu charita, i v případě, že kdokoliv tomuto
nevěří, se i tato osoba bude podle mne převážně pravděpodobně dříve nebo později podřídit tomuto z
dlouhodobého hlediska nejvyššímu a zároveň i nejsilnějšímu, tj. nejmocnějšímu zákonu (vládci) světa,
přestože zřejmě tato charita dává každému do určitého času (zdánlivě) možnost svobodné (náhodné)
volby.
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- Lidově křesťansko – teologicky řečeno, nejde zde o moji formu, ale podle mne tato formulace odpovídá
(mé) Filosofii rovnováhy: Cesta někoho je od jeho narození naprosto přímá a míří přímo vstříc vůči
charitě (křesťanskému Bohu). Cesta jiného je sice plná omylů, bloudění, zvratů a nepřehledných
zatáček, avšak i on nakonec zřejmě dosáhne charity (křesťanského Boha), protože podle (mé) Filosofie
rovnováhy i podle mé dosavadní životní zkušenosti převážně pravděpodobně věřím, že světu vládne
charita a jiné řešení tohoto rozporu výše uvedené volby mezi výše uvedenými třemi možnostmi by bylo
v rozporu s tímto mnou převážně pravděpodobně věřeným vládcem světa, kterým je zřejmě láska ve
smyslu charita. Ježíš z Nazaretu, zřejmě Bohočlověk a Kristus k tomu v Biblických evangeliích řekl:
„První budou poslední a poslední budou první.“
V Hustopečích, Česká republika, Evropa, 18/11/2016 korektura 15/04/2017
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
15. 4. 2017 23:58

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
21/07/2016 Martin Luther a jeho předchůdci čeští husité ve vztahu k židovství
Zprvu Martin Luther byl také velký milovník Židů, od nichž si nejdříve sliboval podporu svého
reformačního úsilí. Nejprve se hlásil k Židům jakožto lidu Ježíše ve svém díle „Daß Jesus Christus ein
geborener Jude war“/ “Ježíš Kristus rozeným židem byl“ či jiná verze názvu tohoto jeho díla „Dass Jesus
Christus ein geborener Jude sei“/ “Ježíš Kristus rozeným židem jest“ (Mit dieser Schrift reagierte Luther
auf den katholischen Vorwurf, er habe die göttliche Zeugung und somit indirekt die Jungfrauengeburt
und Gottessohnschaft Jesu geleugnet. Er hielt diesen Vorwurf für absurd und wollte ihn daher nicht bloß
entkräften /Teil 1/, sondern auch „um anderer willen“ „etwas Nützliches“ schreiben /Teil 2/: „Ich will aus
der Schrift erzählen die Ursachen, die mich bewegen, zu glauben, dass Christus ein Jude sei von einer
Jungfrau geboren, damit ich vielleicht auch etliche Juden zum Christenglauben reizen möge.“ / Tímto
přípisem Luther reagoval na katolické obvinění, že popřel božské zplození a tím nepřímo narození z
panny a božské synovství Ježíše. Považoval toto obvinění za absurdní, a proto chtěl toto nikoliv pouze
oslabit /Část 1/, ale také napsat "v zájmu druhých" "něco užitečného" /Část 2/: "Chci, z Písma“ /tj.
křesťanské Bible, má poznámka/ „vyložit příčiny, které mě pohnuly, abych věřil, že Kristus byl Žid
narozený z panny, tím bych mohl nalákat také některé Židy ke křesťanské víře.„). Když poznal, že se z
Židů nestanou jeho luteráni, vybízel k pálení synagog a vyhánění Židů. Jeho pamflety „Brief wider die
Sabbather an einen guten Freund“/ “Dopis proti sabaterům jednomu dobrému příteli“ či jiná verze názvu
tohoto jeho díla „Wider die Sabbather“/ Proti sabaterům“ z roku 1538 [Er behauptete, in Mähren hätten
die Juden schon viele Christen beschnitten und zu dem Glauben verführt, dass der Messias noch nicht
gekommen sei. Diese zum Judentum übergetretenen Christen hätten sich verpflichtet, die ganze Tora
einzuhalten. Dies sei jedoch wegen der Tempelzerstörung 70 n. Chr. unmöglich. Um die Tora halten zu
können, müssten die Juden erst den Jerusalemer Tempel wiederaufbauen, das Land Israel
zurückerobern und die Tora dort zum allgemeinen Staatsgesetz machen. Dann müssten auch alle
Proselyten dorthin umsiedeln. Man solle abwarten, ob das geschehe; falls nicht, sei die Lächerlichkeit
ihrer Versuche erwiesen, Christen zum Einhalten der seit 1500 Jahren „verfaulten“ Tora zu bringen. /
Tvrdil, že na Moravě (zřejmě jde o Moravu v České republice, má poznámka) židé obřezli již mnoho
křesťanů a vedli (je) k víře, že Mesiáš ještě nepřišel. Tito křesťané přestoupení k Judaismu se zavázali
dodržovat celou Tóru. Toto jest však kvůli zničení chrámu 70 po Kristu (tzn. anno Domini, česky léta
Páně, tj. našeho letopočtu, má poznámka) nemožné. Aby mohli zachovávat Tóru, musí židé nejprve
opět vystavět jeruzalémský chrám, dobýt zpět zemi Izrael a učinit tam Tóru jako všeobecný státní
zákon. Pak by museli také všichni proselyté (tzn. konvertité k židovství, má poznámka) tam přesídlit.
Člověk má počkat, jestli se tak stane; pokud ne, budiž absurdity jejich pokusu prokázání křesťanům
dodržovávání 1500 roků "zkažené" Tóry přineseno.
Viz https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_und_die_Juden ], „Von den Jüden und ihren Lügen“/„O
židech a jejich lžích“ z roku 1543 [„Jawohl, sie halten uns in unserem eigenen Land gefangen, sie
lassen uns arbeiten in Nasenschweiß, Geld und Gut gewinnen, sitzen dieweil hinter dem Ofen,
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faulenzen, pompen und braten Birnen, fressen, sauffen, leben sanft und wohl von unserm erarbeiteten
Gut, haben uns und unsere Güter gefangen durch ihren verfluchten Wucher, spotten dazu und speien
uns an, das wir arbeiten und sie faule Juncker lassen sein. … sind also unsere Herren, wir ihre
Knechte.“ … Dann fragte er: „Was sollen wir Christen nun tun mit diesem verdammten, verworfene Volk
der Juden?“ Er schlug sieben Schritte als „scharfe Barmherzigkeit“ vor. … „Zum zweiten: daß man ihre
Häuser desgleichen zerbreche und zerstöre, denn sie treiben ebendasselbe darin, das sie in ihren
Schulen treiben. Dafür mag man sie etwa unter ein Dach oder Stall tun wie die Zigeuner, auf daß sie
wissen, sie seien nicht Herren in unserm Lande, wie sie rühmen, sondern in der Verbannung und
gefangen, wie die ohne Unterlaß vor Gott über uns Zeter schreien und klagen. … Sorgen wir uns aber,
daß sie uns an Leib, Weib, Kind, Gesind, Vieh usw. Schaden tun möchten, wenn sie uns dienen oder
arbeiten sollten, weil es wohl zu vermuten ist, daß solch edle Herrn der Welt und bittre Wurme, keiner
Arbeit gewohnt, gar ungern sich so hoch demütigen würden unter die verfluchten Gojim, so laßt uns bei
gemeiner Klugheit der andern Nationen, wie Frankreich, Hispanien, Böhmen usw., bleiben und mit
ihnen rechnen, was sie uns abgewuchert und danach gütlich geteilt, sie aber für immer zum Lande
ausgetrieben. Denn, wie gehört, Gottes Zorn ist so groß über sie, daß sie durch sanfte Barmherzigkeit
nur ärger und ärger, durch Schärfe aber wenig besser werben. Darum immer weg mit ihnen.“/ "Ano,
uvěznili nás v naší vlastní zemi, nechají nás v potu tváře pracovat peníze a zboží získávat, proto sedí za
kamny, zahálí, honosí se a krmí se pečenými hruškami, krmí se, žijí laskavě a klidně z námi vyrobeného
zboží ulovíce nás a naše zboží skrz jejich prokletou lichvu, k tomu nás zesměšňují a plivají na nás, že
pracujeme a oni mohou být hnilobnou nížšší šlechtou“ (německé slovo „Juncker“ zřejmě vzniklo z
německých slov „junger Herr“ či Jungherr doslova česky „mladý pán“,
viz https://de.wikipedia.org/wiki/Junker ) … „takže jsou našimi pány, my jejich sluhové." … Pak se
zeptal: "Co my křesťané máme teď dělat s tímto zatraceným, zavrhnutým židovským národem?" Navrhl
sedm kroků jako "ostrou milosrdnost“. … „Za druhé: že člověk rozbije a zničí jejich domy shodně tomu,
neboť oni provozují“ (německy doslova „ženou“, ve smyslu např. se za dobytkem. ziskem apod.) „rovněž
to samé v tom, čemu se věnují“ (německy doslova „co ženou“) „v jejich školách. Proto si je člověk může
dát“ (německy doslova činit) „pod střechu nebo stáj něco jako cikány, na (to), aby věděli, že nejsou pány
v naší zemi, jak se chválí, ale ve vypovězení a chyceni jako (ti), kteří bez upuštění před Bohem skrz nás
zle křičí a lkají. … Starejme se, že by nám mohli činit škody na těle, ženě, dítěti, zdraví, dobytku, atd.,
když nám slouží nebo měli pracovat, protože se zřejmě lze domnívat, že takoví vznešení páni světa a
zahořklí červi, přivyklí žádné práci, by se vůbec neradi tak vysoce znevážili mezi prokletými Góji“ (tzn.
hebrejské slovo pro nežidy, má poznámka), „tak lze námi očekávat při společné chytrosti ostatních
národů, jako Francouzi, Španělé, Češi atd. a s tím počítat, co si nám odlichvařili“ (tj. ve spisovné češtině
„lichvou ukradli“) „a potom (si) dobře rozdělili, však navždy (bude) zpět dohnáno“ (německá předpona
aus-, v češtině doslovně vy-, která je zde použita podle mne Martinem Lutherem zřejmě v němčině
neobvyklým způsobem v českém významu „dohnat zpět“ např. dobytek či v českém významu „vydat,
vydávit“ apod.) „do“ (v němčině se německé sloveso „treiben“ pojí zásadně s německou předložkou
„zu“, např. „zutreiben“ v češtině znamená hnát, nahánět ke komu/čemu,
viz https://slovnik.seznam.cz/cz-de/?q=zutreiben ) „země. Neboť my (byli) (vy)slyšeni, (protože) Boží
hněv je kvůli nim tak velký, že oni skrze smiřující milosrdnost jen zlostněji a zlostněji, skrz ostrost ale
hůře“ (doslova německy meně dobře) „(na)jímají.“ (německy doslova verbují, např. do /své/ armády)
„Proto navždy pryč s nimi.“ Zdroj: „Von den Juden und ihren Lügen“, von D. Martin Luther. Erstmals
gedruckt zu Wittenberg. Durch Hans Lufft. M.D.XLIII. Gescannt von cOyOte.“/ „O židech a jejich lžích“,
od Dr. Martina Luthera. Poprvé vytištěno pro Wittenberg. Skrz-nakladatelem Hansem Luftem. 1543.
Oskenováno cOyOte/m/.“ Viz https://archive.org/stream/VonDenJudenUndIhrenLuegen/LutherMartinVonDenJudenUndIhrenLuegen154318S._djvu.txt a dále
viz: https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_und_die_Juden ] a další dílo tohoto Martina Luthera viz:
„Vom Schem Hamphoras und vom Geschlechte Christi“/ “O šem ha me po raš a o Kristově rodu“ („šem
ha me po raš“ znamená hebrejsky doslova „jméno to z tady hlavní“, tj. jinak řečeno Boží Jméno) z roku
1544 [toto dílo Martina Luthera zde zřejmě navazuje ve svých úvahách na údajné obvinění židů vůči
Ježíši z Nazeretu zřejmě Bohočlověku a Kristu, viz např. Bible Kralická, Nový zákon, Lukáš 11, 15 „Ale
někteří z nich pravili: Skrze Belzebuba, kníže ďábelské, vymítá ďábly.“,
viz http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Lk11.php a dále zřejmě zejména na opačné možné obvinění
židů ze strany tohoto Ježíše viz např. Bible, Nový zákon Jan 8, 44. „Vy z otce ďábla jste, a žádosti otce
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svého chcete činiti. On byl vražedlník od počátku …“,
viz http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/J8.php a Martin Luther zde údajně měl dojít k závěru, že
židé ztělesňují prasata a Martin Luther zde zároveň nazval židy tehdy tradičním a rovněž tak mezi výše
uvedenými německými nacisty o cca 400 let později obvyklým způsobem „židovská svině“/“Judensau“
…“ tímto Ďáblem“/“diese Teufel“ … podle tohoto Martina Luthera jsou si dále židé, … , prasata a Ďábel
obrazně rovní/ Judas, … Schweine und Teufel bildhaft gleich a dále židé měli být "spodinou všech
otevřených padouchů, sbíhajících se společně z celého světa"/„Grundsuppe aller losen, bösen Buben,
aus aller Welt zusammengeflossen“ a údajně … se měli srotit "jako Tataři a cikáni" (Tataři a Romovéi,
popř. tuláci), aby křesťanské země vyzvídali a zrazovali, otrávovali vodu, kradli děti a záludně působili
všechny druhy škod. / … hätten sich „wie die Tattern und Zigeuner“ (Tataren und Roma bzw.
Nichtsesshafte) zusammengerottet, um die christlichen Länder auszukundschaften und zu verraten,
Wasser zu vergiften, Kinder zu stehlen und hinterhältig allerlei Schaden anzurichten.,
viz https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_und_die_Juden ] patří k nejvulgárnější protižidovské
propagandě. Martin Luther byl vzdělaný a jistě upřímný křesťan, přesto upadl do pasti zhrzené lásky k
Lidu Bible. Samozřejmě, že lidé méně inteligentní, nevzdělaní a mravně slabí upadnou do iracionální
nenávisti k dříve obdivovaným Židům ještě snáze. Mnozí nacističtí vrazi vyrůstali v křesťanském
prostředí prodchnutém úctou k Biblickému lidi, někteří uměli hebrejsky. Židé o tomto nebezpečí dobře
vědí, nemají důvěru k těmto “přátelům” většinou z řad křesťanů, kteří ve svém svatém nadšení navíc
ještě mnohdy usilují o křesťanskou misii mezi tolik obdivovanými a idealizovanými Židy. U bezvěrců pak
může jít o snobismus, o touhu o přiživení se na bájných úspěších a vysněných ziscích. Zklamání
přichází nevyhnutelně a s ním často i nenávist. Viz http://vera-tydlitatova.eblog.cz/nebezpecnyfilosemitismus
Viz
„Vůči českému husitství cítili někteří židé zprvu sympatie a husitská revoluce skutečně zprvu oslabila
feudální společenské vazby a uvolnila některá omezení týkající se židů. Brzy však židé vystřízlivěli –
husité rozpoutali na počátku 20. let 15. století“ (tj. kolem roku 1420 našeho letopočtu, má poznámka)
„několik pogromů … „ (https://cs.wikipedia.org/wiki/Židé_v_Česku )
"Konšelé pojali nešťastnou myšlenku, aby se všech vzdorů a odbojů zbavili usmrcením kněze Jana“
(Želivského, má poznámka) „a hlavních jeho přívrženců. Dne 9. března pozvali jej na radnici
Staroměstskou pod záminkou porady … „" … Po malé chvíli vece purkmistr staroměstský: "Zdali již jsou
přišli všickni, pro které jsme lístky rozeslali?" Na kladnou odpověď byli nově příchozí pozváni do sálu. "A
kde je Jeroným Štol a Jíra rukavičník?" Ti dva tu ještě nebyli, což purkmistra velmi rozhněvalo a dal pro
ně speciálně znovu poslat. Kdyby byli konečně všichni (a ono bylo zřejmě náramně důležité, aby nikdo
nechyběl), obrátil se purkmistr Starého Města na Želivského, aby předložil návrhy ke smíření obce před
tím, než se vytáhne do pole: "Milý kněže Jene, tebe jsou poslušni, přičiň se k tomu, abychom je smířili,
než do pole vyjedem!" Ten s tím předem počítal a začal předčítat "z předem připravených destiček"
stížnosti vlastní strany. Nevinná porada se začala pomalu, poznenáhlu měnit na cosi mnohem
závažnějšího. "Chcete-li obec sjednati (to je autentický záznam Želivského slov), toto máte zachovati:
neberte domů, vinic i jiných věcí, což jest komu veliká obec dala; a služebníků zkušených, Pánu Bohu i
obci věrných, hanebně nelučte od sebe, zvláště Bzdinky, i jiných, neb nic jiného nesjednáte než že k
větším kyselostem vzbouříte!" … Kdo to je Petřík Rezek? A co řekl? Jeden z radikálů. Zřejmě před pár
dny skončil ve vazbě, jak jsme o tom slyšeli už od dějepisce Tomka: … i dotčený Rezek řekl: "Páni, proč
já jsem ondy ve vězení byl? Ještě to vám pravím, a dá-li mi Pán Bůh, chci na tom umříti: že s těmi
zrádnými pány a jinými protivníky nechci se zapisovati, dokavad neuzřím, že skutečně plní zákon Boží!"
To byla ta pravá jiskra v sudu prachu. … těmito slovy podepsal definitivně Petřík (a případně i ostatní,
pokud byli dotázáni) svůj ortel smrti, protože pak už bylo jenom dílem okamžiku: "Stůjte! Jste zatčeni!"
Dopřejme si prosím originální znění: "Stuojte! Zjímáni jste!" … Jako poslední v řadě přece umírá naděje.
Jak jenom mohl, tak se“ (Jan Želivský, má poznámka) „snažil purkmistrovi a radním jejich záměr
rozmluvit s poukazem na možné hrozivé důsledky. "Probůh, rozmyslete se o to! O mou smrt by nic
nebylo, ale sám neumřu. Vizte, co ještě z toho přijde!" Byla nějaká reakce na to varování? Odmítavá.
Našla se už jenom chvíle na zpověď. "Odpusťte mi tedy ke knězi jíti!" … (autor této zprávy všechno
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zaznamenal). Nezapomněl ani na tato Janova slova: "Milý bratře, dá-li Bůh (obrátil se na svého
zpovědníka), pros tam všechny kněze, ať s lidem, s těmi nebožátky ubohými až do poslední kapky krve
věrně pracují a odradit se nedají." … po zpovědi“ (Jan Želivský, má poznámka) „jako první vyšel ze
světnice nastavit katovi hlavu, neboť o tu hlavu celou tu dobu šlo. Neboť o ni šlo. "Sepnul ruce řekl:
´Otče nebeský, děkuji, žes mi dal od svých trpěti.´ A jak dále praví, kdož tu byli, pokorně se měl a beze
všeho strachu pod meč hlavu naklonil. A kat nám pravil, že on klekl a sepnul ruce, a kat jemu řekl: ´Milý
kněže Jene, dej mi ruce, ať je sváži, neboť bych nemohl jinak nic činiti.´ A tak mu svázal ruce a sťal
hlavu jemu i jeho bratřím, a to léta od narození Syna Božího 1422“ (tj. našeho letopočtu, má poznámka)
„v pondělí v den svatých Strachoty a Crhy." … Pozůstatky popraveného kněze pak musely být večer
"pro ukrocení lidu" uzamčeny v kapli klášterního chrámu, ale při pohřebních obřadech druhého dne se
pohnuté výjevy opakovaly: "Tu opět nevýslovný křik nastal a kněz jeden vzav hlavu Janovu, vstoupil na
stolici a chtěl všem potvrditi a napomenouti, aby pomněli a skutečně plnili, co jsou dobrého z té hlavy
slýchali, ale vida ten kněz přílišný zármutek v lidu, nemohl k nim slova promluviti. Neb tak veliké
zarmoucení bylo v lidu, že některé jako napolo mrtvé vláčeli z kostela, a někteří jsou se zbláznili a v
ložích leželi, nemocni jsouce. … Všecky ty výbuchy davové odvety způsobily hlavnímu městu podle
jednoho pamětníka větší škody, "než kdy král Zikmund ležel okolo Prahy, maje lidu více nežli sto tisíc."
Během honby na úkladné vrahy a jejich pomocníky byly vybity domy konšelů a jiných zámožných
měšťanů. Záštiplné vlně neunikly ani příbytky universitních mistrů. Za své přitom vzal i Husův kostnický
rukopis (spolu s dalšími vzácnými knihami z libráře Karlovy koleje). Těžká hodina udeřila i na
staroměstské židovské ghetto - pogromy se konaly vzápětí i v Chomutově, Kutné Hoře a Písku. "Ta
chasa obořila se na Židy a zloupila a pobrala jim všecko." A co oběti na životech? Prvního dne byli zabiti
pouze dva novoměstští konšelé, ale už za dva dny nato poslal soudní tribunál nové převratové rady pod
katovu sekyru dalších pět konšelů. Veškeren dosavadní prospěch husitství, všecka rozhodná vítězství
Čechů nad nepřáteli počtem i silou mocnějšími, tudíž i všecky naděje do budoucího bezpečí zakládaly
se na jedné výmince, na svornosti a součinnosti pražanů a táborů vůči cizincům. Ani Praha bez pomoci
Žižkovy ani Žižka bez pomoci pražské nebyli by odolali velikým návalům spojeného křesťanstva. Po
smrti kněze Jana“ (Želivského, má poznámka) „stal se Žižka pražanům z přítele nepřítelem, Pražané
hledali sice v jiných spolcích náhradu za ztracení Žižky, ale nadarmo. Stalo se velikým pro husity
štěstím, že zahraniční nepřátelé, ochromeni a omráčeni jsouce předešlými porážkami, nemohli se po
několik let zotaviti k důraznějšímu podniku vůči Čechům. Celý tento článek dějin husitských, který sahá
od smrti kněze Jana“ (Želivského, má poznámka) „do smrti Žižkovy, vyznačuje se na jedné straně
nezdařilým usilováním vystrojiti novou do Čech výpravu, na straně druhé pak krutými bohužel rozbroji a
boji vnitřními … „ (Pořad: Toulky českou minulostí | Stanice: ČRo Dvojka, Čas vysílání: neděle 08:04;
repríza: čtvrtek 18:05 a pátek 4:00 | Délka pořadu: 25 minut. Autor: Josef Veselý, 222. schůzka: Smrt
Jana Želivského, 3. října 1999 v 08:00, viz www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/222-schuzkasmrt-jana-zelivskeho--213749 )
17. 4. 2017 9:37

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
21/07/2016 Martin Luther and his predecessors Czechs Hussites in relation to Judaism
At first Martin Luther was also great lover of Jews, from whom at first he promised support of his
reformation effort. At first he declared for Jews as people of Jesus in his writing „Daß Jesus Christus ein
geborener Jude war“/ "Jesus Christ born Jew was" or other version of the title of this his writing „Dass
Jesus Christus ein geborener Jude sei“/ "Jesus Christ born Jew is" (Mit dieser Schrift reagierte Luther
auf den katholischen Vorwurf, er habe die göttliche Zeugung und somit indirekt die Jungfrauengeburt
und Gottessohnschaft Jesu geleugnet. Er hielt diesen Vorwurf für absurd und wollte ihn daher nicht bloß
entkräften /Teil 1/, sondern auch „um anderer willen“ „etwas Nützliches“ schreiben /Teil 2/: „Ich will aus
der Schrift erzählen die Ursachen, die mich bewegen, zu glauben, dass Christus ein Jude sei von einer
Jungfrau geboren, damit ich vielleicht auch etliche Juden zum Christenglauben reizen möge.“ / By this
letter Luther responded to catholic accusation, that he negated divine conception thereby indirectly birth
from maiden and divine sonhood of Jesus. He considered this accusation as absurd, that is why he
wanted to weaken this not only /part 1/, but also to write "in interest of others" something useful" /part 2/:
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"I want, from Scriptures" /i. e. Christian Bible, my note/ „ to express causes, that moved me, to believe
that the Christ was Jew born from maiden, thereby I could attract also some Jews to Christian belief.„).
When he found that Jews did not become his Lutherans, he urged to burning of synagogues and driving
out Jews. His pamphlets „Brief wider die Sabbather an einen guten Freund“/ "Letter against sabathers to
one good friend" or other version of the title of this his writing „Wider die Sabbather“/ Against sabathers"
[Er behauptete, in Mähren hätten die Juden schon viele Christen beschnitten und zu dem Glauben
verführt, dass der Messias noch nicht gekommen sei. Diese zum Judentum übergetretenen Christen
hätten sich verpflichtet, die ganze Tora einzuhalten. Dies sei jedoch wegen der Tempelzerstörung 70 n.
Chr. unmöglich. Um die Tora halten zu können, müssten die Juden erst den Jerusalemer Tempel
wiederaufbauen, das Land Israel zurückerobern und die Tora dort zum allgemeinen Staatsgesetz
machen. Dann müssten auch alle Proselyten dorthin umsiedeln. Man solle abwarten, ob das geschehe;
falls nicht, sei die Lächerlichkeit ihrer Versuche erwiesen, Christen zum Einhalten der seit 1500 Jahren
„verfaulten“ Tora zu bringen. / He claimed, that in Moravia (apparently it is concerned with Moravia in
Czech republic, my note) Jews already circumcised many Christians and led (them) to belief that the
Messiah did not come yet. These Christians converted to Judaism obliged to follow whole Torah.
However this is because of destruction of temple 70 after Christ (i.e. A.D., i.e. anno Domini, in English
years Dominical, my note) impossible. So that they could observe Torah, Jews would have at first again
to build up Jerusalem temple, to conquer back country Israel and to do there Torah as general state law.
Then all proselytes (i.e. converts to Judaism, my note) would have to resettle there. Man has wait,
whether it happens so; if no, proving absurdity of their attempt of keeping 1500 years "spoilt" Torah will
be brought for Christians. See https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_und_die_Juden ] „Von den
Jüden und ihren Lügen“/„About Jews and their lies" from the year 1543 [„Jawohl, sie halten uns in
unserem eigenen Land gefangen, sie lassen uns arbeiten in Nasenschweiß, Geld und Gut gewinnen,
sitzen dieweil hinter dem Ofen, faulenzen, pompen und braten Birnen, fressen, sauffen, leben sanft und
wohl von unserm erarbeiteten Gut, haben uns und unsere Güter gefangen durch ihren verfluchten
Wucher, spotten dazu und speien uns an, das wir arbeiten und sie faule Juncker lassen sein. … sind
also unsere Herren, wir ihre Knechte.“ … Dann fragte er: „Was sollen wir Christen nun tun mit diesem
verdammten, verworfene Volk der Juden?“ Er schlug sieben Schritte als „scharfe Barmherzigkeit“ vor.
… „Zum zweiten: daß man ihre Häuser desgleichen zerbreche und zerstöre, denn sie treiben
ebendasselbe darin, das sie in ihren Schulen treiben. Dafür mag man sie etwa unter ein Dach oder Stall
tun wie die Zigeuner, auf daß sie wissen, sie seien nicht Herren in unserm Lande, wie sie rühmen,
sondern in der Verbannung und gefangen, wie die ohne Unterlaß vor Gott über uns Zeter schreien und
klagen. … Sorgen wir uns aber, daß sie uns an Leib, Weib, Kind, Gesind, Vieh usw. Schaden tun
möchten, wenn sie uns dienen oder arbeiten sollten, weil es wohl zu vermuten ist, daß solch edle Herrn
der Welt und bittre Wurme, keiner Arbeit gewohnt, gar ungern sich so hoch demütigen würden unter die
verfluchten Gojim, so laßt uns bei gemeiner Klugheit der andern Nationen, wie Frankreich, Hispanien,
Böhmen usw., bleiben und mit ihnen rechnen, was sie uns abgewuchert und danach gütlich geteilt, sie
aber für immer zum Lande ausgetrieben. Denn, wie gehört, Gottes Zorn ist so groß über sie, daß sie
durch sanfte Barmherzigkeit nur ärger und ärger, durch Schärfe aber wenig besser werben. Darum
immer weg mit ihnen.“/ "Yes, they jailed us in our own country, they let us to work in sweat faces, to gain
money and goods , therefore they sit behind stove, they idle, flourish and they feed on baked pears,
feed, they live kindly and quietly from by us made goods hunting us and our goods through their
accursed usury, in addition they satirize us and spit at us, that we work and they may be saprogenic
below nobility" (German word „ Juncker" apparently originate from German word „ junger Herr" or
Jungherr literally in Czech „young Sir", see https://de.wikipedia.org/wiki/Junker ) … „so that they are our
lords, we their servants." … Then he asked: "What now we Christians shall do with this cursed,
castaway Jewish nation?" He suggested seven steps as "sharp merci". … „ secondly: that man will
break down and will destroy their houses identically with it, because they run" (in German literally „run",
in the sense e.g. for cattle. profit and others) „as well identical with it, what they pay attention" (in
German literally „they run") „ in their schools. Therefore man may give them" (in German literally do)
„under rooftop or stable something like gypsies for (it), that they knew, that they are not lords in our
country, how they praise, but in expulsion and caught as (those), who cry out and weep without loosed
before God through us badly. … Let us care for, that they could do us harms on the person, woman,
child, health, cattle, etc., when they serve us or have had work, because apparently it is possible to
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assume that such noble masters of the world and embittered worms, accustomed to no work, would
ever dislike so highly to discredit among accursed Goyim" (i.e. Hebrew word for not-Jews, my note), „so
it is possible us to expect at common clevernesses of others nations, as French, Spaniards, Czechs and
so on and with it to count, what they took us by practise of usury" (i. e. in literary Czech „by usury
stolen") „and then they (themselves) shared well, however forever (will) back run" (German prefix aus -,
in Czech literally from-, that is here used in my opinion by Martin Luther apparently in German in
unusual way in Czech meaning „run down back" e.g. cattle or in Czech in meaning „give up, vomit" and
the like) „to" (in German the German verb „ treiben" takes on principle the German preposition „zu", e.g.
„zutreiben" in Czech it means run, drive to whom/what, see https://slovnik.seznam.cz/czde/?q=zutreiben ) „country. Because we (were) heard, (because) anger of God is because of them as
big that through conciliating merci only more and more angry, through sharpness but worse" (literally in
German less well) „they recruit" (in German literally verben, e.g . into /their/ army) „Therefore forever
away with them." Source: „Von den Juden und ihren Lügen“ , von D. Martin Luther. Erstmals gedruckt
zu Wittenberg. Durch Hans Lufft. M.D.XLIII. Gescannt von cOyOte.“ / „About Jews and their lies", from
Dr. Martin Luther. for the first time printed for Wittenberg. Through-publisher Hans Lufft. 1543 A.D..
Scanned by cOyOte/m/. See https://archive.org/stream/VonDenJudenUndIhrenLuegen/LutherMartinVonDenJudenUndIhrenLuegen154318S._djvu.txt and also
see: https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_und_die_Juden ]and other writing of this Martin Luther
see: „Vom Schem Hamphoras und vom Geschlechte Christi“/ "About šem ha me po raš and about the
genus of Christ" („schem ha me pho rasch" means in Hebrew literally „name it from here main", i.e.
otherwise told name of God) from the year 1544 [here this writing of Martin Luther apparently follows in
his reasonings the alleged accusation of Jews towards Jesus from Nazereth apparently God-man and
Christ, see e.g. King James Version of Bible, New Testament, Luke, 11, „15 But some of them said, He
casteth out devils through Beelzebub the chief of the devils.",
see http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Lk11.php and in other time apparently especially the
opposite possible accusation of Jews on the part of of this Jesus see e.g. Bible, New Testament John
8,44„ 44 Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from
the beginning, …“, viz http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/J8.php and Martin Luther here allegedly
had conclusion that the Jews embody pigs and at the same time here Martin Luther called Jews by at
that time traditional and also so among above - mentioned German Nazi about c. 400 years later usual
in the manner „Jewish swine"/“Judensau“ … "this Devil"/“diese Teufel“ … according to this Martin Luther
are further Jews, … , pigs and devil figuratively equal / Judas, … Schweine und Teufel bildhaft gleich
and further Jews should be "sediment of all open villains, coming together from all over the
world"/„Grundsuppe aller losen, bösen Buben, aus aller Welt zusammengeflossen“and supposedly …
they have had aligned "as Tatars and gypsies" (Tatars and Romas, possibly vagabonds), to spy
Christian countries and to betray, to poison water, to steal children and to act maliciously all kinds of
damages. / … hätten sich „wie die Tattern und Zigeuner“ (Tataren und Roma bzw. Nichtsesshafte)
zusammengerottet, um die christlichen Länder auszukundschaften und zu verraten, Wasser zu
vergiften, Kinder zu stehlen und hinterhältig allerlei Schaden anzurichten.,
see https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_und_die_Juden ] are part of the most vulgar anti Semitic propaganda. Martin Luther was educated and surely honest Christian, despite he had fallen into
trap of refused love for people of Bible. Naturally that the people less intelligent, uneducated and morally
weak fall into irrational hate for earlier admired Jews even more simply. Many Nazi murderers grew up
in Christian environment soulful of reputation of Biblical people, some knew Hebrew. About this danger
the Jews well know, they have - not confidence to these "friends" mostly of lines of Christians, who often
struggle in his saint enthusiasm moreover for Christian mission among so much admired and idealized
Jews yet. At atheists then it can be concerned with snobbery, with desire about at nurture on mythic
successes and dream profits. At atheists then it can be concerned with snobbery, with desire to nurture
on mythic success and dream profits. Disillusion is coming inevitably and with it often also hatred.
See http://vera-tydlitatova.eblog.cz/nebezpecny-filosemitismus
See
„Towards Hussitism some Jews felt at first sympathy and at first Hussite revolution really weakened
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feudal social ties and some limitations concerning Jews released. Soon however Jews disillusioned –
Hussites unleashed at the beginning 20th years 15th century" (i. e. around year 1420 A.D ., my note) „
several pogroms … „ (https://cs.wikipedia.org/wiki/Židé_v_Česku )
"Councillors conceived unhappy idea, to relieve all resistances and revolts killing priest John" (Želivský,
my note) „ and of the chief his supporters. In the day 9th March invited him on town hall of the Old Town
under the guise of consultation … After little moments burgomaster old town said: "Whether all already
went, for which we distributed tickets? On positive answer new arrivals were invited into hall. "And
where is Jerome Shawls and George Glovemaker?" Here those two had not been yet, which
burgomaster angered very much and gave to send for them specially again. When they were finally all
(and it was apparently enormously important, that nobody was missing), burgomaster of Old Town
turned to Želivsky to submit a proposal to reconciliation municipality before it, than they would go into
battle into field: "Dear priest John, they are submissive to you, try hard, so that you conciliated them,
than we would go into battle!" He counted it in advance and started read "from in advance ready tablets"
complaints of own party. Innocent conference started to change slowly, little by little on something much
weightier. "If you want to arrange municipality (it is authentic record of Želivský words), this shall you
preserve: not to take houses, vineyards and other things, which whom large municipality gave; and
servants experienced, Lord God and municipality loyal, you do not shamefully expel apart, especially
Bzdinka, and others, because nothing else you do not negotiate than that to greater acidness you make
protests!" … Who it is Peter Rezek? And what did he say? One of radicals. Apparently before couple of
days he finished in detention, how we already heard about it from historiographer Tomek: … and
touched Rezek said: "Sirs, why other day in prison was I? Yet it I speak you, and God willing, I want on
that die: that with those false Sirs and other adversaries I do not want register, so long as I do not
behold that they are really performing God's law!" It was the right sparkle in barrel of dust. … by the
following words finally Petřík signed (and possibly even other, if they were asked) their verdict of death,
because then act of moment already was only: "Stand still! You are under arrest!" Let us afford please
original reading: "Stuojte (Stand)! Zjímáni jste (You are taken)!" … Last in-line hope dies yet. How only
he could, so" (John Želivský, my note) „ tryed talk out of burgomaster and councillors their intention with
reference to possible threatening consequences. "By golly, change their mind about it! About my death
nothing would be, but himself I will not die. Do you not know, what more from that it will come!" Was any
reaction at it warning? Disapproving. Only moment already found on confession. "Forgive me therefore
to go to priest!" … (author of this news everything recorded). Did not forget even this John words: "Dear
brother, God willing (turn to his confessor), beg all priests there, let them work faithfully with people, with
those miserable poor ones until the last drop of blood and let them not give to discourage." … after
confession" (John Želivský, my note) „as the first came out from room, set executioner head, because
with this head all this time it was concerned. It was concenrned with it."Folded his hands he said:
'Heavenly Father, thank you that You gave to suffer me from mines.' 'A how further they say, who were
here, he was to act submissively and without all fear he bent below sword the head. An executioner
spoke us, that he knelt and he folded his hands, and executioner said him: 'Dear priest John, give me
hands, let me bind them, because I could not do otherwise nothing.' 'So he bound him his hands and
decapitated his head him and his brothers, and that was year from birth of Son of God 1422" (i. e. A.D .,
my note) „ on Monday on a day of Saints Cyril and Methodius." … Then in evening remains of executed
priest had to be locked in chapel of monastic temple "for compress of people“, but at burial services in
the following day the agitated scenes repeated: "Here again unspeakable outcry occurred and one priest
took head of John, he stepped up on stool and he wanted to confirm to all and to warn, that they
remembered and really observed, what was heard good from this head, but the priest saw excessive
sorrow in people, he could not speak towards them words. Since so great sad was in people, that some
as half dead pushed around from church, and some were mad and laid in bed, being ill. … All those
explosions of mass reprisals caused for metropolis according to one witness greater harms, "than when
king Sigismund was lying around Prague, having people more than one hundred thousands." During
pursuit on wilful killers and their assistants houses of councillors and of others wealthy townsmans were
broken down. Even dwelling of college masters did not escape from hateful wave. By it also Constance
manuscript of Hus (together with other valued books from library of Charles college) were destroyed.
Heavy hour struck also on Old Town Jewish ghetto - pogroms were held soon after also in Chomutov,
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Kutná Hora and Písek. "That band inveighed against Jews and robbed of and took them everything."
What about victims on lives? In the first day were killed only two New Town councillors, but already in
two days after the court of new revolutionary counsel sent below ax of executioner other five councillors.
All up to now profit of Hussitism, all resolute victories of the Czechs over enemies by count and by force
more powerful, therefore also all hopes into future safety were based upon one condition, on concord
and cooperation of inhabitants of Prague and Taborites towards foreigners. Neither Prague unassisted
by Žižka neither Žižka unassisted by Prague would not resist great invasions of connected Christendom.
After death of priest John" (Želivský, my note) „Žižka became the enemy for inhabitants of Prague from
friend, Praguers sought indeed in other companies compensation for lost Žižka, but in vain. Great luck
happened for Hussites that the foreign enemy crippled and stunned by previous defeats could not
recreate to forceable enterprise towards the Czechs for a few years. All this article of Hussite history that
extends from death of priest John" (Želivský, my note) „till death of Žižka is characteristic on the one
hand as unsuccessful aspiration to organize new expedition into Czechia, on the other side then
unfortunately internal cruel dissension and fighting … „ (Programme: Toulky českou minulostí /
Bummels in Czech past | station: ČRo two, time of broadcasting: Sunday 08:04; repeat: Thursday 18:05
and Friday 4:00 | length of programme: 25 minutes. Author: Joseph Veselý, 222nd meeting: Death of
John Želivský, 3. October 1999 in 08:00, see www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/222-schuzkasmrt-jana-zelivskeho--213749 )
17. 4. 2017 9:42
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Booklet of Christian manager
Instructions (for Thomas).
How become and stay happy (political) leader, intended for (Thomas) homeless, maybe worthy, i. e.
charitable carnivorous beast, i. e. charitable (i. e. racially unclean) (Jew)Christian from maybe
contemporary top most general real Christian, i. e. merciful, i. e. charitable (i. e. scavenger) carnivorous
exact (i. e. measurable) scientist, namely philosopher, that is not theologist (i. e. scientist about up to
now nearly completely immeasurable things) and who at the same time assume that only one real
theologist was apparently only Jesus of Nazareth, i. e. apparently God - man and Christ raising from
Jews, who cannot be replaced or adequately substituted by none only one human neither other
theologist, if at the same time he is not this very only one existing Old Testament and at the same time
New Testament Biblical God, which is concerned also with me, you, Your parents, Your relatives, Your
friends and also Your enemies, all other living creatures and also with all computers or robots and also
very Devil (in the Biblical way told the highest leader of all evil demons, today we would say the highest
leader of all evil extraterrestrials), in my opinion in spite of it in all above - mentioned creatures there is
this only one existing God (omni)present as their love in the sense of charity.
Now only one dogma / axiom of (my) Philosophy of Balance (for details see http://www.spvzt.cz/ ):
PHILOSOPHY OF BALANCE PHILOSOPHY OF LOVE, i. e. ORDER OF VICTORIOUS ARMY: „All
living creatures mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is
still obliged to cause the least possible death and pain.“ All the rest consists more in views
(speculations).
Specific instructions (for Thomas):
A) Relationship towards You as possible leader from view of three worldwide religions (and from view of
atheism, it means in Czech literally „godlessness")
A1) from view of charitable Jew towards You
- You never want to be (clever) as well as computer (or robot), i. e. e.g . as robotic banker, politician,
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businessman, warrior, lawyer etc., because You will never be able have memory content and exactly
count with great numbers as well as lifeless robot or computer and at the same time work as such robot
(e.g . in future with power consumption less than one and a half kilowatt during 10 years etc), You will
always have to eat as living human being before death something and therefore also to kill any above mentioned living creature, which robot apparently needs not, if in future will be produced electrical
energy for whole city of robots for a year e.g . from one gramme of silica (see exact scientific physical
Special theory of relativity of the Jew Albert Einstein). Unlike above - mentioned robots however only
living creature has relatively perfect estimate with respect to calculations with values equal with so called perfect infinity, which I defined as infinity, whose density, i. e. cardinality is already impossible to
extend, at the present time most perfect estimate of such calculations has from all living creatures the
living man before death, though lifeless robots or computers may count with very high numbers, but
apparently however not with values equal with perfect infinity, i. e. in my opinion possibly with very only
one Biblical God, therefore these robots need necessarily, that they are programed, i. e. taught by such
man, that have access to really random numbers, because robots have thus access or are able to
generate only so - called pseudo - random numbers that in reality are not random, but only are
concerned relatively very large however finite value numbers. Sir (Thomas) in this Your evident access
to perfect infinity You are apparently more valuable than any though itself - better or itself - perfect
computer or lifeless robot.

A2) from view of charitable Christian towards You
- Your role as apparent (Jew)Christian half - breed is to learn which fact is merciful (charitable) and
which fact is on the contrary merciless (and according to this Your cognition to judge as leader others
...), I appointed You as leader not for Your contemporary little intelligence or contemporary little power,
but for Your charity and also You yourself choose between by Your surroundings to You offered experts
and leaders partly those, who You will need and, if You have possibility of election, then the most
charitable those of them, not only according to their power or powerlessness, their wealth or poverty or
according to their university scholarship or their university lack of education, according to their
relationship or not-relationship towards you, according to their enmity in the sense disagreement
towards You etc., so You will always choose according Your possibility his leaders and experts mainly
by larger degree of their merci, i. e. charity, especially such, that in the long term You know that they are
merciful, i. e. charitable, therefore that You do not mislead or worse that these persons do not deceive
You with regard to their charity, i. e. their merci, every expert and also leader is namely always
replaceable by other person, but irreplaceable are however for everyone charitable man only his or her
real friends, because every charitable person will get hundred times more intelligence, property, power,
and so on (see Biblical New Testament gospels and my existing life experience)
- Charitable expert and leader according to (my) Philosophy of Balance with high probability will be
learned earlier or later subsequently:
a) it is especially shepherd, i. e. he or she charitably breeds all his or her (many) animals, i. e. child,
animal, insect, e.g . bees and so on or
b) it is especially plowman, i. e. he or she charitably grows all his or her many plants and at the same
time
c) this living creature eats and drinks charitable things, for details see further and at the same time
d) he or she is not nearly perfectly very poor, that however does not mean that he or she would have to
be very wealthy (at very wealthy man his or her charity is according to Biblical gospels more likely very
rare characteristic), because nearly perfectly great poverty in reality nearly always means that this man
has not any clients or friends, at which then these clients somehow needed him or her and at the same
time these friends would give him or her to earn it, what he or she needs especially for food and drink to
him or her and for his or her spouse and for their children and also for his or her friends or for his or her
employers. All others with the exception of undermentioned Jesus apparently succumbed to Devil and at
his or her torture, apparently as punishment for by them caused unnecessary death and pain they
started beseech for mercy and for their life as well as they were sooner or later tortured to death and
murdered by avenging enemies. How I mention above, the exception with regard to above - mentioned
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nearly perfectly big (physical and mental) poverty (i. e. suffering) was apparently only Jesus of Nazareth,
apparently God - man and Christ, who came to teach merci, i. e. charity into very hell of people, animals
and of others living creature and in spite of this apparent impossibility of this his task and despite his
immensely painful torture and murdering through his martyrium on crucifix this Jesus apparently fulfilled
triumphally this task (see apparently less than from one half falsified biblical New Testament, on that is
founded also (my) Philosophy of Balance i. e. especially apparently more than from one half true Biblical
gospels and first epistle of direct apprentice of this Jesus of Nazareth, apostle John, whose name in
Hebrew sounds „jochanan", which in Czech means literally „ God mercyed", whose this Jesus called his
„most loved apprentice", thought apparently in the sense the most charitable, i. e. in Czech literally
dearest, i. e. most valuable apprentice of this Jesus, see further, who apparently as the only one of all
Jesus direct apprentices, i. e. so - called apostles has not been martyred and murdered, but he died a
natural death in his high age). At the present time result of this victory of this Jesus is apparently among
others colossal technological progress after his death and apparently as well as after his resurrection,
especially after a year thousand six hundret after Christ, i. e. years Dominical (it is apparently after birth
of our Sir and at the same time God Jesus of Nazareth one from only one Biblical God, i. e. so - called
Divine Trinity - God Father, God Son and Holy Ghost, i. e. some sort of energy in Hebrew we would say
wind, i. e. "ruach"), in Latin anno Domoni (A.D.), this huge technological progress was carried out then
at this time in (Roman) catholic Christian West after the collapse of (Roman) catholic relatively cruel
dictatorship in this (Roman) catholic Christian West (about what this Jesus himself personally forecasted
to his first successor in leadership of Christian Church, who was apostle Peter according to Bible, I
quote: Mathew 16, 18 "And I tell you that you are Peter" (which means rock)", and on this rock I will build
my church, and the gates of Hades will not overcome it." Other result of this apparent victory of this
Jesus is apparently also the fact that I elected You as active leader, although (You are homeless, i. e.)
according to this Jesus You are „the latest, that will be (possibly) the first".
Therefore in wording of this Jesus of Nazareth, apparently God-man and Christ I send you, that you
become and stay clear political, apparently not religious leader like sheep among wolfs and I am giving
you for that purpose for this at the disposal all my charitable friends, however necessary condition of this
my will is, that you are as well as till now and henceforth still „clear as pigeonhen" and thanks me as well
as my charitable friends (possibly also angels, today we would say charitable extraterrestrials) also
smart as fox, i. e. related to wolf (how this Jesus imposed on its spiritual leaders, just so you can in my
opinion successfully lead sheep among wolfs.
A3) from view of charitable Hindu towards You
- Cook (i. e. prepare Yourself) food and drink (i. e. dishes) and decide only You Yourself personally on
Your dishes for You and everything this also so for Your possible children, if it is possible, according to
the above dogma, i. e. axiom of (my) Philosophy of Balance in both above - mentioned cases, you do
not leave about it to decide with final validity only your possible wife, because „You are it, what You eat!,
this creates majority quantity of Your friends and also of Your enemies, that everything especially
among relatives and friends of living creatures thus eaten especially by You and by Your family but also
by Your employees for Your money and therefore for them killed living creatures and especially friends
of these for You killed living creatures apparently next to You saved living creatures everyone finally will
predetermine Your (political) success or on the contrary Your final (political) failure. Namely You, Your
family and Your employees eat as much as possible plant fruits because of vitamines and further plant
seeds (plant seeds are contemporary most merciful replacement of meat with the exception of charitable
grape wine, that is apparently even more perfect replacement of meat with respect to its free glucose, i.
e. grape - sugar, than plant seeds, with respect to replacement of meat through plant seeds, see e.g .
vegetarian granules for dogs as well as cats /for cats necessary with taurine, otherwise they will go
blind/, or see evolutionary ancestors of all sorts of contemporary hens, that were according to exact
nature science apparently as with all contemporary birds originally huge also carnivorous reptiles, in
science called dinosaurs and in Bible called dragons as e.g . Leviathan) and at the same time as least
as possible meat from intentionally killed animals, in extreme emergency especially from your more
severe health reasons then You eat carrions (in Hebrew „ nevelot") of animals after autopsy by
veterinary doctor especially for reason of early revelation of bacillary and viral diseases and of others
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infectious diseases of died animal and for people boiled in several waters or for Your animals possibly
not boiled in several waters, these carrions should not be intentionally killed by You neither for You and
further it is possible in even bigger extreme need to eat e.g . especially fish, which come through
evolutionary eldest animals, i. e. with least perfect nerve system and at the same time are therefore fish
also Christian post food, i. e. food, that is possible eat during starvation, i. e. post as Christian plea of
sinners for withdrawal of their sins and at the same time majority of the first (Jewish) apostles of this
Jesus were fishermen.
A4) from my view as philosopher and founder of (philosophical) scientific charitology and by my civil
profession legal adviser, i. e. till this time active Czech attorney-at-law and as to my religion from my
birth baptized Roman Catholic Christian and by my real faith as person mostly believing in love in the
sense of charity, in Latin „ caritas", i. e. literally in Czech in love as valuables regardless of religious or
atheistic, i. e. godless member affiliation of some b(B)eing see Bible, New Testament, first epistle of
above-mentioned most valuable Jesus apostle John, fourth chapter, sixteenth verse: “And we have
known and believed the love” (at first up to the present day used translation of Bible, so - called Vulgate
from saint Jerome in Latin from fourth century anno Domini, when this St. Jerome translated here used
word „ love", not by Latin word „ amor", which was at that time in Latin only one word for love and
„Amor" was at the same time at that time of so - called ancient Roman imperium, i. e. Roman empire
then pagan Roman god of sex also including homosexual as well as pedophile, i. e. deviant way of
contact of sexual organs, but this word this saint Jerome translated by completely new Latin word
„caritas", in Czech „ charity", which means in Czech literally „valuables") “that God hath to us. God is
love; and he that dwelleth in love" (i. e. in above - mentioned „ caritas", i. e. in love in the sense of
charity, i. e. in „ valuable love") "dwelleth in God, and God in him." (see “King James Version” of Bible
translation).
A4.1/ from my view from viewpoint of charitable Judaism
- only one existing Biblical God is the God of (merciful) hosts, i. e. Guester (literally apparently „ crowds
judge"), however this merciful God's crowd is also at the same time merciful divine army, that is the
strongest, i. e. most powerful army of the world, because it fights as the case may be with help of
violence for merci however always only in the as much as possible merciful way (i. e. so - called „„God
of crowds" see Czech ecumenical translation of Bible is always also „God of army", see eldest
Protestant Christian Czech translation of Bible, namely so - called Bible of Kralice, which implies original
of Hebrew Biblical God's name translated into Czech at present time as „God of hosts", which in Hebrew
sounds „Adonaj cava", which means in Hebrew literally both „ Lord(folk) of crowds" and „Lord(folk) of
army", i. e. from viewpoint of Christian Your warrior can only press trigger of some weapon, but only one
existing Christian God will decide according to Your merci and virtually according to merci of by You led
army, if Your weapon or also weapon of Your warrior or also weapons of Your enemies ever fires,
whether these weapons hit ever something or someone and whether Your missiles and missiles of Your
enemies from these weapons hurt their adversary only in required degree or even kill him or her in the
worst case, that he or she is eliminated from running fight.
A4.2/ from my view from viewpoint of not-charitable Judaism
- according to my Philosophy of Balance are these not-charitable Jews (also in my opinion of whom is at
present time c. one half of all Jews) similar to some nearly lifeless robots or computers, who have
command from their leader, that is biblical Devil, to bring You to them into their hell and to do from You
also form of such robot, however these hell's angels, with who You as Christian, if also as leader You
stay charitable, will personally meet, (they) will be the most charitable of these images of these nearly
lifeless, i. e. nearly unfeeling robots, and although these Your fellow hell's angels have from leader of all
hell's angels, i. e. in the Biblical way told from leader of all demons, at present time we would say from
leader of all not-charitable extraterrestrials, who is the Devil (this Devil or Satan is among others
according to Biblical book Job himself only submissive servant of only one existing Biblical God /in my
opinion as charity/ and this Devil apparently have for his task still to examine and at the same time also
to punish Your possible not-charity, i. e. mercilessness and he apparently obeys on word only this only
one existing God, who is according to Biblical New Testament of above-mentioned Jesus of Nazareth,
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apparently God-man and Christ, i. e. in Hebrew mesiah in Czech savior the love in the sense of charity),
strict command You to get as soon as possible into their hell, so these daemons should seek to prevent
it on the contrary by all means adequately, so that You do not make his or her fatal error, that You
apparently also as the most charitable of them, thus of these hell's angel end up in their hell on latest
(however in reality on highest according to this Jesus) place in this hell, this one fatal error from your
party would be your conscious unnecessary killing some human, these Jewish daemons will be tempting
you at the same time to deviant contact of sexual organs, in case that the you will be charitable Christian
it will be especially homosexuality or homosexual pedophilia, so that then you become also nearly dead
robot (e.g . not-charitable high - ranking banker, military commandant, businessman or politician)
A4.3/ from my view from viewpoint of charitable Hinduism
- Keep real compassion on any living b(B)eing and enforce, i. e. fight out legalization of by me
suggested law on slaughter tax (see http://www.spvzt.cz/ ) so, that in the end in future, in my opinion
rather after perfectly infinitely long period (time) all farmers breed livestock as soon as possible until
natural death of these animals, on principle on the ground of (so called causa mortis) their age and that
in the end only these their carrions (cadavers) were consumed.Till final achievement of world, where
everyone will like each other, the charitable parliament, i. e. body of deputies of all home persons of
Your State and also You should only modify, i. e. temporarily as need and contemporary situation may
be only adequately increase or in exceptional cases also adequately decrease valid rates of this
slaughter tax, that everyone (i. e. all living beings) as soon as possible live in the world, where everyone
will like each other (i. e. apparently in Biblical paradise).
A4.4/ from my view from viewpoint of not-charitable Hinduism
- Yours enemies will like to achieve the fact that in next life after death You however also Your possible
family are tortured and murdered as livestock, i. e. as they at the time, when You were in power.
Technically it is possible to realize this your postmortal reincarnation into farming animal e.g. so that you
will e.g . in Your sleep be given so - called virtual (i. e. lying) eyeglasses and headphones, where You
will see Yourself or also others (with these their virtual eyeglasses and headphones) will see You as
farm animal and You Yourselves will not be able these virtual eyeglasses or and these virtual
headphones to take down, neither none of the Your friends takes down them. Such virtual eyeglasses,
that will succeed in joining virtual (i. e. lying) world and real (i. e. true) world, the biggest global
commercial enterprise as American Microsoft and Japanese commercial enterprise Sony already begin
ordinarily produce e.g . for the purpose of so - called computer games today.
A4.5/ from my view from viewpoint of charitable Christianity
- Yours friends will like, that either You marry and have wife and with her children or, that you devote his
or her lifetime to charitable fight for world, where everyone will like each other (this world Jesus of
Nazareth apparently God - man and Christ called God's kingdom), otherwise, if You do not marry with
his girl, so apparently You do not withstand according to Jewish Talmud and my life experience the
pressure of seed from Your male sexual organ on yours reason, i. e. on Your brain and Your girl also
will not withstand pressure of her uterus (in bad language told itching her female sexual organ, uterus is
said in Greek „hyster" or Your girl will hysteric, i. e. mad, i. e. mentally sick) on her reason, i. e. brain,
and although You will be only in extreme emergency masturbate e.g. according to images of Hindu
Kama Sutra, so you end earlier or later because of this sexual pressure probably very unhappily.
A4.6/ from my view from viewpoint of not-charitable Christianity
- Not-charitable (also Roman Catholic) Christians will force from you, so that You cut off their genitals, i.
e. scrotum Yourself and as well also his children and made of you so till the end of life so - called
eunuchs, i. e. sterile crippled castrates and from viewpoint of contemporary Judaism and also
Christianity apparently as well as of Islam unclean persons (see e.g. as great Christian thinker and great
theologist from beginning of Christianity, who was apparently one of so - called church fathers
apparently eunuch and castrate by name Origenes, it is concerned with so - called period of Latin
patrology in Christian philosophy, other church father from that period was e.g very famous Christian
philosopher saint Augustin)
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A4.7/ from my personal view
- Remember always that You as leader will have apparently always only such country, such people as
well as such living creatures, that You Yourself and Your forefathers and brothers as their leaders
deserved by their politics in former times or will deserve in the presence and also in future, i. e. if You
Yourself are charitable, i. e. merciful, You will have after some time on principle similarly charitable
subjects, if You Yourself are not charitable, You will not have charitable Your subjects and You will end
somewhere in hell.
B) At the conclusion I will recap everything above - mentioned from viewpoint of rules of mathematical
formal logic
- Verdict „ A": Charity I define as causing the least possible death and pain.
- Verdict „ B": Not-charity (i. e. non-charity) I define as causing much more than the least possible death
and pain.
B1/ „A" („a/e/l", i. e. in Hebrew God defined by me as above - mentioned charity, which is possible to
understand as highest and most powerful nature law of charity on the part of atheists, i. e. godlesses) is
greater than „B" (i. e. Devil, which I define as not-charity, on the contrary the overweight of power of this
Devil in relation to this God is possible to define from viewpoint of religious persons as their real belief in
not-charitable God, and similarly from viewpoint of atheists as belief in not-charity as the highest and
most powerful not-charitable natural law, as e.g . that nature or God are mass murderer of people,
higher belived animals, lower believed animals, plants as well as of other living creatures, e.g . see Bible
Old Testament, book Joshua and also Darwinism, in contrast to evident truth of natural evolution of
animal and of other kinds of living creatures which excavation of archaeologists, i. e. historians
irreversibly proves, Darwinism is only one of theory of evolution, other such otherwise suppressed
theory of evolution is e.g . French Lamarckism, that could be proved by so - called conditioned and after
it apparently also unconditioned reflexes, that apparently through unceasing repetition also during
lifetime of individual are further writen to his or her or its inheritable information, or even more notcharitable form of Darwinismu, that is so - called social /human/ Darwinism that inspired Adolf Hitler and
his Nazi Germany, that again followed ancient Sparta, which was military city state in ancient Greece, in
this Sparta weak children already were killed at an early age, whereby aim of these eugenic measures
was kill own weak individuals incompetent at fight and cultivate so own race or nation of only strong
fighters for the purpose of enslavement of others nations in so - called natural selection or evolutionary
struggle for survival of some groups of living individuals against other groups of living individuals,
against Darwinismu that claims that change- mutation of genetic- inheritable-family information is only till
birth of individual, it is possible apply counterargument on the part of the above Lamarckism that the
reflex of fear of fire had to be into genetic information of people and animals written only after birth of
individual through constantly repeated conditioned and finally also unconditioned reflexes from
experience of living individuals with fire, other counterargument against social Darwinism can be that till
this time result of social experiments to cultivate the race of only strong fighters by liquidation of weak
individuals was at people always rather complete opposite especially on the ground of reduction of
intelligence of cultivated human groups, see e.g. above - mentioned ancient Sparta or big unculture on
Arabic peninsula, where radical Arabic Muslims apparently kill apparently every man starting with age of
eight years of his age, who somehow more manifests as possible deviant sexual homosexual, which
should apparently determine Islamic law sharia, other counterargument would may be that however in
spite of this cultivation these cultivated people have never yet succeed in achieving even strength of
common bear, where victory of man over these strong beasts not body strength but adequate weapon
enabled to human that of course again some clever, i. e. relatively more sensitive reasonable scientist
invented, other counterargument against Darwinism is that the consequence of cultivation is often decay
of cultivated families, because all also thus cultivated mothers very suffer and finally apparently also
hate his man, who kills their common weak children, which is apparently consequence of most basic
women, virtually also general female instinct, that is their maternal instinct, how it was described e.g. by
medieval Jewish rabbi, doctor and as well also famous Jewish philosopher Maimonides living in years
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from about 1135 to 1204 A.D. (years Dominical), in Hebrew "rambam", which is abbreviation Hebrew
words "rabi moshe ben maymon"in his greatest philosophic writing "THE GUIDE OF THE
PERPLEXED", which gave foundation of so - called modern Jewish Protestantism against apparently
merciless so - called orthodox i. e. orthodox Judaism, these more or less charitable Protestant Jews
associated in many variously named Protestant Jewish directions, in my opinion at the present time at
least one half of all living Jews are Protestant Jews, who could have be also your allies, maternal
instinct apparently is impossible at women completely to remove even by cultivation, because then
these women would become men on principle, because men even other animal males unlike women or
other animal female nearly completely have not this maternal instinct)
- Word Devil, i. e. not-charity also from the viewpoint of atheists apparently come from Hebrew word „
dev/b/orot" i. e. bees, against that cannot fight even the strongest beast.
- one part of the Jews, below-mentioned also as not-charitable Jews understand only one Biblical God
as a mass murderer of animals and also of people and also of other living creatures, therefore also they
do not hesitate to murder, for example their brother Biblical Joseph, the second part of the Jews, belowmentioned also as charitable Jews understand only one Biblical God as one who always causes the
least possible death and pain, and therefore these charitable Jews themselves do not hesitate to make
great sacrifices for the good, often supreme victims as the lives of them and of their family members,
however both those parts of the Jewish nation form and always formed one family of the Jewish nation,
Jews are a nation of leaders of the highest quality in the world, in my experience the percentage of
leaders in the Jewish nation is about 90% compared from 5 to 10% of leaders in other nations, on
principle the above-mentioned not-charitable Jews use as a way of their government usury, fraud, theft,
murder, violation of duties of trust, breach of duty of public officials, insider trade, enslavement of large
groups of people, on the contrary the above-mentioned charitable Jews are still trying to persuade
nations not to accept widely consumerism, i. e. unlimited consumption of goods, i. e. cadavers of living
creatures or produced with help of living creatures burning, offered by the above not-charitable Jews in
the years of plenteousness, and also to persuade nations to make stocks for years of dearth in the years
of plenteousness and to be merciful, because according to above-mentioned charitable Jews also only
one Biblical God, virtually in the long time most powerful law of nature is merciful, these charitable Jews
does it so also at the cost of their own great sacrifices, in the world among other nations there, where
above-mentioned charitable Jews succeed in, also the above-mentioned not-charitable Jews will often
come in extreme need and the struggle between unlimited consumerism, i. e. unlimited consumption,
mercy and mercilessness, which I called in my Philosophy of Balance wurst machine, will begin in such
other nations once more again, if the above-mentioned not-charitable Jews win, then there will be their
overpopulation and local nations feel be threatened, there are threatened eugenic measures, eg. as
sterilization, see killing of newborn boys in Ancient Egypt or even the Holocaust, i. e. mass murdering of
Jews, see eg. by Nazi Germany of Adolf Hitler during the Second World War from 1941 to 1945 AD.
Then in history usually followed by exodus, i. e. often by military liberation of charitable and also of notcharitable Jews from the above-mentioned slavery, for example the emergence of ancient States of
Israel from the year 1200 to the year 1000 BC after Egyptian slavery under the leadership of the Hebrew
Joshua and his followers, around the year 445 BC after the Babylonian slavery under the leadership of
the Jew Nehemiah and of the other Jews, among others of the Jew Mordecai in the Biblical file of Queen
Esther, around the year 142 BC after the Greek-Hellenistic slavery under the leadership of Jewish
Hasmonean-Maccabees dynasty and also the emergence of the modern State of Israel in the year 1948
AD after the Roman, Christian and German-Nazi slavery under the leadership of the Jewish Agency and
of since 1935 its chairman and then also the first chairman of the government of this modern State of
Israel, David Ben Gurion. However at present time charitable Jews are apparently aware that another
such cycle would highly probably mean the use of nuclear weapons and could highly probably threaten
the very existence of all humanity, so in my opinion at present time at least one-half of all Jews in the
world can be sorted as the above-mentioned charitable Jews, expressly or impliedly believing in charity
embodied either in only one Biblical God or in the long time most powerful law of nature and therefore
this at least half of Jews seek very much for the charitable government of the world (see Bible, Old
Testament, books Genesis, 37-47th chapter and Exodus, 1st chapter story of the Hebrew Joseph, which
was in the period of the reign of the Hyksos in ancient Egypt, Hyksos, literally leaders of desert, kings of
shepherds, rulers of foreign countries-aggressive Asian nations of Semitic origin, early 17th century BC

620

invaded Egypt and remained there for about a hundred years, from 1680 to 1580 BC, XV. and XVI.
dynasty, sources: Bible and page 480-481, Tales of the Dead Sea/Příběhy mrtvého moře, Zenon
Kosidowski from the original Polish Opowieści biblijnie issued by Iskry publishing house in Warsaw in
1963, translated by dr. Josef Vlášek, issued by Práce, publishing house ROH in Prague in 1979, first
edition).
- What is the cause and solution of the above cycles of the mass murdering of Jews (holocaust) and of
their liberation (exodus) my Philosophy of Balance determines as follows. According to my Philosophy of
Balance if is not stopped wurst (for mass slaughter, i. e. mass murdering and cooking especially of
animals) machine causing huge unnecessary death and pain, so on the ground of revenge for this huge
death and pain some disaster (e.g . nuclear war) finishes the world. By my personal experience this
wurst machine is impossible to stop in contemporary situation of human society. Question is, whether in
the above - mentioned situation the nuclear war appears as the most real way. (possibility bet as
deborot, i. e. bees and also as Devil, i. e. as much more than the least possible death and pain)
According to me stopping the above mentioned wurst machine is possible only through scientific
revolution, nuclear war, advent of savior or through gradual development in very long time, in which
everything it is necessary always to hope until the end. Only one next thing, in what the human perhaps
can hope, is his or her still causing the least death and pain and that therefore this merciful human will
escape revenge for by people caused huge unnecessary death and pain. (possibility alef as alohim as
the least possible death and pain)
- In addition it may be noted that until today throughout world history anything did not work better than
the government of above-mentioned schizophrenic both charitable and also not-charitable Jewish elites
learning good government of the world already some thousands of years, so we probably have no
choice but to accept this situation and to seek as much as possible for general charity and to look to the
future with a mild optimism that existence of humanity does not end in disaster.
B2/ „B"(i. e. not-charity) is greater than „A"(i. e. charity) or
B3/ „B"(i. e. not-charity) is equal with „A"(i. e. charity), e.g . allegedly Devil governs earth or in matter
conversely good God governs in immaterial heaven, see e.g . ancient gnostic thoughts or neo-platonism
ancient philosophy and medieval Christian Cathars, i. e. French Protestant called Cathars, literally
„clears", from this word „Cathar" arose Czech word „kacíř" as Czech title for Christian religious „heretic".
- From viewpoint of above - mentioned mathematical formal logic apparently other possibilities of
relationship of above - mentioned verdicts „ A" and „ B" do not exist, in spite of it none exact (i. e.
measurable) scientist did not prove validity or invalidity of even one of above - mentioned possibilities, in
spite of it if You lead into final consequence any thought or theory from any exact (i. e. measurable)
scientific branch, however also any immeasurable theory or thought, so You always get to one of these
three possibilities or otherwise told to one of these three scientific starting points and conclusions and as
well also to these three above - mentioned starting points and conclusions of acting and also of behavior
of each of living creature.
- Which of these above - mentioned three possibilities is valid, all thinkers and scientists from beginning
of world sought, seek apparently as well as in future will try prove, in my opinion clearly intellectually this
above - mentioned dispute is impossible to decide, it is always necessary scientific experiment (e.g. at
the present time this is apparently resolved in final philosophical consequence by thousands top
physicists of the world in so - called French CERN, which is abbreviation of French words „Centre
européen de recherche nuclair", which in English literally means „European center of nuclear research",
where as followers of ancient Greek philosophy of atomists(„ atomos"means in Greek „indivisible") these
exact scientists try to discover the smallest indivisible particle, which would apparently nearly mean the
end of all theories of God and of idealism and at the same time apparently also scientific nearly victory
of so - called materialism, however in the meantime these top worldwide exact, i. e. measurable
scientific physicists always succeeded in division of any by them discovered physical material micro particle in even smaller physical micro - particle, presently the smallest discovered physical micro particle should be allegedly so - called Higgs boson, however also for this Higgs boson the theoretic
exact mathematicians and theoretic exact physicists already calculated that it should be further divisible,
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because after setting weight of this Higgs boson into computer, i. e. robotic models, i. e. formulas such
parameters as gross weight of our Universe is repeatedly resulted wrong and also long term notorious
many times experimentally proved physical formulas are repeatedly resulted wrong by them).
- At the same time through only own personal attempt also everyone living creature can prove alone for
themselves, which of these three above - mentioned possibilities is really valid. This choice among
these three possibilities You must perform, also Your forefathers had also to perform it and in future also
Your offspring will apparently perform it still again and again, You can advise them indeed in the matter
of this their life option more or less perfect, however You are not able them this option completely to
command neither this option completely to do for someone other than for You alone, only You will have
apparently final word in this choice for Yourself and as well also apparently everyone living creature only
alone for themselves. This option You can make more easy or on the contrary make more difficult for
others only, however you cannot force from others this Your option as demon, if You are not omnipotent
God.
- Therefore in my opinion main (philosophically – evangelistic) question of each real, i. e. charitable
Christian for everyone living creature, if need be for every living b(B)eing sounds subsequently: Do you
mostly believe as I do that the world governs charity or on the contrary mostly do you believe that the
world governs not-charity, and why? According to my up to now as well as contemporary majority
conviction that the highest and at the same time strongest law (ruler) world is above - mentioned love in
the sense of charity, and in case that the anyone this disbelieves, in my opinion also this person will
mostly probably earlier or later subordinate to this from long - term aspect highest and at the same time
also strongest, i. e. most powerful law (ruler) of world, in spite of it apparently this charity gives everyone
(seemingly) possibility of free (random) choice till certain time .
- Popularly Christian – theologicaly told, it is not here my form, but in my opinion this formulation is
correspondent with (my) Philosophy of Balance: Journey of someone is since their birth totally direct and
takes aim directly guardant towards charity (Christian God). Journey of other is indeed full of mistakes,
wandering, reversals and confused turns, however also they in the end apparently reaches Charity
(Christian God), because according to (my) Philosophy of Balance and also according to my up to now
life experience mostly probably I believe so that charity governs the world and other solution of this
dispute of above - mentioned choice among above - mentioned three possibilities would be inconsistent
with this by me mostly probably believed ruler of world, who is apparently love in the sense of charity.
Jesus of Nazareth, apparently God - man and Christ in Biblical gospels said to it: „The first will be latest
and the latest will be the first.
In Hustopeče, Czech Republic, Europe, 18/11/2016 corrected 15/04/2017
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
17. 4. 2017 23:47

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Černoši v křesťanské Keni a islámském Nigeru a zejména světoví tzv. ortodoxní židé a lichva a zvířecí
holocaust i v České republice a malthusiánství
Na mém facebook zveřejněno 9.9.2016
Křesťanská Keňa a islámský Niger v Africe. Zřejmě současný boj mezi zlými anděly, tj. démony, v
moderním Západním jazyce nazývanými např. zlými mimozemšťany (často ortodoxními židovskými
lichváři) a dobrými anděly či dobrým Bohem, v moderním Západním jazyce nazývanými dobrými
mimozemšťany (největšími mezi nimi je zřejmě žid Ježíš z Nazaretu, génius a zřejmě i Kristus a
Bohočlověk) o každého živého tvora, a to i na Zemi, případně i po jeho smrti v pekle. Dnes o prodeji
ochočených oslů za cca 1300 dolarů za 1 kus obyvateli velmi chudého východoafrického Nigeru
Číňanům (i když Číňané často veřejně mučí zvířata před jejich smrtí, protože pak mají mít lepší chuť,
obdobně, jako údajně křesťanský Západ často mučí zvířata v průmyslových zemědělských porážkových
velkochovech - dnešních koncentračních táborech zvířat, a to zvířata milá Číňánům, viz Pozn. 2) na
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konci tohoto článku, avšak na rozdíl od Číny se však toto děla na tomto údajně křesťanském Západě
tajně a zveřejnění televizních záběrů z těchto křesťanských mučíren je pak často trestáno Západními
státy extrémně vysokými pokutami, viz Pozn. 3) na konci tohoto článku), a to zřejmě naprosto v rozporu
s islámem, k němuž se hlásí naprostá většina (95%) obyvatel Nigeru, viz dále. Podle mne by to mohl být
začátek Západní lichvy v Nigeru, výsledek by mohl být pravděpodobně stejný jako v Keni, viz dále.
Keňa
Keňané zřejmě prodali svou zemi Západním lichvářům, dobrá půda v Keni tvoří podle mého odhadu cca
60.000 km2, tedy jde o rozsah půdy se zhruba stejnou rozlohou jako je rozloha celé České republiky,
jejíž veškeré půdy kvalita je podle mne srovnatelná s kvalitou výše uvedené dobré půdy v Keni. Zbytek
půdy v Keni tvoří savany a suché stepy, kde nelze podle mne nic pěstovat a lze tuto půdu využít pouze
jako přírodní rezervace afrických divokých zvířat za účelem turistiky.
Viz https://www.google.cz/maps/place/Keňa/@0.1763363,33.4099591,1502593m/data=!3m2!1e3!4b1!4
m5!3m4!1s0x182780d08350900f:0x403b0eb0a1976dd9!8m2!3d-0.023559!4d37.906193 . Služby
dominované turistikou tvoří v Keni 61% hrubého domácího produktu její ekonomiky (zdroj: „Kenya's
services sector, which contributes 61% of GDP, is dominated by tourism.”,
viz https://en.wikipedia.org/wiki/Kenya ), avšak „75 % všech Keňanů je zaměstnáno v zemědělství.“
(viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Keňa ) Populace České republiky je cca 10 miliónů lidí. Keňané se
stejně jako jiné „africké říše“ „na východoafrickém pobřeží“ vzniklé již v „10-16. století“ našeho letopočtu
(anno Domini) „pod islámským vlivem“ (např. státní útvar „Mogadišo“) tehdy hospodářsky orientovali
zejména také na „otroky, které (tehdy) exportovali na východ, když hlavním odbytištěm se (tehdy) stala
Indie.“ (zdroj: s. 345, HARENBEG, B. a kol.: Kronika lidstva. Fortuna Print Praha, spol. s r.o., Praha,
2001). Po keňské revoluci, která svrhla koloniální vykořisťovatele v Keni zejména v důsledku povstání v
letech 1952 až 1959 tajné nacionalistické společnosti Svazu keňských Afričanů (KAU) vedené MauMau, žádajícím po britských kolonistech navrácení zabrané půdy a politických práv pro Afričany, kdy při
jeho potlačení zemřely tisíce Afričanů a kdy poté byla založena strana KANU (Národní svaz keňských
Afričanů), byla v roce 1964 vyhlášena nezávislá Republika Keňa jako členský stát britského
Společenství (tzv. Commonwealth). (Zdroj: s. 120-121, Ilustrovaný encyklopedický slovník II. díl J – Při,
Zpracoval kolektiv autorů Encyklopedického institutu Československé akademie věd pod vedením
hlavní redakce Československé encyklopedie. Redakční uzávěrka 30.6.1980. Vydala ACADEMIA,
nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1981, Vydání: I.) Poté však Keňané začali
prodávat svou zemi Keňu Západním lichvářům. Následovalo období blahobytu Keňanů z těchto prodejů
jejich vlastní země Západním lichvářům, zejména britským a americkým, proto se zřejmě téměř polovina
dnešních Keňanů hlásí k protestantskému křesťanství (tj. „47,7%“, viz stránky Ministerstva zahraničních
věcí České republiky na http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/kena/ ), a to zřejmě na
rozdíl od v Keni dříve převládajícího islámu (viz výše s. 345, HARENBEG, B. a kol.: Kronika lidstva). V
současnosti „Keňa má mladou populaci a 73% Keňanů je mladších 30 let.“
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Keňa ) Ještě v roce 1980 měla Keňa 15,32 miliónu obyvatel (Zdroj: s.
120-121, Ilustrovaný encyklopedický slovník II. díl J – Při, Zpracoval kolektiv autorů Encyklopedického
institutu Československé akademie věd pod vedením hlavní redakce Československé encyklopedie.
Redakční uzávěrka 30.6.1980. Vydala ACADEMIA, nakladatelství Československé akademie věd,
Praha 1981, Vydání: I.), v červenci 2014 byl již počet obyvatel Keni přibližně 45 miliónů (Zdroj: „a
population of approximately 45 million people in July 2014”, viz https://en.wikipedia.org/wiki/Kenya ).
„Počet obyvatel Keni vzrostl v průběhu 20. století z necelých 3 milionů na 40 milionů“
(viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Keňa ). Po zřejmém prodeji všeho, co šlo v Keni prodat Západním
lichvářům, aby bylo možno alespoň částečně nakrmit tak velké množství obyvatel na zřejmě tak malém
zemědělsky využitelném území, si Keňané začali zřejmě půjčovat u Západních lichvářů. „Keňa má v
současnosti veliký státní dluh, který způsobuje vzrůst nepokojů v zemi.“
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Keňa ) V současnosti je v Keni zřejmě velká bída a hlad obyčejných
lidí, dostatek potravy mají zřejmě pouze příslušníci represivních složek, které zabraňují revoluci
běžného obyvatelstva Keni (ve výše uvedené historii Keni v 10-16. století našeho letopočtu by šlo v
případě tohoto běžného obyvatelstva Keni zřejmě o otroky) rozděleného na řadu nepřátelských
černošských kmenů („přes 42 etnických skupin“, tj. „národů, národností a kmenů“, „plus početně
minimální, ale ekonomicky významní příslušníci asijských, arabských a evropských menšin“,
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viz http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/kena/ ).
„Příkladem této represe může zřejmě být věznice Kamiti známé jako Nairobi Prison. Když byla v roce
1911 oficiálně založena Keňská vězeňská služba, spadající tehdy pod všeobsažné Ministerstvo
vnitřních záležitostí, kulturního dědictví a sportu, připadla jí do vínku správa 92 nápravných zařízení. V
nich se 320 stálých placených strážců-dozorců staralo o 6 559 vězňů. Na zemi, která měla v roce 1905
necelé čtyři miliony obyvatel, to vůbec není špatná bilance. Během následujících sto let se sice zvýšil
počet nápravných zařízení na 108, ale počet obyvatel mezitím stoupl na sumu 40 milionů. A spolu s tím
„vyskočil“ i počet vězňů. V roce 2014 jich bylo ve výkonu trestu 54 579, dnes jich je o osm tisíc méně.
Mezinárodní centrum pro studium vězeňství tvrdí, že průměrná kapacita všech keňských věznic je
překročena o 284,3 procenta. To je bezkonkurenčně nejvíc na celém světě. … V poměru na počet
obyvatel je Keňa relativně nekriminální zemí. Na 100 tisíc lidí žijících na svobodě tu připadá v průměru
130 za mřížemi. Jen pro srovnání, na Ukrajině je to okolo 350 a ve Spojených státech amerických 737. I
poměr zastoupení uvězněných podle pohlaví je v Keni vzácně vyrovnaný: 48 procent odsouzených jsou
muži, 42 procent ženy. Mnohem horší zprávou je ale podíl neodsouzených vězňů, tedy lidí, kteří v
zadržovací cele vyčkávají na soud a konečný verdikt, který je může samozřejmě i uznat nevinnými.
Těch je 45,6 procenta z celkového počtu vězněných. Na svůj soud tu můžete čekat i pět let, pokud se
ho vůbec dožijete.“ … „Počet vězňů v Nairobi Prison dosáhl v roce 2003 „přibližně tří tisíc“, ale slovo
„přibližně“ má především zastřít fakt, že ani sami dozorci a správa vězení netuší, kolik lidí se uvnitř
areálu vlastně nachází. Číslo tři tisíce totiž zůstává prakticky neměnné už po dvě desetiletí. A přitom se
přísun vězňů zvyšuje. Katastrofálnost celé situace podtrhuje fakt, že ani ne deset kilometrů od největší
lidské skládky na africkém kontinentu (a necelých dvacet kilometrů od největšího afrického slumu
Kibery) stojí sídlo Centra pro ochranu lidských práv OSN. O životech odsouzených a na rozsudek
čekajících lidí činovníci organizace, která má bojovat za lidskou důstojnost, v klimatizovaných pokojích
tuší asi pramálo. „Je to nejhorší vězení, ve kterém jsem kdy byl,“ říkal o Nairobi Prison bývalý politický
vězeň Njoroge Wanguthi. A měl s čím porovnávat, postupně totiž prošel osmi keňskými kriminály a
přežil“ (možná další dobrý anděl kromě níže uvedeného ředitele vězení Davida Mwania, pan Njoroge
Wanguthi zázračně toto peklo přežil, zřejmě aby podal lidstvu o tomto nelidském vězení jako první
zprávu, aby lidstvo a lidské dějiny na toto v budoucnu nezapomněli a aby se živé tvorstvo mohlo tak
poučit ze svých chyb). „„Je to totálně přeplněné místo.“ „V celách pro tři spí devět lidí. V bloku pro
padesát jich je na tři stovky,“ popisoval Wanguthi. Chronická přeplněnost je patrná na každém kroku.
Podlouhlé betonové komory, původně sklady, slouží jako „náhradní“ cely. V úplné tmě a bez klimatizace
se tu vedle sebe musí na holou podlahu poskládat stovka vězňů. Tělo na tělo, často nazí kvůli
neúnosnému vedru. „Když se chcete obrátit na druhý bok, musíte se zeptat souseda. A otáčí se celá
řada,“ líčil. Nevděčnou, ale zásadní roli zastává v komoře vězeň hned u dveří. Udržuje je celou dobu
pootevřené a nesmí usnout. Pokud by se totiž zaklaply, v místnosti bez oken by se všichni udusili.
Blechy, vši, svrab, červi a moskyti v takových podmínkách nepřekvapí. Horší už je to s toaletami, které
prakticky neexistují. Část z nich je přebudována na cely a zbytek je doslova zaplněn až po okraj.
Kanalizace tu nefunguje už dávno a řada odsouzených vykonává velkou i malou potřebu přímo mezi
spoluvězni. Jsou tu i jakési otevřené jímky, jimiž v tropickém dusnu volně plyne to, co vězni
vyprodukují.“ … „Život tu plyne v ustáleném rytmu. V sedm hodin ráno je čas na snídani. Podává se
vařící voda s rozmíchanou lžičkou kukuřičné mouky, stoluje se přímo na asfaltu. Strkanice mezi
odsouzenými a na soud čekajícími vězni jsou běžné. Dozorci nijak nezasahují. V jednu hodinu je čas
oběda. Prakticky každý den se tu podává ugali, vařená zelenina s tvrdými fazolemi, která již před časem
začala podléhat rozkladu, a také kukuřičná kaše. Tento pokrm ucpává stejnou měrou nefunkční
kanalizaci jako zažívání odsouzených. Nic jiného ale k jídlu není, jen tu a tam listy plesnivého zelí.“ …
„Bývalý ředitel vězení David Mwania“ (viz http://xman.idnes.cz/serial-nejhorsi-veznice-nairobi-kamitid93-/xman-styl.aspx?c=A160819_111556_xman-styl_fro ) (podle hebrejského prvního jména David,
zřejmě dobrý židovský anděl, avšak vzhledem k neřešitelnosti situace vzniklé z chybné neracionální
politiky Keňanů, již nejde o žádného andělíčka strážníčka, nýbrž o židovského anděla Michaela s
plamenným mečem, v moderním jazykem bychom tohoto anděla Michaela nazvali dobrým
mimozemšťanem z jiné planety ve Vesmíru racionálně počítajícím v každý okamžik v ohromné krajní
nouzi osudovou volbu, koho zachránit a koho obětovat, čili nechat zemřít, a to na rozdíl od výše
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uvedených zlých Západních lichvářů, často zlých ortodoxních židů, kteří by byli dříve nazýváni démony,
v moderním jazyku bychom je nazvali zlými mimozemšťany z Vesmíru, jejichž pokoušení hříchem, dnes
bychom řekli „hříšným Západním konzumním způsobem života“ Keňané uvěřili a naprosto mu podlehli,
a to naprosto v rozporu s dřívějším jejich převládajícím islámem, tj. Koránem a i současným jejich
převládajícím křesťanstvím, tj. Biblí) v roce 2003 v rozhovoru pro BBC připustil, že systém vězeňské
správy je v rozkladu.
(David Mwania řekl:) „„Teď tu máme 3 800 vězňů, vězení má však kapacitu 800. A peníze dostáváme
jen na oněch 800,“ uvedl. Státní příspěvek na jednoho vězně přitom tehdy činil 30 centů na den. Z
peněz, které by nestačily ani pro oficiálních osm stovek, se muselo nasytit skoro pětkrát více lidí.
Mwania, tehdy ostře kritizovaný za katastrofální stav celého Nairobi Prison, se hájil neúměrným
přísunem stále nových vězňů. Do praxe za své působnosti zavedl opatření, které platí dodnes. Dal
výsadní postavení Bloku číslo 1. To, že se v celách pro tři nachází „jen“ pět vězňů, by se mohlo zdát
ostatním odsouzeným, kteří se v Bloku číslo 2 tísní po dvanácti, jako ráj. Ale neměnili by. První blok je
totiž domovem té nejhorší lidské sebranky: masoví a sérioví vrazi, lidští řezníci, kanibalové. Mwania se
je z důvodů bezpečnosti snažil izolovat od ostatních. V této budově se nachází 892 vězňů, nad nimiž byl
vynesen rozsudek smrti. Keňa sice už popravy odsouzených neprovádí, ale trest smrti zatím ještě
nezrušila. Strach z toho, že by se někdo přeci jen do výkonu definitivního rozsudku pustil, je prý to
jediné, co obyvatele Bloku číslo 1 „drží na uzdě“. Oddělení těžkých trestanců od zbytku osazenstva
naneštěstí znamenalo nahuštění kriminálníků menšího kalibru do ostatních míst. „Věznice v Nairobi je
dlouhodobě podvybavená,“ říkal Mwania. „V celách pro tři máme jen dva slamníky a jednu deku.“ Navíc
jsou v nich vězni až po deseti. Dalším nepopulárním opatřením je, že se strava vydává jen oblečeným
vězňům. Zdaleka ne všichni trestanci však mají trestanecký mundúr nebo vůbec nějaký oděv. Ti jsou
pak odsouzeni k hladovění nebo žebrání. Nebo k vraždění kvůli šatům. V průměru tu dojde až ke třem
úmrtím za den.“ (což je zhruba 1095 mrtvých vězňů za rok, má poznámka) „Proporčně jsou stejně
zastoupeny vraždy spoluvězňů, oběti hromadného znásilnění a lidé, kteří zemřeli na nemoci a infekce.
Problematické je určování totožnosti. Často tu totiž umírají lidé, které nikdo nezná a neví se, proč tu
vlastně byli. Administrativa selhává ve všech bodech. Ještě jedno opatření Mwania zavedl, vytvořil
dvoreček, malé, částečně zastřešené nádvoří mezi vězeňskými budovami. Tam jsou umísťováni
„barevní“ vězni. Tedy běloši a Asiaté. Jejich životnost by se totiž mezi ostatními blížila stěží desítkám
minut. A na rozdíl od bezejmenných vězňů uvnitř bloků Nairobi Prison by muže s mimoafrickým
původem mohl ještě někdy někdo hledat. Čínští překupníci slonoviny nebo Evropané pašující drogy se
tu ovšem obvykle dlouho neohřejí. Úplatnost a korupce vězeňské služby je v Nairobi Prison nechvalně
proslavená. Vězni sice nemohou disponovat penězi, ale pokud mají někoho „tam venku“, může se jejich
životní standard výrazně zlepšit, dají-li navíc všimné dozorcům. Za peníze si od nich koupíte všechno.
Dokonce i svobodu. Nad její cenou se prý dá smlouvat, s jednou výjimkou: slevy neplatí pro muslimy
(jde o původní víru Keňanů, viz výše, ke které se ještě dnes hlásí cca 11,2% obyvatel Keni) a Somálce
(má poznámka: jde o utečence před současnou občanskou válkou v Somálsku). Na ty mají i strážní
spadeno.“ … „Oč horší podmínky mají vězni, tím vycvičenější musí být vězeňská stráž.“ (zdroj Drsná
vězení světa: v nairobské trestnici se bojuje i o vzduch k dýchání, 6. září 2016,
viz http://xman.idnes.cz/serial-nejhorsi-veznice-nairobi-kamiti-d93-/xmanstyl.aspx?c=A160819_111556_xman-styl_fro )
Niger
Obyvatelé Nigeru jsou v současnosti zřejmě teprve na začátku cesty, kterou jim nabízí Západní lichváři
a kterou předpokládám, že si prošla výše uvedená africká Keňa. „Osla, který již tak dost trpí
dlouhodobým suchem v regionu, začala ohrožovat rychle rostoucí poptávka v asijských zemích,
především v Číně. Želatina vyrobená z oslí kůže se tu používá v tradiční medicíně jako afrodiziakum,
ale vyrábějí se z ní i krémy proti stárnutí. V některých regionech na severu Číny je oslí maso také
ceněnou lahůdkou. Zatímco v roce 2015 se z Nigeru podle místního listu Le Rèpublicain vyvezlo přes
sousední Nigérii asi 27 000 zvířat, za prvních osm měsíců letošního roku to bylo už 80 000 kusů. Jedno
zvíře za 40 tisíc. Úměrně vyšší poptávce vzrostla i cena oslů na nigerském trhu. Zatímco loni zvíře stálo
v přepočtu 1600 Kč (tj. cca 50 amerických dolarů), nyní se podle AFP prodává až za 41 000 Kč (tj. cca
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1300 amerických dolarů). Osel je často jediným dopravním prostředkem pro milióny zemědělců v Nigeru
(tj. zřejmě již předchozích několik tisíců let, má poznámka), jedné z nejchudších zemí světa. Podle
oficiálních statistik tu žije zhruba 1,5 miliónu kusů tohoto lichokopytníka. … Nigerská vláda přijala
„přísný zákaz” vývozu a porážky oslů. Chce tím ochránit lichokopytníka, jehož populaci v zemi v
poslední době začala ohrožovat rostoucí poptávka na asijských trzích. Stejný zákaz platí už od srpna i v
sousední Burkině Faso. … „Vývoz oslů, jejich masa a kůže je přísně zakázán,“ stojí ve vyhlášce
zveřejněné ministerstvy chovu, obchodu, financí a vnitra. Zakázaná je také porážka těchto zvířat na
celém území Nigeru. Trest, který hrozí v případě jejího porušení, ale vyhláška nezmiňuje. "Pokud by
vývoz pokračoval, populaci (oslů) by to zdecimovalo," řekl mluvčí vlády serveru BBC. … Kvůli snadno
prostupné hranici mezi Nigerem a Nigérií bude ale velmi obtížné zabránit zemědělcům, aby své osly za
výhodnou cenu zpeněžili, upozornila agentura AFP.“ (zdroj: Niger zakázal vývoz oslů, Dnes 7:15 Niamey, https://www.novinky.cz/ekonomika/414050-niger-zakazal-vyvoz-oslu.html , zřejmě 8.9.2016)
V Nigeru vyznává naprostá většina obyvatel islám. Obyvatelé Nigeru vyznávají následující „náboženství:
islám (95 %), zbytek animismus, křesťanství“. (viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Niger ) Prorok
Muhammad řekl: … “Muslimové měli zvyk jíst maso svých oslů, ale v tento den pronesl Prorok několik
zákazů pro budoucnost. Žádný muslim nesmí jíst maso ochočeného osla. Ačkoliv Prorok zakázal jedení
tohoto masa, povolil jedení masa koní.” … Zdroj: s. 168, 20. CHAJBAR (kapitola, má poznámka),
MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA, IBN ISHÁK, originál v arabštině: Sírat rasúl Alláh, z
anglického vydání Michael Edwardes, The Life Of Muhammad, Apostle Of Allah, vydaného Royal
Asiatic Society of London v roce 1898, přeložil Viktor Svoboda, vydalo v roce 2009 nakladatelství LEDA
spol. s r.o. a nakladatelství Rozmluvy, vydání první, (viz též originální zdroj v angličtině: „20- khaybar
(chapter, my note) … The Muslims were in the habit of eating the flesh of their own donkeys, but on this
day the apostle made various prohibitions for the future; no Believer was to eat the flesh of tame
donkeys. Although the apostle of Allah forbade this flesh, he permitted consumption of horse flesh.”
Source: MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA, IBN ISHÁK, original in Arabic language: Sírat
rasúl Alláh, from the English edition by Michael Edwardes, Ibn Ishaq, The Life Of Muhammad, Apostle
Of Allah, published by Royal Asiatic Society of London in 1898, translated by Viktor Svoboda, in 2009
published by publishing house LEDA spol. s r.o. and by publishing house Rozmluvy, first edition.
See https://archive.org/stream/Sirat-lifeOfMuhammadBy-ibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt )
Když jsou obyvatelé Nigeru, kteří se v naprosté většině hlásí k islámu (95 %), ochotni za výše
uvedených 40000,- Kč tj. (cca 1300 amerických dolarů) kromě případů krajní nouze prodat Západním
lichvářům ochočené zvíře, tj. zřejmě klidně i všechny ochočené osly v Nigeru, kteří zde s nimi již několik
tisíc let sdílejí jejich domácnosti, slouží jim, táhají jejich pluhy a dřou se s nimi na jejich polích v africkém
horku a nosí je v tomto horku na svém hřbetu, a to zřejmě v naprostém rozporu s náboženstvím, tj.
islámem, ke kterému se údajně naprostá většina z nich hlásí (viz výše), je možné se ptát: „Koho prodají
za 1300 amerických dolarů nebo i za méně příště (viz příklad Keni), své manželky, své děti, Alláha, tj.
zřejmě jediného Boha Bible i Koránu?“ Proto lze konstatovat podle mé Filosofie rovnováhy založené
minimálně z 51% na evangeliích dobrého žida Ježíše z Nazaretu, genia a zřejmě Krista a Bohočlověka:
„Jestliže si obyvatelé Nigeru včas neuvědomí své chyby a jestliže je včas nenapraví, pak jim jediný
Biblický Bůh, který má být (podle nejmilejšího, ve smyslu nejcharitnějšího, tj. doslova česky
nejcennějšího a podle mne i nejvzdělanějšího učedníka tohoto Ježíše sv. Jana autora biblického Janova
evangelia o tomto Ježíšovi, viz např. Bible, Nový zákon, evangelium, Jan 21, 20 a Jan 21, 23) láska ve
smyslu charita (viz níže Pozn. 4)) buď milostiv (zřejmě stejně jako zřejmě výše uvedeným obyvatelům
Keni, viz výše).“
Pozn.:
1) Experiment z evoluční biologie dokumentující výše uvedenou situaci v Keni a v Nigeru u zvířat v
přírodě: Predátor (též dravec) je živočich, který loví živé živočichy a živí se jimi. Existuje matematické
modely predátor-kořist. Závislost množství kořisti na množství predátora lze ve zkratce vyjádřit
následujícím způsobem: Čím víc přibývá kořisti, tím víc s jistým zpožděním začne přibývat predátor.
Větší množství predátora zvýší tlak na kořist a té tak začne ubývat. Posléze s klesajícím množstvím
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kořisti začne klesat i množství predátorů, kterým ubývá potrava. S ubývajícím množství predátorů se
pokles kořisti zastaví a její množství začne opět stoupat. Klasické oscilace predátora a kořisti byly v
přírodě popsány především v případech, kdy predátor má jen jednu převažující kořist: tedy především
vlk + zajíc bělák a liška polární + lumík v polárních oblastech. Délka oscilace kolísá mezi 6 a 10 lety
podle podmínek prostředí. Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Predátor .
2) Jihočínské restaurace lákají na proslulou specialitu: křehkého psa. Srst sežehnou ohněm, aby kůže
křupala. Mnoho lidí věří, že když zvíře zabijí při mučení, chutná lépe. „Psům svážou nohy a tlamu a
zaživa je upálí letlampou. Nebo je omráčí a hodí do velké pánve s vařící vodou,“ popisuje Wu Süe-lien z
Centra pro ochranu zvířat. Každý rok jezdí na festival dobrovolníci a snaží se psy vykoupit. Přestože jich
stovky zachrání, jejich mise pokaždé končí neúspěchem. „Nerozlišují mezi domácími mazlíčky a tím,
čemu říkají toulaví psi. Jedí všechny, zlaté retrívry, labradory, tibetské dogy,“ rozčiluje se ochránce
zvířat Tu Jü-feng. Někteří z aktivisty zachráněných psů mají obojek - znamení, že někomu patřili. …
Kromě Číny se psi často objevují na talíři také v Jižní Koreji a Vietnamu. Naopak židovské i muslimské
tradice psí pečínku zakazují. Sinolog Petr Kříž upozornil, že pojídání psího masa má v Asii odvěkou
tradici a že Číňanům naopak připadá barbarské, že v Evropě se pojídají tak roztomilá zvířátka, jakými
jsou králíci či zajíci. (Zdroj: Když pes trpí, lépe chutná. Festival psího masa v Jü-linu vadí i Číňanům, 26.
6. 2016, Jü-lin, Autor jak, zdroj: ČT24, http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1828523-kdyz-pes-trpilepe-chutna-festival-psiho-masa-v-ju-linu-vadi-i-cinanum )
3) Dozor nad dodržováním zákona § 7 Orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto
zákona je: … c) okresní živnostenské úřady příslušné podle sídla toho, kdo rozšiřuje reklamy v ostatních
případech, (dále jen „orgán dozoru”). § 8 (1) Tomu, kdo rozšiřuje reklamu v rozporu s tímto zákonem,
uloží orgán dozoru ve správním řízení pokutu do výše 2 000 000 Kč podle závažnosti porušení
povinnosti a rozsahu případně způsobené škody, a to i opakovaně. … (4) Orgán dozoru si může
vyžádat odborná stanoviska od příslušných orgánů státní správy a profesních sdružení, která působí v
oblasti reklamy.
Viz ustanovení §7 a §8 ve znění účinném od 1.4.1995 do 31.12.2002, níže uvedeného zákona č.
40/1995 Sb., Zákon o regulaci reklamy.
Dozor nad dodržováním zákona § 7 Orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto
zákona (dále jen „orgán dozoru”), je … d) Krajské živnostenské úřady příslušné podle sídla nebo
bydliště osoby odpovědné za dodržování tohoto zákona v ostatních případech. Je-li osobou
odpovědnou za dodržování tohoto zákona zahraniční osoba, řídí se příslušnost živnostenského úřadu
umístěním organizační složky zahraniční osoby na území České republiky; nemá-li zahraniční fyzická
osoba na území České republiky zřízenu organizační složku, řídí se místní příslušnost živnostenského
úřadu místem povoleného pobytu na území České republiky; nemá-li zahraniční fyzická osoba na území
České republiky ani organizační složku, ani jí nebyl povolen pobyt, řídí se místní příslušnost
živnostenského úřadu místem podnikání této osoby na území České republiky. … § 8 (1) Orgán dozoru
uloží, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, … a) zadavateli, zpracovateli nebo šiřiteli reklamy, která je v
rozporu s tímto zákonem, pokutu až do výše 2 000 000 Kč podle závažnosti porušení povinnosti, a to i
opakovaně, … c) zadavateli, zpracovateli a šiřiteli reklamy, která je klamavá podle § 2 odst. 1 písm. c),
pokutu až do výše 10 000 000 Kč podle závažnosti, a to i opakovaně, … f) jiné osobě, která porušila
podmínky stanovené tímto zákonem, pokutu až do výše 100 000 Kč. … (3) Orgán dozoru může
rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 vhodným způsobem zveřejnit. (4) Při určení výše pokuty se přihlíží
zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání. … (7) Orgán dozoru si
v pochybnostech vyžádá odborná stanoviska od příslušných orgánů státní správy a profesních sdružení,
která působí v oblasti reklamy.
Viz ustanovení §7 a §8 ve znění účinném od 1.1.2003 do 30.6.2003 zákona č. 40/1995 Sb., Zákon o
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.
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„Příklady dosavadních rozhodnutí RPR2“ (jde o tzv. Radu pro reklamu, která je v České republice
profesním sdružením, která působí v oblasti reklamy, jejíž stanovisko je v praxi v rámci právního řádu
České republiky rozhodující pro udělení pokuty za protizákonnou reklamu, viz shora uvedené
ustanovení zákona č. 40/1995 Sb., Zákon o regulaci reklamy v rozhodných zněních). „1. „Znáte jeho
cenu?“ Zahajovací proces u této kampaně zahájila Rada pro reklamu z vlastní iniciativy. Směřoval proti
billboardu Nadace na ochranu zvířat, na němž byla vyobrazena stažená liška ležící v blátě a vedle ní
slečna obléknutá do kožichu. Celé vyobrazení doprovázel slogan “Znáte jeho cenu?“ Billboardová
reklama měla za úkol upozornit na týrání zvířat, což by samo o sobě zřejmě problém nepředstavovalo,
ten Rada spatřovala v naturalistickém zobrazení reklamy. Po prozkoumání vyjádření zadavatele a
vlastním projednání Arbitrážní komise dospěla k závěru, že daná reklama „poškozuje normy slušnosti a
mravnosti občanů, poškozuje dobré jméno reklamy a naturalistickým zobrazením skutečnosti může
vyvolávat u občanů strach“ a z těchto důvodů Rada doporučila billboardy odstranit. Přestože uznala, že
reklama sleduje ušlechtilý záměr, jak vyplývá z vyjádření Arbitrážní komise. Reklamní agentura Fabrika,
která kampaň připravila, se jako členská organizace tehdejší ARA“ (ARA je zkratkou „Asociace
reklamních agentur“, má poznámka) „rozhodla rozhodnutí Rady respektovat zamezit dalšímu šíření
závadné reklamy. Plné znění stanoviska reklamní agentury k rozhodnutí uvádím v Příloze č. 7.2. V
tomto stanovisku této reklamní agentury je uvedeno následující prohlášení této reklamní agentury:
Závěrem našeho stanoviska znovu zdůrazňujeme, že toto jsou naše vlastní stanoviska a názory, které
nás vedly ke zhotovení zmíněné reklamy. Nicméně jak již jsme uvedly v úvodu, plně respektujeme
doporučení Arbitrážní komise Rady pro reklamu a reklamu s liškou v příslušné lhůtě stáhneme.“ Zda
byla udělena nějaká pokuta, se mi již na internetu nepodařilo dohledat. Zdroj: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Základní informace o závěrečné práci, Typ práce: Bakalářská práce, Název práce: Regulace
reklamy, Autor: Ing. Petra Krásová, Pracoviště: Katedra marketingu (FPH), Vedoucí práce: Ing. Marcela
Zamazalová, Ph.D. Oponent: Ing. Libuše Kališová, CSc., Stav závěrečné práce: Závěrečná práce byla
úspěšně obhájena,
viz http://insis.vse.cz/lide/clovek.pl?zalozka=13%3Bid%3D57039%3Bstudium%3D1387%3Bdownload_p
race%3D1&usg=AFQjCNFk3wJQ4svvwZ552yz8lxRzqDXyMA&sig2=I9_3C3wI3nrZS7b4gVtKCA&bvm=
bv.131783435%2Cd.bGs .
„Česká pobočka nadnárodní sítě DDB a reklamní agentura Fabrika se ke konci října – tedy rok a půl po
své fúzi – rozešly. Novým ředitelem DDB se stal dosavadní finanční ředitel Andrew Brookie Kip Keesey“
… (tj. zřejmě společnost Fabrika DDB, a.s., která v současnosti v České republice působí zřejmě pod
názvem DDB, a.s., Identifikační číslo: 00293911, má poznámka). Generální ředitel Miro Lukáč, kreativní
ředitel Petr Vlasák a dalších devět lidí přitom byli propuštěni v předvečer dne, kdy Fabrika DDB
přebírala v pražském Ambassadoru Zlatou Effie za spot Sauna pro Volkswagen. Podle vedení sítě DDB
šlo o restrukturalizaci vedenou snahou o zvýšení míry zisku. „Naše agentura v ČR měla původně
operovat v jiném ekonomickém klimatu. V době akvizice byli Miro Lukáč a Fabrika ideálními partnery.
Situace se změnila a naše strategie kolidovala se záměry našich partnerů,“ vysvětlil prezident DDB
International pro střední a východní Evropu Kip Keesey. „Ačkoliv námluvy s DDB začaly už v roce 1999,
kontrolu nad agenturou jsem vlastně získal až na podzim 2001 po odchodu šéfa české DDB Richarda
Schinka,“ řekl Lukáč. V té době se však podle něj začal postupně zvyšovat tlak na finanční stránky
reklamního byznysu, vyvolaný snahou akcionářů o maximální zhodnocení investic. Skutečností je, že
Fabrika DDB zaznamenala za rok 2001 13procentní meziroční pokles gross income. Lukáč to vysvětluje
jednak ztrátou ČSOB (tj. významného klienta na obchodním trhu České republiky plným jménem
Československá obchodní banka, a.s.), která přešla k Mark/BBDO (tj. k jiné reklamní agentuře), jednak
snižováním rozpočtů řady velkých klientů.“ (Zdroj: Fabrika DDB: změna klimatu nebo kostlivci ve skříni?
8.11.2007 13:00, viz: http://strategie.e15.cz/zurnal/fabrika-ddb-zmena-klimatu-nebo-kostlivci-ve-skrini432744#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink )
4) Viz např. Bible, Nový zákon, 1. Janův (list) 4,8 „Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.“,
totéž v latině: „8 Qui non diligit, non novit Deum : quoniam Deus caritas est.“, nebo tamtéž, 1. Janův
(list) 4,16 „Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává
v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.“, totéž v latině: „16 Et nos cognovimus, et credidimus caritati,
quam habet Deus in nobis. Deus caritas est : et qui manet in caritate, in Deo manet, et Deus in eo.“, v
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češtině BIBLE PÍSMO SVATÉ STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA |včetně deuterokanonických knih|,
Český ekumenický překlad, ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST, 1995
viz http://www.biblenet.cz/app/b/John1/chapter/4 a v latině překlad Bible od sv. Jeronýma (tzv. Vulgáta)
ze 4-5. století našeho letopočtu, tj. anno Domini, doslova česky léta Páně, tj. od narození
Ježíše, http://www.biblenet.cz/app/b/John1/chapter/4 .
17. 4. 2017 23:49

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
The blacks in Christian Kenya and Islamic Niger and especially worldwide so - called orthodox Jews and
usury and animal holocaust also in Czech republic and Malthusianism
On my facebook published 09/09/2016
Christian Kenya and Islamic Niger in Africa. Apparently contemporary fight between evil angels, i. e.
demons, in modern Western language called e.g . evil extraterrestrials (often orthodox Jewish usurers)
and good angels or good God, in modern Western language called good extraterrestrials (greatest
among these is apparently Jew Jesus from Nazareth, genius apparently and also Christ and God - man)
about each living creature, namely also in earth, perhaps even after their death in hell. Today about sale
of domestic donkeies for c. 1300 dollars for 1 piece by inhabitants of very poor East African Niger to the
Chineses (even if the Chineses often in public torture animals before their death, because then they
have better flavor, likewise, as allegedly Christian West often tortures animals in slaughter factory farms
- contemporary concentration camps of animals, namely animals loved by the Chineses, see Note 2) at
the end of this article, however unlike China however it works on this allegedly Christian west secretly
and publication of TV shots of these Christian torture chambers is then often penalized by western
States by extremely heavy penalties, see note 3) at the end of this article), namely apparently totally in
conflict with Islam, which profess absolute majority (95%) inhabitants of Niger, see further. In my opinion
it could be beginning of western usury in Niger, the result could be probably the same as in Kenya, see
further.
Kenya
Kenyans apparently sold their country to Western usuries, good soil in Kenya forms by my estimate c.
60.000 km2, therefore it is concerned with extent of soil with roughly the same area such as area of the
whole Czech republic, of which all soil quality is in my opinion comparable to quality of above mentioned good soil in Kenya. The rest of soil in Kenya forms savanna and dry steppe, where in my
opinion it is impossible nothing to grow and this soil is possible to exploit only as wildlife preserve of
African wild animals for the purpose of tourism. Services dominated by tourism form in Kenya 61% of
the gross domestic product of its economy , however „75 % of all Kenyans is employed in agriculture."
Population of Czech republic is c. 10 million people. Kenyans as well as other „African realms" „on East
African Coast" originated already in „10 - 16. century" A.D. (anno Domini) „under Islamic influence" (e.g .
state formation „Mogadishu") at that time economically orientated especially also on „ slaves, who (at
that time) were exported eastwards, when (at that time) India become main trade outlet." (source: page
345, HARENBEG, B. et al.: / Chronicle of humanity. ) After Kenyan revolution that overthrew colonial
exploiter in Kenya especially in consequence of uprising in years 1952 until 1959 of secret nationalist
society the Union of Kenyan Africans (KAU) led by Mau - Mau, requesting from British colonial settlers
return of absorbed soil and political rights for Africans, when at this suppression thousands Africans had
died and when after it was founded party to KANU (National Union of Kenyan Africa, was proclaimed in
the year 1964 independent republic of Kenya as member State of British Commonwealth (Source: page
120 - 121, Pictorial encyclopedic dictionary II. part J – Při, worked by team of authors of Encyklopedic
institute of Czechoslovakian Academy of Sciences led by main editorial office of Czechoslovakian
encyclopedia. Editorial deadline 30/06/1980. Issued by ACADEMIA, publishing house of
Czechoslovakian Academy of Sciences, Prague 1981, Edition: I.) After it however Kenyans started to
sell their country Kenya to Western usuries. Followed season of welfare of Kenyans from these sales of
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their own country to Western usuries, especially British and American, therefore apparently nearly half
of today's Kenyans profess Protestant Christianity (i. e. „47,7%", see pages of Ministry of foreign affairs
of the Czech republic, namely apparently in contrast to in Kenya earlier prevalent Islam (see above page
345, HARENBEG, B. et al.: Chronicle of humanity) At the present time „Kenya has young population
and 73% Kenyans is younger than 30 years. Yet in the year 1980 Kenya had 15,32 million inhabitants
(Source: page 120 - 121, Pictorial encyclopedic dictionary II. part J – Při, worked by team of authors of
Encyklopedic institute of Czechoslovakian Academy of Sciences led by main editorial office of
Czechoslovakian encyclopedia. Editorial deadline 30/06/1980. Issued by ACADEMIA, publishing house
of Czechoslovakian Academy of Sciences, Prague 1981, Edition: I.) , in July 2014 population of Kenya
was already about 45 million „Population of Kenya increase during 20th century from less than 3 millions
to 40 millions" After obvious sale of all, what was possible in Kenya to sell to Western usuries, that it
was possible leastwise partly to feed so big amount of inhabitants on apparently so small agriculturally
exploitable area, Kenyans started apparently to lend at Western usuries. „Kenya has at the present time
great national debt, that causes increase of restlessnesses in the country. At the present time in Kenya
there is apparently big misery and hunger of common people, enough food have apparently only
members of repressive components, that prevent revolution of common population of Kenya (in above mentioned history of Kenya in 10 - 16th century A.D.. it would be in case of this common population
Kenya apparently the slaves) divided on great number of hostile Negro tribes („over 42 ethnic groups", i.
e. „nations, nationalities and tribes", „plus numerically minimal, but economically significant members of
Asian, Arabic and European minorities" ... „Example of this deterrent repression can be apparently
Kamiti prison known as Nairobi Prison. In the rate of number of the population is Kenya relatively notcriminal country. Much worse report is but share of uncondemned prisoners, therefore people, who in
retention cage are held for court and final verdict, that can also declare them of course not guilty. Those
is 45,6 percents from sum of total held in prison. On your court here you can wait also five years, if you
ever live to see it. … „Number of prisoners in Nairobi Prison reached in the year 2003 „ about three
thousands", but word „ about" should especially disguise the fact, that not even themselves warders and
management of the prison doesn't know, how many people actually find inside premises. Number three
thousands namely remains practically changeless already after two decades. And nevertheless supply
of prisoners increases. ... „Former director of prison David Mwania": ... At average here there are as far
as three deaths for day." (which is roughly 1095 dead prisoners in a year, my note)
(see http://xman.idnes.cz/serial-nejhorsi-veznice-nairobi-kamiti-d93-/xmanstyl.aspx?c=A160819_111556_xmanstyl_fro , https://cs.wikipedia.org/wiki/Keňa , https://en.wikipedia.org/wiki/Kenya , http://www.mzv.cz/jnp/c
z/encyklopedie_statu/afrika/kena/ )
Niger
Inhabitants of Niger are at the present time apparently only in start of journey that Western usurers offer
them and which I suppose, that above - mentioned African Kenya goes through. „Donkey that already
suffers so enough by longtime dryness in region, started to threaten quickly growing demand in Asian
countries, especially in China. While in the year 2015 from Niger according to local gazette Le
Rčpublicain across neighboring Nigeria about 27 000 animals were exported, during first eight months of
this current year it was already 80 000 pieces. One animal for 40 thousand. Proportionately to higher
demand also price of donkeies on Niger market increased. While last year animal costed in conversion
1600 CZK (i. e. c. 50 American dollars), now according to AFP it sells as far as for 41 000 CZK (i. e. c.
1300 American dollars). Donkey is often single transportation means for millions farmers in Niger
(apparently already previous several thousands years, my note), one of the poorests countries of the
world. According to official statistics here roughly 1,5 million pieces of this perissodactyle live. … Niger
government adopted „strict ban" against export and slaughter of donkeies. If the export continued,
population (of donkeies) would be decimated, " said spokesman of government to server BBC. …
Because of easily permeable boundary between Niger and Nigeria it will be but very difficult to prevent
farmers, that they sell their donkeies for profitable price, agency AFP warned. In Niger absolute majority
of inhabitant professes Islam. Inhabitants of Niger profess following „religions: Islam (95 %), rest
animism, Christianity" ...
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If are inhabitants of Niger, who profess in absolute majority Islam (95 %), willing for above - mentioned
40000, CZK i. e. (c. 1300 American dollars) except cases of extreme need to sell to Western usuries the
domestic animal, i. e. apparently quietly also all domestic donkeies in Niger, that here already several
thousand years share their households with them, serve them, pull their plows and grind with them on
their fields in African hot and carry them in this hot weather on their spine, namely apparently in absolute
contradiction to religion, i. e. Islam, which allegedly absolute majority of them professes (see above), it is
possible to ask: „ whom do they sell for 1300 American dollars or also for less next time (see example of
Kenya), their wives, their children, Allah, i. e. apparently only one God of Bible and also of Koran?
(See https://www.novinky.cz/ekonomika/414050-niger-zakazal-vyvozoslu.html and https://cs.wikipedia.org/wiki/Niger and https://archive.org/stream/SiratlifeOfMuhammadBy-ibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt )
Notes:
1) Experiment from evolutionary biology documenting above - mentioned things in Kenya and in Niger at
animals in nature: Predator is animal that hunts living animals and eats them. There is mathematical
model of predator- prey. Dependence of quantity of prey on quantity of predator it is possible in brief to
express in the following way: The more prey increases, the more with some delay the predator begins to
increase. (see https://cs.wikipedia.org/wiki/Predáto )
2) South China restaurants allure on renowned specialty: fragile dog. They flame fur by fire, to crack
skin. Many people believe, that when they kill animal under torture, it tastes better. „they bind leggs and
mouth of dogs and alive they burn them by blowtorch. Or they stun them and throw into big pan with
boiling water," Wu Süe - lien describes from Center for protection of animals.
( http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1828523-kdyz-pes-trpi-lepe-chutna-festival-psiho-masa-v-ju-linuvadi-i-cinanum )
3) That, who circulates advertisement in conflict with this law, organ supervision in administrative
procedure will impose fine up to 2 000 000 CZK ... See provision §7 and §8 in wording in effect from
01/04/1995 to 31/12/2002, of undermentioned law No. 40/1995 Sb., , Law about regulation of
advertising.
c) submitter, processor and purveyor advertising, that is deceitful according to § 2 section 1 font. c), fine
to a value not exceeding 10 000 000 CZK according to weightings, namely also repeatedly, ... See
provision §7 and §8 in a wording in effect from 01/01/2003 into 30/06/2003 law No. 40/1995 Sb., Law
about regulation of advertising
...„Do you know its price?" Opening trial at this campaign initiated Council for Advertisement on own
initiative. It directed against billboard of Foundation on protection of animals, on which was picture of
flayed fox lying in mud and next to it lady clothed into fur. Whole illustration was accompanied by slogan
"Do you know its price? Billboard advertisement has as its task to refer to cruelty to animals, which
would not represent by itself obvious problem, the Council saw it in naturalistic display of advertising.
After inspection of expression of submitter and own discussion Arbitration Commission came to the
conclusion that the given advertisement „ damaged standards of decency and morality of citizens,
damaged reputation of advertising and naturalistic displaying reality it can call up at citizens fear" and for
these reasons Council recommended to remove billboard. Although it recognized that advertisement
follows noble intention, how results from expression of Arbitration Commission. Advertising agency
Fabrika (factory) that prepared the campaign, as at that time member organization ARA" (ARA is
abbreviation of „Association of Advertising Agencies", my note)„ decided to respect Council decision to
avoid next spreading defective advertising.
(see http://insis.vse.cz/lide/clovek.pl?zalozka=13%3Bid%3D57039%3Bstudium%3D1387%3Bdownload
_prace%3D1&usg=AFQjCNFk3wJQ4svvwZ552yz8lxRzqDXyMA&sig2=I9_3C3wI3nrZS7b4gVtKCA&bv
m=bv.131783435%2Cd.bGs )
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„Czech branch of multinational net DDB and advertising agency Fabrika (factory) in the end of October –
thus year and a half after their merger – break up. New director of DDB became the up to now director
of finance Andrew Brookie Kip Keesey." ... Director general Miro Lukáč, creative director Peter Vlasák
and even other nine people were released on the eve of of the day, when Fabrika (factory) DDB got in
Prague Ambassador (hotel) gold Effie for spot Sauna for Volkswagen. According to leadership of net
DDB it was restructuring led by effort about increase of profit rate.
(see http://strategie.e15.cz/zurnal/fabrika-ddb-zmena-klimatu-nebo-kostlivci-ve-skrini432744#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink )
17. 4. 2017 23:51

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
O (vzniku) protestantství I
Kat Jan Mydlář (1572-1664 našeho letopočtu) celý život chtěl být přijat mezi ostatní měšťany, jímž
odpovídal majetkem viz „Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze“ od Josefa Svátka, svou jedinou
ranou při stínání mečem vždy useknul hlavu, švihem bez popravčího špalku, jinak by přišel o práci, kat
Mydlář sám kališník (tj. český křesťanský protestant) popravil vzbouřené české křesťanské
protestantské šlechtice po české neúspěšné vzpouře proti svému římskokatolickému křesťanskému
císaři rakouské monarchie z rodu Habsburků vládnoucí v té době v Čechách, tato poprava zřejmě
odstartovala tzv. třicetiletou válku v Evropě mezi roky 1618 až 1647 našeho letopočtu, lékaři Jesseniovi,
který byl mluvčím výše uvedených českých povstalců a kterému tento kat musel při této popravě před
smrtí dokonce vyříznout za živa jazyk, tento rakouský císař Ferdinand po vynesení rozsudku o čtvrcení
za živa nemohl spát, chtěl odsouzené omilostnit, ale na nátlak svého jezuitského zpovědníka jenom
zrušil čtvrcení, protože císař měl strach, aby nepřišel do pekla a jeho duše byla spasena. Na soudním
monstrprocesu a trestu zabavení majetku trvali zejména katoličtí pání a jezuité. Zatýkání provedl Karel z
Lichtenšteina přes svůj nesouhlas. Této neúspěšné vzpouře českých protestantů předcházeli tzv.
husitské války v letech 1419 až 1434 našeho letopočtu, které vyvolala poprava českého
římskokatolického kněze Jana Husa ze strany tehdejších světových římskokatolických vůdců během
celosvětového římskokatolického církevního koncilu v rakouské Kostnici, Jan Hus se pokusil reformovat
neúspěšně a v dobré víře, avšak zřejmě chybně římskokatolickou církev, po jeho popravě vypuklo v
Čechách celonárodní povstání proti římským katolíkům a římskokatolické církvi, v těchto husitských
válkách byli páchány oběma stranami těžké válečné zločiny v rozporu se zásadami lidskosti, vítězem
těchto husitských válek byli však naopak husité, kteří vyhnali a přivlastnili si majetek řady římských
katolíků, toto střídání u moci římských katolíků a jejich odpůrců se v českých dějinách již předtím a i
potom pravidelně opakovalo, resp. opakuje. Z těchto důvodů dodnes existují tři hlavní rozpory mezi
pravověrnou, resp. ortodoxní radikální teologií římskokatolické církve a ostatních protestantských
křesťanských církví: 1) Vzájemné obviňování ze strany těchto křesťanských radikálů jako členů
vzájemně nepřátelských církví z kacířství a posedlostí Ďáblem, resp. Satanem, např. jako římskému
katolíkovi mi je známo, že římskokatolická církev bývá radikálními protestanty nazývána „Nevěstka
Satanova“, 2) Naprosto neslučitelný názor radikálů z obou církví na to, kdo vedl, resp. vede „Boží boj“,
tedy, kdo jsou, resp. byli skuteční „Boží bojovníci“, jestli to jsou, resp. byli husité či jiní protestanti nebo
naopak římskokatoličtí bojovníci, kteří si sami říkali křižáci. 3) Jestli Bůh či sami křesťané jako tito Boží
bojovníci by měli nalézt, mučit a zabít Ďábla, resp. Satana. Postoj k židům podle mne prohrál Husitům
jejich husitské války, po velkých husitských pogromech proti židům v roce 1422 našeho letopočtu po
zavraždění husitského kněze Jana Želivského ze strany pražských měšťanů, poté židé zvolili podle nich
menší zlo a začali poskytovat peníze katolíkům místo husitům, a protože český národ je početně slabý,
a aby se tito husité ubránili římskokatolickým křižákům z celé tehdy výlučně římskokatolické Evropy, tak
většina tehdejších zemědělců, tj. poddaných vstoupila do armády, a když se nemohli věnovat
zemědělství, tak zcela jistě měli husité brzy velký nedostatek potravin a nutně potřebovali židovské
peníze, aby si je mohli koupit v sousedních zemích. Avšak židé jim po těchto pogromech zřejmě žádné
peníze neposkytli, místo toho poskytli peníze na vyzbrojení katolické křižácké armády bojující proti
husitům a po bojových neúspěších těchto křižáků posléze táboru vyšší šlechty mezi husity, tzv. panské
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jednotě, takže, jestliže řadový husitský bojovník nechtěl hladovět, přidal se k této panské jednotě, tato
panská jednota posléze rozdrtila v rozhodující bitvě u Lipan roku 1434 našeho letopočtu tzv. tábority, tj.
vojsko tvořené zejména chudšími českými poddanými, kteří byli zřejmě tehdy špatně vyzbrojení a
hladoví z výše uvedených důvodů nepřátelství a nedostatku peněz židovských bankéřů. Neslavnějším
nástupcem husitů se stal Němec Martin Luther (1483-1546 našeho letopočtu), který v podstatě založil
protestantské církve a který posléze zopakoval stejnou chybu antisemitismu jako před ním husité, a
protože je Německo protestantské s výjimkou katolického Bavorska, tvořili tito protestanti většinu v
německé nacistické armádě, která až do své porážky při invazi a okupaci Evropy v letech 1941 až 1945
zavraždila cca 6 miliónů evropských židů, a to, přestože německé nacisty vedl římský katolík Rakušan
Adolf Hitler, který z celého Německa nejprve ovládl právě toto německé římskokatolické Bavorsko.
Viz https://www.stream.cz/slavnedny/10010977-den-popravy-27-ceskych-panu-21cerven , https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Mydlář , https://cs.wikipedia.org/wiki/Paměti_katovské_rodiny_
Mydlářů_v_Praze , https://cs.wikipedia.org/wiki/Třicetiletá_válka , https://cs.wikipedia.org/wiki/Husitské_
války , https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther , https://cs.wikipedia.org/wiki/Holokaust , https://cs.wiki
pedia.org/wiki/Nacismus , https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
Viz
„Vůči husitství cítili někteří židé zprvu sympatie a husitská revoluce skutečně zprvu oslabila feudální
společenské vazby a uvolnila některá omezení týkající se židů. Brzy však židé vystřízlivěli – husité
rozpoutali na počátku 20. let 15. století“ (tj. kolem roku 1420 našeho letopočtu, má poznámka) „několik
pogromů … „ (https://cs.wikipedia.org/wiki/Židé_v_Česku )
"Konšelé pojali nešťastnou myšlenku, aby se všech vzdorů a odbojů zbavili usmrcením kněze Jana“
(Želivského, má poznámka) „a hlavních jeho přívrženců. Dne 9. března pozvali jej na radnici
Staroměstskou pod záminkou porady … „" … Po malé chvíli vece purkmistr staroměstský: "Zdali již jsou
přišli všickni, pro které jsme lístky rozeslali?" Na kladnou odpověď byli nově příchozí pozváni do sálu. "A
kde je Jeroným Štol a Jíra rukavičník?" Ti dva tu ještě nebyli, což purkmistra velmi rozhněvalo a dal pro
ně speciálně znovu poslat. Kdyby byli konečně všichni (a ono bylo zřejmě náramně důležité, aby nikdo
nechyběl), obrátil se purkmistr Starého Města na Želivského, aby předložil návrhy ke smíření obce před
tím, než se vytáhne do pole: "Milý kněže Jene, tebe jsou poslušni, přičiň se k tomu, abychom je smířili,
než do pole vyjedem!" Ten s tím předem počítal a začal předčítat "z předem připravených destiček"
stížnosti vlastní strany. Nevinná porada se začala pomalu, poznenáhlu měnit na cosi mnohem
závažnějšího. "Chcete-li obec sjednati (to je autentický záznam Želivského slov), toto máte zachovati:
neberte domů, vinic i jiných věcí, což jest komu veliká obec dala; a služebníků zkušených, Pánu Bohu i
obci věrných, hanebně nelučte od sebe, zvláště Bzdinky, i jiných, neb nic jiného nesjednáte než že k
větším kyselostem vzbouříte!" … Kdo to je Petřík Rezek? A co řekl? Jeden z radikálů. Zřejmě před pár
dny skončil ve vazbě, jak jsme o tom slyšeli už od dějepisce Tomka: … i dotčený Rezek řekl: "Páni, proč
já jsem ondy ve vězení byl? Ještě to vám pravím, a dá-li mi Pán Bůh, chci na tom umříti: že s těmi
zrádnými pány a jinými protivníky nechci se zapisovati, dokavad neuzřím, že skutečně plní zákon Boží!"
To byla ta pravá jiskra v sudu prachu. … těmito slovy podepsal definitivně Petřík (a případně i ostatní,
pokud byli dotázáni) svůj ortel smrti, protože pak už bylo jenom dílem okamžiku: "Stůjte! Jste zatčeni!"
Dopřejme si prosím originální znění: "Stuojte! Zjímáni jste!" … Jako poslední v řadě přece umírá naděje.
Jak jenom mohl, tak se“ (Jan Želivský, má poznámka) „snažil purkmistrovi a radním jejich záměr
rozmluvit s poukazem na možné hrozivé důsledky. "Probůh, rozmyslete se o to! O mou smrt by nic
nebylo, ale sám neumřu. Vizte, co ještě z toho přijde!" Byla nějaká reakce na to varování? Odmítavá.
Našla se už jenom chvíle na zpověď. "Odpusťte mi tedy ke knězi jíti!" … (autor této zprávy všechno
zaznamenal). Nezapomněl ani na tato Janova slova: "Milý bratře, dá-li Bůh (obrátil se na svého
zpovědníka), pros tam všechny kněze, ať s lidem, s těmi nebožátky ubohými až do poslední kapky krve
věrně pracují a odradit se nedají." … po zpovědi“ (Jan Želivský, má poznámka) „jako první vyšel ze
světnice nastavit katovi hlavu, neboť o tu hlavu celou tu dobu šlo. Neboť o ni šlo. "Sepnul ruce řekl:
´Otče nebeský, děkuji, žes mi dal od svých trpěti.´ A jak dále praví, kdož tu byli, pokorně se měl a beze
všeho strachu pod meč hlavu naklonil. A kat nám pravil, že on klekl a sepnul ruce, a kat jemu řekl: ´Milý
kněže Jene, dej mi ruce, ať je sváži, neboť bych nemohl jinak nic činiti.´ A tak mu svázal ruce a sťal
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hlavu jemu i jeho bratřím, a to léta od narození Syna Božího 1422“ (tj. našeho letopočtu, má poznámka)
„v pondělí v den svatých Strachoty a Crhy." … Pozůstatky popraveného kněze pak musely být večer
"pro ukrocení lidu" uzamčeny v kapli klášterního chrámu, ale při pohřebních obřadech druhého dne se
pohnuté výjevy opakovaly: "Tu opět nevýslovný křik nastal a kněz jeden vzav hlavu Janovu, vstoupil na
stolici a chtěl všem potvrditi a napomenouti, aby pomněli a skutečně plnili, co jsou dobrého z té hlavy
slýchali, ale vida ten kněz přílišný zármutek v lidu, nemohl k nim slova promluviti. Neb tak veliké
zarmoucení bylo v lidu, že některé jako napolo mrtvé vláčeli z kostela, a někteří jsou se zbláznili a v
ložích leželi, nemocni jsouce. … Všecky ty výbuchy davové odvety způsobily hlavnímu městu podle
jednoho pamětníka větší škody, "než kdy král Zikmund ležel okolo Prahy, maje lidu více nežli sto tisíc."
Během honby na úkladné vrahy a jejich pomocníky byly vybity domy konšelů a jiných zámožných
měšťanů. Záštiplné vlně neunikly ani příbytky universitních mistrů. Za své přitom vzal i Husův kostnický
rukopis (spolu s dalšími vzácnými knihami z libráře Karlovy koleje). Těžká hodina udeřila i na
staroměstské židovské ghetto - pogromy se konaly vzápětí i v Chomutově, Kutné Hoře a Písku. "Ta
chasa obořila se na Židy a zloupila a pobrala jim všecko." A co oběti na životech? Prvního dne byli zabiti
pouze dva novoměstští konšelé, ale už za dva dny nato poslal soudní tribunál nové převratové rady pod
katovu sekyru dalších pět konšelů. Veškeren dosavadní prospěch husitství, všecka rozhodná vítězství
Čechů nad nepřáteli počtem i silou mocnějšími, tudíž i všecky naděje do budoucího bezpečí zakládaly
se na jedné výmince, na svornosti a součinnosti pražanů a táborů vůči cizincům. Ani Praha bez pomoci
Žižkovy ani Žižka bez pomoci pražské nebyli by odolali velikým návalům spojeného křesťanstva. Po
smrti kněze Jana“ (Želivského, má poznámka) „stal se Žižka pražanům z přítele nepřítelem, Pražané
hledali sice v jiných spolcích náhradu za ztracení Žižky, ale nadarmo. Stalo se velikým pro husity
štěstím, že zahraniční nepřátelé, ochromeni a omráčeni jsouce předešlými porážkami, nemohli se po
několik let zotaviti k důraznějšímu podniku vůči Čechům. Celý tento článek dějin husitských, který sahá
od smrti kněze Jana“ (Želivského, má poznámka) „do smrti Žižkovy, vyznačuje se na jedné straně
nezdařilým usilováním vystrojiti novou do Čech výpravu, na straně druhé pak krutými bohužel rozbroji a
boji vnitřními … „ (Pořad: Toulky českou minulostí | Stanice: ČRo Dvojka, Čas vysílání: neděle 08:04;
repríza: čtvrtek 18:05 a pátek 4:00 | Délka pořadu: 25 minut. Autor: Josef Veselý, 222. schůzka: Smrt
Jana Želivského, 3. října 1999 v 08:00, viz www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/222-schuzkasmrt-jana-zelivskeho--213749 )
Zprvu Martin Luther byl také velký milovník Židů, od nichž si nejdříve sliboval podporu svého
reformačního úsilí. Nejprve se hlásil k Židům jakožto lidu Ježíše ve svém díle „Daß Jesus Christus ein
geborener Jude war“/ “Ježíš Kristus rozeným židem byl“ či jiná verze názvu tohoto jeho díla „Dass Jesus
Christus ein geborener Jude sei“/ “Ježíš Kristus rozeným židem jest“ (Mit dieser Schrift reagierte Luther
auf den katholischen Vorwurf, er habe die göttliche Zeugung und somit indirekt die Jungfrauengeburt
und Gottessohnschaft Jesu geleugnet. Er hielt diesen Vorwurf für absurd und wollte ihn daher nicht bloß
entkräften /Teil 1/, sondern auch „um anderer willen“ „etwas Nützliches“ schreiben /Teil 2/: „Ich will aus
der Schrift erzählen die Ursachen, die mich bewegen, zu glauben, dass Christus ein Jude sei von einer
Jungfrau geboren, damit ich vielleicht auch etliche Juden zum Christenglauben reizen möge.“ / Tímto
přípisem Luther reagoval na katolické obvinění, že popřel božské zplození a tím nepřímo narození z
panny a božské synovství Ježíše. Považoval toto obvinění za absurdní, a proto chtěl toto nikoliv pouze
oslabit /Část 1/, ale také napsat "v zájmu druhých" "něco užitečného" /Část 2/: "Chci, z Písma“ /tj.
křesťanské Bible, má poznámka/ „vyložit příčiny, které mě pohnuly, abych věřil, že Kristus byl Žid
narozený z panny, tím bych mohl nalákat také některé Židy ke křesťanské víře.„). Když poznal, že se z
Židů nestanou jeho luteráni, vybízel k pálení synagog a vyhánění Židů. Jeho pamflety „Brief wider die
Sabbather an einen guten Freund“/ “Dopis proti sabaterům jednomu dobrému příteli“ či jiná verze názvu
tohoto jeho díla „Wider die Sabbather“/ Proti sabaterům“ z roku 1538 [Er behauptete, in Mähren hätten
die Juden schon viele Christen beschnitten und zu dem Glauben verführt, dass der Messias noch nicht
gekommen sei. Diese zum Judentum übergetretenen Christen hätten sich verpflichtet, die ganze Tora
einzuhalten. Dies sei jedoch wegen der Tempelzerstörung 70 n. Chr. unmöglich. Um die Tora halten zu
können, müssten die Juden erst den Jerusalemer Tempel wiederaufbauen, das Land Israel
zurückerobern und die Tora dort zum allgemeinen Staatsgesetz machen. Dann müssten auch alle
Proselyten dorthin umsiedeln. Man solle abwarten, ob das geschehe; falls nicht, sei die Lächerlichkeit
ihrer Versuche erwiesen, Christen zum Einhalten der seit 1500 Jahren „verfaulten“ Tora zu bringen. /
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Tvrdil, že na Moravě (zřejmě jde o Moravu v České republice, má poznámka) židé obřezli již mnoho
křesťanů a vedli (je) k víře, že Mesiáš ještě nepřišel. Tito křesťané přestoupení k Judaismu se zavázali
dodržovat celou Tóru. Toto jest však kvůli zničení chrámu 70 po Kristu (tzn. anno Domini, česky léta
Páně, tj. našeho letopočtu, má poznámka) nemožné. Aby mohli zachovávat Tóru, musí židé nejprve
opět vystavět jeruzalémský chrám, dobýt zpět zemi Izrael a učinit tam Tóru jako všeobecný státní
zákon. Pak by museli také všichni proselyté (tzn. konvertité k židovství, má poznámka) tam přesídlit.
Člověk má počkat, jestli se tak stane; pokud ne, budiž absurdity jejich pokusu prokázání křesťanům
dodržovávání 1500 roků "zkažené" Tóry přineseno.
Viz https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_und_die_Juden ], „Von den Jüden und ihren Lügen“/„O
židech a jejich lžích“ z roku 1543 [„Jawohl, sie halten uns in unserem eigenen Land gefangen, sie
lassen uns arbeiten in Nasenschweiß, Geld und Gut gewinnen, sitzen dieweil hinter dem Ofen,
faulenzen, pompen und braten Birnen, fressen, sauffen, leben sanft und wohl von unserm erarbeiteten
Gut, haben uns und unsere Güter gefangen durch ihren verfluchten Wucher, spotten dazu und speien
uns an, das wir arbeiten und sie faule Juncker lassen sein. … sind also unsere Herren, wir ihre
Knechte.“ … Dann fragte er: „Was sollen wir Christen nun tun mit diesem verdammten, verworfene Volk
der Juden?“ Er schlug sieben Schritte als „scharfe Barmherzigkeit“ vor. … „Zum zweiten: daß man ihre
Häuser desgleichen zerbreche und zerstöre, denn sie treiben ebendasselbe darin, das sie in ihren
Schulen treiben. Dafür mag man sie etwa unter ein Dach oder Stall tun wie die Zigeuner, auf daß sie
wissen, sie seien nicht Herren in unserm Lande, wie sie rühmen, sondern in der Verbannung und
gefangen, wie die ohne Unterlaß vor Gott über uns Zeter schreien und klagen. … Sorgen wir uns aber,
daß sie uns an Leib, Weib, Kind, Gesind, Vieh usw. Schaden tun möchten, wenn sie uns dienen oder
arbeiten sollten, weil es wohl zu vermuten ist, daß solch edle Herrn der Welt und bittre Wurme, keiner
Arbeit gewohnt, gar ungern sich so hoch demütigen würden unter die verfluchten Gojim, so laßt uns bei
gemeiner Klugheit der andern Nationen, wie Frankreich, Hispanien, Böhmen usw., bleiben und mit
ihnen rechnen, was sie uns abgewuchert und danach gütlich geteilt, sie aber für immer zum Lande
ausgetrieben. Denn, wie gehört, Gottes Zorn ist so groß über sie, daß sie durch sanfte Barmherzigkeit
nur ärger und ärger, durch Schärfe aber wenig besser werben. Darum immer weg mit ihnen.“/ "Ano,
uvěznili nás v naší vlastní zemi, nechají nás v potu tváře pracovat peníze a zboží získávat, proto sedí za
kamny, zahálí, honosí se a krmí se pečenými hruškami, krmí se, žijí laskavě a klidně z námi vyrobeného
zboží ulovíce nás a naše zboží skrz jejich prokletou lichvu, k tomu nás zesměšňují a plivají na nás, že
pracujeme a oni mohou být hnilobnou nížšší šlechtou“ (německé slovo „Juncker“ zřejmě vzniklo z
německých slov „junger Herr“ či Jungherr doslova česky „mladý pán“,
viz https://de.wikipedia.org/wiki/Junker ) … „takže jsou našimi pány, my jejich sluhové." … Pak se
zeptal: "Co my křesťané máme teď dělat s tímto zatraceným, zavrhnutým židovským národem?" Navrhl
sedm kroků jako "ostrou milosrdnost“. … „Za druhé: že člověk rozbije a zničí jejich domy shodně tomu,
neboť oni provozují“ (německy doslova „ženou“, ve smyslu např. se za dobytkem. ziskem apod.) „rovněž
to samé v tom, čemu se věnují“ (německy doslova „co ženou“) „v jejich školách. Proto si je člověk může
dát“ (německy doslova činit) „pod střechu nebo stáj něco jako cikány, na (to), aby věděli, že nejsou pány
v naší zemi, jak se chválí, ale ve vypovězení a chyceni jako (ti), kteří bez upuštění před Bohem skrz nás
zle křičí a lkají. … Starejme se, že by nám mohli činit škody na těle, ženě, dítěti, zdraví, dobytku, atd.,
když nám slouží nebo měli pracovat, protože se zřejmě lze domnívat, že takoví vznešení páni světa a
zahořklí červi, přivyklí žádné práci, by se vůbec neradi tak vysoce znevážili mezi prokletými Góji“ (tzn.
hebrejské slovo pro nežidy, má poznámka), „tak lze námi očekávat při společné chytrosti ostatních
národů, jako Francouzi, Španělé, Češi atd. a s tím počítat, co si nám odlichvařili“ (tj. ve spisovné češtině
„lichvou ukradli“) „a potom (si) dobře rozdělili, však navždy (bude) zpět dohnáno“ (německá předpona
aus-, v češtině doslovně vy-, která je zde použita podle mne Martinem Lutherem zřejmě v němčině
neobvyklým způsobem v českém významu „dohnat zpět“ např. dobytek či v českém významu „vydat,
vydávit“ apod.) „do“ (v němčině se německé sloveso „treiben“ pojí zásadně s německou předložkou
„zu“, např. „zutreiben“ v češtině znamená hnát, nahánět ke komu/čemu,
viz https://slovnik.seznam.cz/cz-de/?q=zutreiben ) „země. Neboť my (byli) (vy)slyšeni, (protože) Boží
hněv je kvůli nim tak velký, že oni skrze smiřující milosrdnost jen zlostněji a zlostněji, skrz ostrost ale
hůře“ (doslova německy meně dobře) „(na)jímají.“ (německy doslova verbují, např. do /své/ armády)
„Proto navždy pryč s nimi.“ Zdroj: „Von den Juden und ihren Lügen“, von D. Martin Luther. Erstmals
gedruckt zu Wittenberg. Durch Hans Lufft. M.D.XLIII. Gescannt von cOyOte.“/ „O židech a jejich lžích“,
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od Dr. Martina Luthera. Poprvé vytištěno pro Wittenberg. Skrz-nakladatelem Hansem Luftem. 1543.
Oskenováno cOyOte/m/.“ Viz https://archive.org/stream/VonDenJudenUndIhrenLuegen/LutherMartinVonDenJudenUndIhrenLuegen154318S._djvu.txt a dále
viz: https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_und_die_Juden ] a další dílo tohoto Martina Luthera viz:
„Vom Schem Hamphoras und vom Geschlechte Christi“/ “O šem ha me po raš a o Kristově rodu“ („šem
ha me po raš“ znamená hebrejsky doslova „jméno to z tady hlavní“, tj. jinak řečeno Boží Jméno) z roku
1544 [toto dílo Martina Luthera zde zřejmě navazuje ve svých úvahách na údajné obvinění židů vůči
Ježíši z Nazeretu zřejmě Bohočlověku a Kristu, viz např. Bible Kralická, Nový zákon, Lukáš 11, 15 „Ale
někteří z nich pravili: Skrze Belzebuba, kníže ďábelské, vymítá ďábly.“,
viz http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Lk11.php a dále zřejmě zejména na opačné možné obvinění
židů ze strany tohoto Ježíše viz např. Bible, Nový zákon Jan 8, 44. „Vy z otce ďábla jste, a žádosti otce
svého chcete činiti. On byl vražedlník od počátku …“,
viz http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/J8.php a Martin Luther zde údajně měl dojít k závěru, že
židé ztělesňují prasata a Martin Luther zde zároveň nazval židy tehdy tradičním a rovněž tak mezi výše
uvedenými německými nacisty o cca 400 let později obvyklým způsobem „židovská svině“/“Judensau“
…“ tímto Ďáblem“/“diese Teufel“ … podle tohoto Martina Luthera jsou si dále židé, … , prasata a Ďábel
obrazně rovní/ Judas, … Schweine und Teufel bildhaft gleich a dále židé měli být "spodinou všech
otevřených padouchů, sbíhajících se společně z celého světa"/„Grundsuppe aller losen, bösen Buben,
aus aller Welt zusammengeflossen“ a údajně … se měli srotit "jako Tataři a cikáni" (Tataři a Romovéi,
popř. tuláci), aby křesťanské země vyzvídali a zrazovali, otrávovali vodu, kradli děti a záludně působili
všechny druhy škod. / … hätten sich „wie die Tattern und Zigeuner“ (Tataren und Roma bzw.
Nichtsesshafte) zusammengerottet, um die christlichen Länder auszukundschaften und zu verraten,
Wasser zu vergiften, Kinder zu stehlen und hinterhältig allerlei Schaden anzurichten.,
viz https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_und_die_Juden ] patří k nejvulgárnější protižidovské
propagandě. Martin Luther byl vzdělaný a jistě upřímný křesťan, přesto upadl do pasti zhrzené lásky k
Lidu Bible. Samozřejmě, že lidé méně inteligentní, nevzdělaní a mravně slabí upadnou do iracionální
nenávisti k dříve obdivovaným Židům ještě snáze. Mnozí nacističtí vrazi vyrůstali v křesťanském
prostředí prodchnutém úctou k Biblickému lidi, někteří uměli hebrejsky. Židé o tomto nebezpečí dobře
vědí, nemají důvěru k těmto “přátelům” většinou z řad křesťanů, kteří ve svém svatém nadšení navíc
ještě mnohdy usilují o křesťanskou misii mezi tolik obdivovanými a idealizovanými Židy. U bezvěrců pak
může jít o snobismus, o touhu o přiživení se na bájných úspěších a vysněných ziscích. Zklamání
přichází nevyhnutelně a s ním často i nenávist. Viz http://vera-tydlitatova.eblog.cz/nebezpecnyfilosemitismus
Nejlepší propagandisté a lháři jsou tradičně homosexuálové (často jako umělci), propagandista musí
ukázat dostatečnou část skutečné pravdy, pak může o zbytku zcela lhát,
viz https://www.stream.cz/onemanshow/10011344-ruska-televize-vyhlasila-za-dopadeni-kazmyodmenu-1-000-000-rublu
Podle Racionální mystky mé Filosofie rovnováhy židé nejsou schopni propočítat dokonalé nekonečno, tj.
nekonečno, jehož mohutnost (tj. hustota) již nelze dále zvětšovat (tj. co to znamená: „co možná
nejméně smrti a bolesti“), jsou schopni zřejmě spočítat pouze nedokonalá nekonečna, tj. jsou schopni
propočítat jak vyhrát bitvu např. izraelskou šestidenní válku, tedy jakousi pouhou bitvu, avšak zřejmě
pouze spolu s charitními lidmi a ostatními živými tvory jsou schopni spočítat, jak vyhrát celou válku, tj.
jak by měli být spaseni a jak by si měli všichni živí tvorové všechno odpustit, tj. jak dosáhnout „světa,
kde se budou mít všichni rádi.“, proto musí spoléhat na mne či jiné nežidy, i když jim to samozřejmě
neřeknou a tito nežidé to zásadně ani nevědí. Viz https://www.stream.cz/slavnedny/10010681-den-kdyzacala-sestidenni-valka-5-cerven
Jonatán Netanjahu, bratr současného izraelského premiéra Benjamina Netanjahu byl zabit při
osvobozování cca 100 izraelských rukojmí zadržováných německými komunistickými a islámskými
arabskými teroristy v africkém státě Uganda pod ochranou tamního islámského vládnoucího diktátora Idi
Amina viz https://www.stream.cz/slavnedny/10011032-den-kdy-zacal-unos-do-entebbe-27-cerven 9:16
minut.

636

„Ewige Jude“, tj. německý výraz znamenající v češtině: „věčný žid“ je možné uvažovat v případě níže
uvedeného subjektivního idealismu slavného anglického filosofa George Berkeley (1685 – 1753 našeho
letopočtu), podle kterého ve smyslu jeho výkladu dle Racionální mystiky mé Filosofie rovnováhy „může
teoreticky existovat v každé generaci pouze jeden člověk před smrtí, resp. ze všech existujících živých
buněk dle exaktní přírodovědy možná existuje pouze cca 60 biliónů živých buněk těla, příp. 100 miliard
živých buněk mozku tohoto možná jediného člověka, který dosud ještě nezažil svou smrt, vše ostatní v
předmětném světě tohoto člověka před smrtí by mohla být pouze fikce, tedy pouze jakýsi obraz určený
pouze pro tohoto člověka před smrtí, dle pojmosloví slavného německého filosofa Immanuela Kanta by
to mohl být pouze jakýsi „svět pro něj“ vytvořený jediným existujícím Bohem jako „láskou ve smyslu
charita“. Jestliže jsou tyto živé buňky v předmětném světě např. masožravé, pak tito „věční židé“ jako
tyto masožravé živé buňky těla tohoto člověka před smrtí, např. jako nervové živé buňky, které se
zřejmě v těle člověka dle současné exaktní přírodovědy postupně neobnovují a které mohou teoreticky
žít až do smrti tohoto jediného člověka před smrtí, by mohli před svou smrtí zabít a sežrat všechny jiné
než nervové živé mikroorganismy, např. všechny býložravé živé mikroorganismy tohoto těla tohoto
člověka před smrtí a pak by jim nezbývalo než, aby se tito masožravci, začali požírat navzájem, tedy v
předmětném světě tohoto člověka před smrtí by se zřejmě toto mohlo projevit jako ostré rozdělení
těchto židů na níže uvedené skutečné (žido-)křesťany, věřící v Novozákonního a Starozákonního
jediného Boha ve smyslu charita vůči všem živým tvorům, a Satano-židy, tj. radikální ortodoxní židy
věřící, že existující jediný Starozákonní Biblický Bůh, případně příroda jsou masový vrah lidí a zvířat a i
ostatních živých tvorů, a mohlo by dojít k ostrému sporu mezi těmito dvěma židovskými skupinami.
Přičemž bolest a smrt těchto židů při jejich vzájemném požírání by mohla odrážet jimi v minulosti
způsobenou zbytečnou smrt a bolest po odečtení jimi zachráněné smrti a bolesti živých tvorů, jinými
slovy, čím bude mít určitý žid více nepřátel s větší nenávistí vůči němu než přátel z důvodu způsobené
předchozí smrti a bolesti, tím více by mohl při tomto vzájemném požírání sám trpět (mohlo být jít o jakýsi
konec světa a Poslední soud ve smyslu Bible, Nového zákona). Subjektivní idealismus tohoto filosofa
George Berkeley má Filosofie rovnováhy nazývá Racionální mystikou, mystika znamená v řečtině
tajemství, viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Mystika , tedy skutečnou pravdu nemusím o této Racionální
mystice nikdy zcela jistě zjistit, čili tato pravda nemusí mi, resp. nám být nikdy zcela odhalena čili tato
pravda nemusí mi, resp. nám nikdy být zcela zjevná. Přesto jsem povinen zahrnout ji do spekulací své
Filosofie rovnováhy, protože tento subjektivní idealismus tohoto filosofa George Berkeley je obecně
uznávanou součástí světové filosofie a tento subjektivní idealismus je vyučován jako součást výuky
filosofie v České republice a zřejmě i na Západě na většině středních a vysokých škol, tj. universitách.
Pravděpodobnost platnosti této mé spekulace založené na tomto subjektivním idealismu zatím odhaduji
na cca 5 až 15 procent.
Smlouva mezi (žido-)křesťany, tj. býložravci a Satano-židy, tj. masožravci, viz níže smlouva mezi
Jonatánem, Saulem a Davidem, Bible 1. Samuelova, 20. kapitola a dále Bible 1. Samuelova, 24.
kapitola, verš 21-22, např. při vzniku Státu Izrael smlouva mezi teroristy z Irgunu Menachema Begina či
ještě jeho radikálnějších členů kolem Avrahama Sterna, kteří založili vlastní skupiny s názvem Lechi, a
oficiální Haganou Davida Bena Guriona (Bible, Starý zákon, 1. SAMUELOVA, 14. KAPITOLA, 35.
VZDĚLAL TAKÉ SAUL OLTÁŘ HOSPODINU; TO NEJPRVNĚJŠÍ OLTÁŘ UDĚLAL HOSPODINU.).
Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Irgun , https://cs.wikipedia.org/wiki/David_Ben_Gurion
Filosofie mafie, tj. smečky masožravců, viz Bible, Starý zákon, 1. Samuelova, 25. Kapitola. Dále o
přípustném ačkoliv zakázaném jedení krve Izraelci viz Bible, Starý zákon, 1. Samuelova, 14. kapitola,
verš 32. PROTOŽ OBRÁTIL SE LID K LOUPEŽI, A NABRAVŠE OVCÍ A VOLŮ I TELAT, ZBILI JE NA
ZEMI; I JEDL LID SE KRVÍ. A o biblickém popisu psychických chorob projevujících se odmítáním jídla,
např. schizofrenie, bulimie, anorexie atd., Bible, 1. Samuelova, 28. kapitola, 22. NYNÍ TEDY
UPOSLECHNI I TY, PROSÍM, HLASU DĚVKY SVÉ, A POLOŽÍM PŘED TEBE KOUSEK CHLEBA,
ABYS JEDL A POSILIL SE, A TAK JÍTI MOHL CESTOU SVOU. 23. KTERÝŽ ODEPŘEL A ŘEKL:
NEBUDUŤ JÍSTI. I PŘINUTILI HO SLUŽEBNÍCI JEHO, ANO I TA ŽENA, TAK ŽE UPOSLECHL HLASU
JEJICH, A VSTAV S ZEMĚ, SEDL NA LŮŽKO. 24. MĚLA PAK TA ŽENA TELE TUČNÉ V DOMĚ,
KTERÉŽ SPĚŠNĚ ZABILA, A VZAVŠI MOUKY, ZADĚLALA, A NAPEKLA Z NÍ CHLEBŮ PŘESNÝCH.
25. POTOM PŘINESLA PŘED SAULE A SLUŽEBNÍKY JEHO, KTEŘÍŽ JEDLI, A VSTAVŠE V TOUŽ
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NOC, ODEŠLI. Např. italská organizace mafia, tzn. doslova italsky „má dcera“, zřejmě souvisí s
potlačením práva první noci zahraničních zeměpánů, tj. šlechticů vládnoucích na italské Sicílii (tj. jejich
práva jako první souložit s novomanželkami jejich rodilých italských sicilských poddaných) vybojované
touto sicilskou mafií tvořenou rodilými poddanými Sicilany-otci těchto svých dcer.
Podstatný obsah výše uvedené smlouvy mezi (žido)-křesťany, tj. býložravci a Satano-židy, tj.
masožravci je zřejmě následující. Podle mé Filosofie rovnováhy z 5-15 % platí výše uvedený subjektivní
idealismus slavného anglické filosofa George Berkeleyho (v této mé Filosofii rovnováhy nazvaný jako
„Racionální mystika“), který lze shrnout jednou větou: „Jsem pouze já a mé vědomí, vše ostatní je fikce.“
Tento subjektivní idealismus George Berkeleyho se v současnosti učí jako relativně velmi důležitou
součást světového dějinného filosofického poznání každý současný student vysoké školy, popř. i střední
školy, který zde studuje filosofii. V Racionální mystice v mé Filosofii rovnováhy lze z hlediska
současného exaktního přírodovědeckého poznání tento subjektivní idealismus George Berkeleyho
přeformulovat: „Existuje pouze jeden člověk před smrtí v každé generaci a jeho mozek, tj. zejména cca
100 miliard živých buněk jeho mozku, popř. jeho tělo, tj. zejména cca 60 biliónů živých buněk jeho těla,
ztělesňujících vše živé i neživé v jeho předmětném světě, vše ostatní je pak pouhá fikce.“ Samozřejmě,
že část těchto živých mikroorganismů tohoto mozku, resp. těla tohoto člověka před smrtí ztělesňuje i
masožravé živé tvory v předmětném světě tohoto člověka před smrtí. Z hlediska exaktní přírodovědecká
evoluční teorie lze toto přeformulovat, že v každém člověku jako pozůstatek evoluce celé přírody existují
i živé mikroorganismy, které jsou pozůstatkem masožravých živých tvorů. Podle této Racionální mystiky
mé Filosofie rovnováhy a mé dosavadní osobní životní zkušenosti, jestliže v současnosti člověk před
smrtí jí velké množství zejména poražených zvířat, tj. úmyslně zabitá zvířata, která před svou smrtí
zažila velkou bolest, k čemuž ho nutí tyto jeho masožravé živé buňky, tak ve svém předmětném světě
zapříčiní vůči sobě velkou nenávist z důvodu této jím působené velké smrti a bolesti. Důsledkem této
nenávisti je dříve nebo později zejména nemoc jeho duše, dle současné exaktní vědy mozku, která
postupně zapříčiní jeho šílenství, z hlediska současné vědy existují zásadně tři druhy tohoto jeho
šílenství 1) schizofrenie, dříve nazývaná stihomam, tj. smrtelný strach tohoto člověka před smrtí z
pomsty těchto jím či pro něj umučených živých tvorů, 2) maniodepresivní psychóza, tj. střídání období
jeho velikášství a jeho úzkosti, tj. stresu, 3) psychopatologie, tj. jeho často vysoce společensky
nebezpečné kriminální jednání, 4) různé druhy sexuálních úchylek, vše vrcholí absolutním odmítnutím
tohoto člověka před smrtí jíst běžnou potravu, zejména poražené maso. V tomto případě se však stává
bezcenným z hlediska výše uvedených živých mikroorganismů mozku, resp. těla tohoto člověka před
smrtí, protože těmto svým živým mikroorganismům nemůže dát jíst, a tyto živé mikroorganismy,
ztělesněné v jeho předmětném světě zejména jako ostatní masožravci vzápětí poté na tohoto člověka
zřejmě vyvinou obrovský tlak (viz např. zřejmě Bible, Starý zákon, 1. SAMUELOVA, 14. KAPITOLA,
verše 24 až 52) a není-li ani tento tlak účinný (viz např. zřejmě výše uvedené Bible, Starý zákon, 1.
Samuelova, 28. Kapitola, verše 22. až 25.), tak tohoto člověka před smrtí jako bezcenného zřejmě
usmrtí (viz např. zřejmě Bible, Starý zákon, 2. SAMUELOVA, 1. KAPITOLA, verše 5 až 16), přičemž toto
jeho usmrcení zřejmě provází bolest úměrná tomu, jakou on nebo ona osobně způsobili bolest živým
tvorům v jeho nebo jejím předmětném světě, po odečtení smrti a bolesti úměrné tomu, před kterou
uchránili živé tvory v jeho nebo jejím předmětném světě. Takovým nedávným současným slavným
příkladem je podle mne např. zřejmě i vyvraždění carské rodiny v nově vznikajícím sovětském Rusku
viz https://www.stream.cz/slavnedny/10011309-den-vyvrazdeni-carske-rodiny-17-cervenec .
V současnosti by však (možná dle Racionální mystiky mé Filosofie rovnováhy po zavraždění tohoto
člověka, resp. lidí před smrtí běžně v dějinách) bezprostředně hrozící válka zřejmě znamenala použití
hromadně ničících jaderných zbraní a vyhynutí většiny lidstva a obrovského množství ostatních živých
tvorů na naší planetě Zemi, proto zřejmě v novověku nabylo na velké síle proti ortodoxnímu, tj.
pravověrnému židovství stojící jakési židovské protestantství zřejmě na Západě založené v letech 1135
až 1204 našeho letopočtu slavným židovským rabínem i slavným Západním filosofem v jedné osobě
známým na tomto křesťanském Západě jako „Maimonides“, s původním hebrejským jménem „rabi moše
ben maimon“ či v hebrejštině zkráceně „rambam“, toto židovské protestantství v současnosti
představuje větší množství různě pojmenovaných židovských náboženských směrů společně stojících
více či méně v opozici vůči výše uvedenému jedinému směru tzv. ortodoxního, tj. pravověrného
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židovství, podle mé zkušenosti vycházející z mého dlouholetého studia judaismu a hebrejštiny z pozice
křesťana lze zjednodušeně říci, že v současnosti z veškerého židovstva zhruba 50% jsou tito ortodoxní
židé a dále zhruba 50% jsou tito maimonidovci, tzn. výše uvedení židovští protestanté, dále, že v mé
České republice naprosto převažují tito maimonidovci a v současném Státě Izrael naprosto převažují tito
ortodoxní židé a ve Spojených státech amerických, tzn. USA buď mírně či více převažují tito
maimonidovci, tzn. výše uvedení židovští protestanté nad těmito ortodoxními židy nebo v těchto USA
jsou tito maimonidovci a tito ortodoxní židé zastoupení ve zhruba stejném počtu. Souhrný pojem
„židovské protestantství“, kterým nazývám všechny současné židovské náboženské směry stojící více či
méně v protikladu vůči výše uvedenému ortodoxnímu židovství, tak byl mnou použit obdobně, jako se v
současnosti v křesťanství používá pojem „křesťanského protestantství“ zahrnující obrovské množství
tzv. protestantských křesťanských církví stojících v opozici vůči nejtradičnější římskokatolické
křesťanské církvi, v současnosti však v celém křesťanství zároveň probíhá tzv. ekumenické hnutí
usilující naopak o opětovné sjednocení všech či alespoň co možná nejvíce křesťanů hlásících se ke
všem těmto křesťanským církvím, zároveň v současnosti podle mé Filosofie rovnováhy nelze z hlediska
filosofie jako vědy jednoznačně říci, zda se někdy v budoucnu zcela uskuteční naplnění tohoto
ekumenického cíle, tj. v podstatě sjednocení všech živých tvorů pod níže v tomto odstavci uvedeným
pojetím křesťanství, v současnosti se to z hlediska mé Filosofie rovnováhy a i podle mne spíše až jistě
jeví tak, že k úplnému uskutečnění tohoto cíle v budoucnosti dojde, zřejmě postupně až v dokonale
nekonečném čase, přesto podle mé Filosofie rovnováhy a i podle mne i v současnosti stojí za to vždy se
snažit ze všech našich sil stále se přiblížit k tomuto cíli. V našem novověku tak podle mne z důvodu
bezprostředně hrozící jaderné války bylo podle mne stále se zvětšující v současností výše uvedené
velké množství výše uvedených židovských protestantů přinuceno a ochotno opustit dosavadní
stanovisko židovského náboženství, že Biblický Starozákonní Bůh, popř. příroda je masový vrah lidí a
zvířat, a tak v podstatě více či méně výslovně a více či méně tajně nucena a ochotna více či méně
přijmout zřejmé učení Ježíše z Nazaretu zřejmě Bohočlověka a Krista, že existuje pouze jediný Biblický
Starozákonní a Novozákonní Bůh jako láska ve smyslu charita, popř. že z dlouhodobého hlediska
nejsilnějším zákonem přírody v případě židovských ateistů (tj. židů nevěřících v žádného Boha či bohy)
je láska ve smyslu charita, viz Bible, Nový zákon, 1. Janův (list, jehož autorství je mou římskokatolickou
křesťanskou církví tradičně připisováno tzv. Ježíšovu „nejmilejšímu“, tj. myšleno zřejmě
„nejcharitnějšímu“, tj. česky doslova zřejmě „nejdražšímu“ čili v původním slova smyslu „nejcenějšímu“ a
podle mne rovněž i v současném slova smyslu nejvědečtějšímu prvnímu učedníku tohoto Ježíše z
Nazaretu, kterým byl jeden z prvních „apoštolů“, tj. v češtině doslova „posel“ svatý Jan, o kterém se v
mé římskokatolické křesťanské církvi traduje, že jako jediný z prvních učedníků tohoto Ježíše z
Nazaretu zemřel přirozenou, nikoliv násilnou či úmyslnou smrtí, ačkoliv písemné důkazy o tomto
nenásilném způsobu smrti tohoto sv. Jana zřejmě v současnosti zřejmě /již/ neexistují) 4. kapitola, verš
16: „Také my jsme poznali „lásku“, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je „láska“, a kdo zůstává v
„lásce“, v Bohu zůstává a Bůh v něm“ (či stejná věta v Bibli v překladu do latinského jazyka, tzv. Vulgátě
svatého Jeronýma ze 4.-5. století našeho letopočtu Bible, Nový zákon, Epistola B. Joannis Apostoli
Prima 4, 16: „et nos cognovimus et credidimus „caristi“ quam habet Deus in nobis Deus „caritas“ est et
qui manet in „caritate“ in Deo manet et Deus in eo“). Dále viz definice této lásky ve smyslu „charity“, tj. v
latině výše uvedené „caritas“ podle jediného dogmatu mé Filosofie rovnováhy: FILOSOFIE
ROVNOVÁHY, FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY: "Všichni živí tvorové ve
skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit
co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace). A to vše výše uvedené,
ačkoliv to zřejmě znamená, že tito židovští protestanté musí odhalit židy působené (je otázka, zda
„zbytečné“ nebo naopak „nezbytné“, protože zřejmě jediným Bohem, resp. přírodou připuštěné) velkou
smrt a bolest v dějinách živého tvorstva a dále i když to může zřejmě znamenat zásadní rozkol v
židovském národě, tj. zásadní odpor proti tzv. ortodoxním, tj. pravověrným židům (z hlediska Bible,
Nového zákona to lze přeformulovat, že již židé zřejmě nemohou dále oddalovat tzv. „konec světa“,
resp. „Poslední soud“.). Mimo jiné současným nejdůležitějším prvním krokem pokusu mé Filosofie
rovnováhy o řešení výše uvedeného problému je její návrh zákona o porážkové dani, jejímž konečným
cílem je v budoucnu chov všech zvířat až do jejich přirozené smrti, zásadně na stáří a ze zabitých zvířat
jedení masožravci pouze takto získaných mrtvol, resp. mršin, v hebrejštině „nevelot“ zvířat zásadně po
pitvě veterináře, pro člověka před smrtí zásadně převařená v několika vodách.
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Viz např.: Televizní seriál „Byl jednou jeden život“ (viz literatura) 3 DVD, díl „9. Mozek“, čas 2:30-3:55
před 200 milióny let se vyvinul primitivní mozek, tj. mozková kůra plazů-archikortex, umožňující
primitivní reakce jako agresivní obrana teritoria, tyto primitivní reakce a tato část mozku existují také u
moderního člověka, před 100 milióny let to byl paleokortex, (tj. mozková kůra savců viz 1 DVD, díl „1.
Planeta Buněk“, čas 4:48-5:06) zprostředkující obavu, strach, počátky paměti, čas 4:10-5:48 před
100.000 lety to byl neokortex tvořící 85% hmotnosti mozku umožňující sdílení myšlenek, počítání,
umění, přemýšlet o příčinách a chovat se civilizovaně, a problémová komunikace neokortexu a
primitivní mozkové kůry (archikortexu a paleokortexu), čas 23:30-25:50 mozek má víceméně úplnou
kontrolu nad člověkem, komunikace neokortexu a primitivní mozkové kůry (archikortexu a paleokortexu)
způsobuje věčné dilema mezi agresivním či civilizovaným řešením situace živým tvorem, primitivní část
mozku se pořád snaží převládnout. Mozek skladuje většinu toho, co vnímáme vědomě, z toho, co
vnímáme nevědomě, mozek ukládá asi 1/100, mozek vnímá vše najednou. Každá část těla je
kontrolována určitou oblastí mozku, větší části mozku jsou potřeba na citlivější části těla, např. ruce a
obličej. Přenos do mozku se děje prostřednictvím povrchových buněk těla a jeho smyslů a pomocí
nervů, resp. jejich nervových buněk-neuronů a jejich výběžků-dendritů vedených po celém těle, a to
pomocí chemických látek neurotransmiterů-nervových přenašečů. Zdroj: "Byl jednou jeden život", v
originále: "Il était une fois ... la Vie", created by Albert Barillé, music composed by: Michel Legrand,
characters designed by: Jean Barbaud, copyright PROCIDIS-Paris, v České republice copyright: BH
promo CZ 2008, titulní píseň Jana Mařasová, Ľuba, 1,2,4,5 DVD 104 minut, 3,6 DVD 130 minut, 26 dílů
seriálu.
Příkaz nejdůležitějšího Biblického Starozákonního desatera přikázání v českém Rabínském překladu:
„Nezavraždíš!“, viz Bible, Starý zákon, Exodus 20, 13 Nezavraždíš. …
, http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CRP&kap=20&k=Ex a Bible, Starý zákon, Deuteronomium 5,
17“Nezavraždíš!“ …, http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CRP&kap=5&k=Dt . V originále zřejmě
hebrejský souhláskový slovní kořen: „r-c-ch“, vraždit. Avšak tento příkaz tohoto desatera v českém
křesťanském ekumenickém překladu zní: „Nezabiješ!“ O tom co je zabití a co vražda dle výše
uvedeného příkazu Bible: „Nezavraždíš“ ve výše uvedeném jejím Rabínském překladu zřejmě podle
ortodoxních židů rozhoduje zásadně vůdce, viz např. zřejmě největší židovský Biblický král David ve
Starozákonních Biblických příbězích o tomto králi, či v případě zřejmé vraždy jeho potomka Ježíše z
Nazareta, zřejmě Bohočlověka a Krista ostatními židy či v případě zřejmé nacistické vraždy několika
miliónů židů během holocaustu, kdy vždy zřejmě došlo k zneužití pojmu krajní nouze těmito vůdci.
Avšak v českém ekumenickém překladu a v anglickém KJV (King James Version, Krále Jakuba verzi)
překladu Bible, Starý zákon, Exodus 20, 13:
„Nezabiješ.“, http://www.biblenet.cz/b/Exod/20#v13 a http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Ex20.php
a https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exodus+20&version=KJV , Bible, Starý zákon,
Deuteronomium 5, 17:
„Nezabiješ.“, http://www.biblenet.cz/b/Deut/5#v17 a http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Dt5.php a h
ttps://www.biblegateway.com/passage/?search=Deuteronomy+5&version=KJV jde o zřejmý významový
křesťanský posun výše uvedeného hebrejského slovního kořene r-c-ch / (ne)zavraždíš započatý i
nejstarší Bibli v českém jazyce tzv. Bibli kralickou z let 1579 až 1596 našeho letopočtu ke slovu
„nezabiješ“, jež lze zřejmě v současné češtině vztáhnout i na zvířata a všechny ostatní živé bytosti, jako
např. i pouhé bakterie či viry, viz pozorování šimpanzů https://www.stream.cz/slavnedny/10011262-denkdy-jane-goodallova-zahajila-svuj-vyzkum-simpanzu-14-cervenec , které všechny např. dle pojmosloví
současného českého práva zřejmě nelze „zavraždit“, ale i je lze „zabít“.
Viz:
Bible, Starý zákon, 2. SAMUELOVA, 1. KAPITOLA: 5. ŘEKL JEŠTĚ DAVID MLÁDENCI, KTERÝŽ MU
TO OZNÁMIL: KTERAK TY VÍŠ, ŽE UMŘEL SAUL I JONATA SYN JEHO? 6. ODPOVĚDĚL
MLÁDENEC, KTERÝŽ TO OZNAMOVAL JEMU: NÁHODOU PŘIŠEL JSEM NA HORU GELBOE, A AJ,
SAUL NALEHL BYL NA KOPÍ SVÉ, A VOZOVÉ I JEZDCI POSTIHALI HO. 7. KTERÝŽTO OHLÉDNA
SE ZPÁTKEM, UZŘEL MNE A ZAVOLAL NA MNE. I ŘEKL JSEM: AJ, TEĎ JSEM. 8. TEDY ŘEKL MI:
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KDO JSI TY? ODPOVĚDĚL JSEM JEMU: AMALECHITSKÝ JSEM. 9. I ŘEKL MI: PŘISTUP MEDLE
SEM A ZABÍ MNE, NEBO MNE OBKLÍČILA ÚZKOST, A JEŠTĚ VŠECKA DUŠE MÁ JEST VE MNĚ.
10. PROTOŽ STOJE NAD NÍM, ZABIL JSEM HO, NEBO JSEM VĚDĚL, ŽE NEBUDE ŽIV PO SVÉM
PÁDU. A VZAL JSEM KORUNU, KTERÁŽ BYLA NA HLAVĚ JEHO, I ZÁPONU, KTERÁŽ BYLA NA
RAMENI JEHO, A TEĎ JSEM TO PŘINESL KU PÁNU SVÉMU. 11. TEDY DAVID UCHYTIV ROUCHO
SVÉ, ROZTRHL JE; TOLIKÉŽ I VŠICKNI MUŽI, KTEŘÍŽ S NÍM BYLI. 12. A NESOUCE SMUTEK,
PLAKALI A POSTILI SE AŽ DO VEČERA PRO SAULE A PRO JONATU SYNA JEHO, I PRO LID
HOSPODINŮV A PRO DŮM IZRAELSKÝ, ŽE PADLI OD MEČE. 13. ŘEKL PAK DAVID MLÁDENCI,
KTERÝŽ MU TO OZNÁMIL: ODKUD JSI TY? ODPOVĚDĚL: SYN MUŽE PŘÍCHOZÍHO
AMALECHITSKÉHO JSEM. 14. OPĚT MU ŘEKL DAVID: KTERAK JSI SMĚL VZTÁHNOUTI RUKU
SVOU, ABYS ZAHUBIL POMAZANÉHO HOSPODINOVA? 15. A ZAVOLAV DAVID JEDNOHO Z
MLÁDENCŮ, ŘEKL JEMU: PŘISTOUPĚ, OBOŘ SE NA NĚJ. KTERÝŽTO UDEŘIL HO, TAK ŽE
UMŘEL. 16. I ŘEKL JEMU DAVID: KREV TVÁ BUDIŽ NA HLAVU TVOU, NEBOŤ JSOU ÚSTA TVÁ
SVĚDČILA NA TEBE, ŘKOUCE: JÁ JSEM ZABIL POMAZANÉHO HOSPODINOVA. … 26. VELICE
JSEM PO TOBĚ TESKLIV, BRATŘE MŮJ JONATO. BYL JSI MI PŘÍJEMNÝ NÁRAMNĚ; VZÁCNĚJŠÍ
U MNE BYLA MILOST TVÁ NEŽLI MILOST ŽEN. http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/2S1.php
Bible, Nový Zákon, Jan 18, 12. TEDY ZÁSTUP A HEJTMAN A SLUŽEBNÍCI ŽIDOVŠTÍ JALI JEŽÍŠE, A
SVÁZALI JEJ. 13. A VEDLI HO K ANNÁŠOVI NEJPRVÉ; NEBO BYL TEST KAIFÁŠŮV, KTERÝŽ BYL
NEJVYŠŠÍM KNĚZEM {BISKUPEM} TOHO LÉTA. 14. KAIFÁŠ PAK BYL TEN, KTERÝŽ BYL RADU
DAL ŽIDŮM, ŽE BY UŽITEČNÉ BYLO, ABY ČLOVĚK JEDEN UMŘEL ZA
LID. http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/J18.php
Bible, Nový Zákon, JAN 11, 45. TEDY MNOZÍ Z ŽIDŮ, KTEŘÍŽ BYLI PŘIŠLI K MARII, VIDĚVŠE, CO
UČINIL JEŽÍŠ, UVĚŘILI V NĚHO. 46. NĚKTEŘÍ PAK Z NICH ODEŠLI K FARIZEŮM, A POVĚDĚLI
JIM, CO UČINIL JEŽÍŠ. 47. I SEŠLI SE PŘEDNÍ KNĚŽÍ {BISKPOVÉ} A FARIZEOVÉ V RADU, A
PRAVILI: CO ČINÍME? NEBO TENTO ČLOVĚK DIVY MNOHÉ ČINÍ. 48. NECHÁME-LI HO TAK,
VŠICKNI UVĚŘÍ V NĚHO, I PŘIJDOU ŘÍMANÉ, A ODEJMOU MÍSTO NAŠE I LID. 49. JEDEN PAK Z
NICH, KAIFÁŠ, NEJVYŠŠÍM KNĚZEM {BISKUPEM} BYV TOHO LÉTA, ŘEKL JIM: VY NIC NEVÍTE,
50. ANIŽ PŘEMYŠLUJETE, ŽE JEST UŽITEČNÉ NÁM, ABY JEDEN ČLOVĚK UMŘEL ZA LID, A NE,
ABY VŠECKEN TENTO NÁROD ZAHYNUL. 51. TOHO PAK NEŘEKL SÁM OD SEBE, ALE
NEJVYŠŠÍM KNĚZEM {BISKUPEM} BYV LÉTA TOHO, PROROKOVAL, ŽE MĚL JEŽÍŠ UMŘÍTI ZA
TENTO NÁROD. 52. A NETOLIKO ZA TENTO NÁROD, ALE TAKÉ, ABY SYNY BOŽÍ ROZPTÝLENÉ
SHROMÁŽDIL V JEDNO. 53. PROTOŽ OD TOHO DNE RADU SPOLEČNĚ DRŽELI, ABY JEJ
ZABILI. http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/J11.php
Původní texty Tanach (tj. židovská Tóra, Neviim, K/Chetuvim, česky Pět knih Mojžíšových - Tóra,
Proroci, Spisy) byly převážně v hebrejštině, s některými částmi v aramejštině. Kromě autoritativního
masoretského textu, židé stále odkazují na Septuagintu, překlad hebrejské Bible do řečtiny, a Targum
Onkelos, aramejskou verzi bible. Existuje několik různých starověkých verzí Tanach, v hebrejštině se
většinou liší pravopisem, a tradiční židovská verze je založena na verzi známé jako Aleppo Codex.
Dokonce i v této verzi jsou slova, která jsou tradičně čtena jinak od psáného (textu), protože ústní
tradice je považována za mnohem důležitější než ta písemná, a zřejmě byly učiněny chyby při
kopírování textu přes generace. / The original texts of the Tanakh were mainly in Hebrew, with some
portions in Aramaic. In addition to the authoritative Masoretic Text, Jews still refer to the Septuagint, the
translation of the Hebrew Bible into Greek, and the Targum Onkelos, an Aramaic version of the Bible.
There are several different ancient versions of the Tanakh in Hebrew, mostly differing by spelling, and
the traditional Jewish version is based on the version known as Aleppo Codex. Even in this version
there are words which are traditionally read differently from written, because the oral tradition is
considered more fundamental than the written one, and presumably mistakes had been made in
copying the text over the generations.[citation needed] (Viz/
see https://en.wikipedia.org/wiki/Bible#Versions_and_translations )
Bible, Starý zákon, Exodus 20, 13, Bible, Starý zákon, Deuteronomium 5, 17
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Exodus 20 Unicode/XML Westminster Leningrad Codex, Exodus 20 Unicode/XML Westminster
Leningrad Codex, http://www.tanach.us/Tanach.xml#Home , Deuteronomy 5 Unicode/XML Westminster
Leningrad Codex, http://www.tanach.us/Tanach.xml#Home
שמות
Exodus 20
 לא ִּֿת ְרצָֽ֖ח׃ ס13 20
End of Exodus 20:13 - 20:13
Date: 2016.07.20-13.35
דברים
Deuteronomy 5
 לא ִּֿת ְרצח׃ ס17 5
End of Deuteronomy 5:17 - 5:17
Date: 2016.07.20-13.39
Literatura:
všechny citáty v češtině z Bible v této knize z důvodu autorských práv jsou zásadně v češtině Bible
kralická viz http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1K15.php , nadpisy z Bible, překlad 21. století
(zkráceně Bible21 nebo B21, první části vyšly pod názvem Nová Bible kralická (NBK))
viz http://www.biblegateway.com/ a https://cs.wikipedia.org/wiki/Bible,_překlad_21._století , původně
vše inspirováno BIBLE PÍSMO SVATÉ STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA |včetně deuterokanonických
knih|, Český ekumenický překlad, ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST, 1995, viz www.biblenet.cz , a v
angličtině viz King James Version http://www.biblegateway.com/
17. 4. 2017 23:58

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
About Protestantism (formation) I
Executioner Jan Mydlář (1572-1664 anno Domini) wanted all his life to be accepted among other
burghers, with who his property corresponded, see „Memoirs of Executioner Mydlář family in Prague“ by
Joseph Svátek, he always cut head by his single blow when the sword beheading, by swinging without
execution block, otherwise he would lose his job, the executioner Mydlář himself as Calixtine (i.e. Czech
Christian Protestant) executed (killed) rebellious Czech Christian Protestant aristocrats after Czech
unsuccessful revolt against their Roman Catholic Christian emperor of the Austrian monarchy from the
Habsburg family ruling at that time in Bohemia, this execution apparently started so called the Thirty
Years War in Europe between the years 1618 and 1647 anno Domini, physician Jessenia, who was a
spokesman for the above mentioned Czech insurgents and who this executioner had to cut tongue even
alive during this execution for death, after alive quartering sentence the Austrian Emperor Ferdinand
could not sleep, he wanted to pardon the condemned, but under pressure from his Jesuit confessor he
canceled quartering only, because the emperor was afraid not to come to hell and his soul was saved.
Court monstrous process and punishment distrait of property the catholic lords and Jesuits especially
wanted. Charles from Lichtenstein performed arresting despite his disagreement. This failed uprising of
Czech Protestants so - called Husite wars prevented in years 1419 until 1434 A.D., that scaffold (i.e.
death execution) of Czech Roman Catholic priest John Hus on the part of then worldwide Roman
Catholic leaders during global Roman Catholic church council in Austrian Constance (Kostnice) evoked,
John Hus tried to reform unsuccessfully and bona fide, however apparently erroneously Roman Catholic
Church, after his scaffold launched out in Bohemia nationwide uprising against Roman Catholics and
Roman Catholic Church, in this Hussite wars there were commited by both parties heavy war - crimes in
violation of humanity principles, the victors of these husites wars were on the contrary the Husites, who
expeled and took possession of many of Roman Catholics, this alternation in power of Roman Catholics
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and their adversaries was in Czech history before as well as then regularly repeated, virtually it repeats.
For these reasons up to the present day three main contradictions between orthodox radical theology of
Roman Catholic Church and of others Protestant Christian Curches: 1) Mutual recrimination on the part
of these Christian radicals as members of mutually hostile churches from heresy and diabolism, virtually
Satan, e.g. as Roman Catholic Church as I know is often by radical Protestants called „curtisan of
Satan", 2) Totally incompatible opinion of radicals from both churches at it, who led, virtually leads „holy
fight", therefore, who are, virtually were real „holy fighters", whether it is, virtually was Hussites or others
Protestants or on the contrary Roman Catholic fighters, who called themselves crusaders. 3) Whether
God or themselves Christians such as these holy fighters should find, torture and kill Devil, virtually
Satan. In my opinion through attitude towards Jews the Hussites lost their Hussite wars, after great
Hussite pogroms against Jews in the year 1422 A.D . after murder of Hussite priest John Želivský on the
part of Prague townsmans, because after it Jews elected according to them smaller evil and started
provide money Catholics in place of Hussites, and because Czech nation is numerically weak, and
these Hussites resisted against Roman Catholic crusaders from all over then exclusively Roman
Catholic Europe, so then majority of farmers, i. e. subjects entered the army, when they could not do
agriculture, so Hussitest surely soon had great food - shortage and they needed very much Jewish
money, that they could buy them in neighbouring countries. However after these pogroms Jews
provided them apparently no money, in place that they provided money for armament catholic crusade
armies fighting against Hussites and after fighting non-success of these crusaders finally for party of
higher nobility among Hussites, for so - called "lord unity", such that, if normal Hussite fighter did not
want starve, he entered this lord unity, then this lord unity finally crushed in critical battle near Lipany in
the year 1434 A.D. so - called Taborites, i. e. army formed especially by poorers Czech subjects, who in
this time had apparently poor armament and hungry from above given reason of hostility and shortage
of money from Jewish bankers. The most famous successor of Hussites became German Martin Luther
(1483- 1546 A.D .), who in principle founded Protestant Church and who finally repeated the same error
of anti - semitism as before him Hussites, and because Germany is protestant except in catholic
Bavaria, these Protestants formed majority in German Nazi army that until its defeat during its invasion
and occupation of Europe in years 1941 until 1945 murdered cca 6 million of European Jews, although
German Nazis the Roman Catholic Austrian Adolf Hitler led, who firstly gained from all Germany just this
German Roman Catholic Bavaria.See https://www.stream.cz/slavnedny/10010977-den-popravy-27ceskych-panu-21cerven , https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Mydlář , https://cs.wikipedia.org/wiki/Paměti_katovské_rodiny_
Mydlářů_v_Praze , https://cs.wikipedia.org/wiki/Třicetiletá_válka , https://cs.wikipedia.org/wiki/Husitské_
války , https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther , https://cs.wikipedia.org/wiki/Holokaust , https://cs.wiki
pedia.org/wiki/Nacismus , https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
See
„Towards Hussitism some Jews felt at first sympathy and at first Hussite revolution really weakened
feudal social ties and some limitations concerning Jews released. Soon however Jews disillusioned –
Hussites unleashed at the beginning 20th years 15th century" (i. e. around year 1420 A.D ., my note) „
several pogroms … „ (https://cs.wikipedia.org/wiki/Židé_v_Česku )
"Councillors conceived unhappy idea, to relieve all resistances and revolts killing priest John" (Želivský,
my note) „ and of the chief his supporters. In the day 9th March invited him on town hall of the Old Town
under the guise of consultation … After little moments burgomaster old town said: "Whether all already
went, for which we distributed tickets? On positive answer new arrivals were invited into hall. "And
where is Jerome Shawls and George Glovemaker?" Here those two had not been yet, which
burgomaster angered very much and gave to send for them specially again. When they were finally all
(and it was apparently enormously important, that nobody was missing), burgomaster of Old Town
turned to Želivsky to submit a proposal to reconciliation municipality before it, than they would go into
battle into field: "Dear priest John, they are submissive to you, try hard, so that you conciliated them,
than we would go into battle!" He counted it in advance and started read "from in advance ready tablets"
complaints of own party. Innocent conference started to change slowly, little by little on something much
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weightier. "If you want to arrange municipality (it is authentic record of Želivský words), this shall you
preserve: not to take houses, vineyards and other things, which whom large municipality gave; and
servants experienced, Lord God and municipality loyal, you do not shamefully expel apart, especially
Bzdinka, and others, because nothing else you do not negotiate than that to greater acidness you make
protests!" … Who it is Peter Rezek? And what did he say? One of radicals. Apparently before couple of
days he finished in detention, how we already heard about it from historiographer Tomek: … and
touched Rezek said: "Sirs, why other day in prison was I? Yet it I speak you, and God willing, I want on
that die: that with those false Sirs and other adversaries I do not want register, so long as I do not
behold that they are really performing God's law!" It was the right sparkle in barrel of dust. … by the
following words finally Petřík signed (and possibly even other, if they were asked) their verdict of death,
because then act of moment already was only: "Stand still! You are under arrest!" Let us afford please
original reading: "Stuojte (Stand)! Zjímáni jste (You are taken)!" … Last in-line hope dies yet. How only
he could, so" (John Želivský, my note) „ tryed talk out of burgomaster and councillors their intention with
reference to possible threatening consequences. "By golly, change their mind about it! About my death
nothing would be, but himself I will not die. Do you not know, what more from that it will come!" Was any
reaction at it warning? Disapproving. Only moment already found on confession. "Forgive me therefore
to go to priest!" … (author of this news everything recorded). Did not forget even this John words: "Dear
brother, God willing (turn to his confessor), beg all priests there, let them work faithfully with people, with
those miserable poor ones until the last drop of blood and let them not give to discourage." … after
confession" (John Želivský, my note) „as the first came out from room, set executioner head, because
with this head all this time it was concerned. It was concenrned with it."Folded his hands he said:
'Heavenly Father, thank you that You gave to suffer me from mines.' 'A how further they say, who were
here, he was to act submissively and without all fear he bent below sword the head. An executioner
spoke us, that he knelt and he folded his hands, and executioner said him: 'Dear priest John, give me
hands, let me bind them, because I could not do otherwise nothing.' 'So he bound him his hands and
decapitated his head him and his brothers, and that was year from birth of Son of God 1422" (i. e. A.D .,
my note) „ on Monday on a day of Saints Cyril and Methodius." … Then in evening remains of executed
priest had to be locked in chapel of monastic temple "for compress of people“, but at burial services in
the following day the agitated scenes repeated: "Here again unspeakable outcry occurred and one priest
took head of John, he stepped up on stool and he wanted to confirm to all and to warn, that they
remembered and really observed, what was heard good from this head, but the priest saw excessive
sorrow in people, he could not speak towards them words. Since so great sad was in people, that some
as half dead pushed around from church, and some were mad and laid in bed, being ill. … All those
explosions of mass reprisals caused for metropolis according to one witness greater harms, "than when
king Sigismund was lying around Prague, having people more than one hundred thousands." During
pursuit on wilful killers and their assistants houses of councillors and of others wealthy townsmans were
broken down. Even dwelling of college masters did not escape from hateful wave. By it also Constance
manuscript of Hus (together with other valued books from library of Charles college) were destroyed.
Heavy hour struck also on Old Town Jewish ghetto - pogroms were held soon after also in Chomutov,
Kutná Hora and Písek. "That band inveighed against Jews and robbed of and took them everything."
What about victims on lives? In the first day were killed only two New Town councillors, but already in
two days after the court of new revolutionary counsel sent below ax of executioner other five councillors.
All up to now profit of Hussitism, all resolute victories of the Czechs over enemies by count and by force
more powerful, therefore also all hopes into future safety were based upon one condition, on concord
and cooperation of inhabitants of Prague and Taborites towards foreigners. Neither Prague unassisted
by Žižka neither Žižka unassisted by Prague would not resist great invasions of connected Christendom.
After death of priest John" (Želivský, my note) „Žižka became the enemy for inhabitants of Prague from
friend, Praguers sought indeed in other companies compensation for lost Žižka, but in vain. Great luck
happened for Hussites that the foreign enemy crippled and stunned by previous defeats could not
recreate to forceable enterprise towards the Czechs for a few years. All this article of Hussite history that
extends from death of priest John" (Želivský, my note) „till death of Žižka is characteristic on the one
hand as unsuccessful aspiration to organize new expedition into Czechia, on the other side then
unfortunately internal cruel dissension and fighting … „ (Programme: Toulky českou minulostí /
Bummels in Czech past | station: ČRo two, time of broadcasting: Sunday 08:04; repeat: Thursday 18:05
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and Friday 4:00 | length of programme: 25 minutes. Author: Joseph Veselý, 222nd meeting: Death of
John Želivský, 3. October 1999 in 08:00, see www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/222-schuzkasmrt-jana-zelivskeho--213749 )
At first Martin Luther was also great lover of Jews, from whom at first he promised support of his
reformation effort. At first he declared for Jews as people of Jesus in his writing „Daß Jesus Christus ein
geborener Jude war“/ "Jesus Christ born Jew was" or other version of the title of this his writing „Dass
Jesus Christus ein geborener Jude sei“/ "Jesus Christ born Jew is" (Mit dieser Schrift reagierte Luther
auf den katholischen Vorwurf, er habe die göttliche Zeugung und somit indirekt die Jungfrauengeburt
und Gottessohnschaft Jesu geleugnet. Er hielt diesen Vorwurf für absurd und wollte ihn daher nicht bloß
entkräften /Teil 1/, sondern auch „um anderer willen“ „etwas Nützliches“ schreiben /Teil 2/: „Ich will aus
der Schrift erzählen die Ursachen, die mich bewegen, zu glauben, dass Christus ein Jude sei von einer
Jungfrau geboren, damit ich vielleicht auch etliche Juden zum Christenglauben reizen möge.“ / By this
letter Luther responded to catholic accusation, that he negated divine conception thereby indirectly birth
from maiden and divine sonhood of Jesus. He considered this accusation as absurd, that is why he
wanted to weaken this not only /part 1/, but also to write "in interest of others" something useful" /part 2/:
"I want, from Scriptures" /i. e. Christian Bible, my note/ „ to express causes, that moved me, to believe
that the Christ was Jew born from maiden, thereby I could attract also some Jews to Christian belief.„).
When he found that Jews did not become his Lutherans, he urged to burning of synagogues and driving
out Jews. His pamphlets „Brief wider die Sabbather an einen guten Freund“/ "Letter against sabathers to
one good friend" or other version of the title of this his writing „Wider die Sabbather“/ Against sabathers"
[Er behauptete, in Mähren hätten die Juden schon viele Christen beschnitten und zu dem Glauben
verführt, dass der Messias noch nicht gekommen sei. Diese zum Judentum übergetretenen Christen
hätten sich verpflichtet, die ganze Tora einzuhalten. Dies sei jedoch wegen der Tempelzerstörung 70 n.
Chr. unmöglich. Um die Tora halten zu können, müssten die Juden erst den Jerusalemer Tempel
wiederaufbauen, das Land Israel zurückerobern und die Tora dort zum allgemeinen Staatsgesetz
machen. Dann müssten auch alle Proselyten dorthin umsiedeln. Man solle abwarten, ob das geschehe;
falls nicht, sei die Lächerlichkeit ihrer Versuche erwiesen, Christen zum Einhalten der seit 1500 Jahren
„verfaulten“ Tora zu bringen. / He claimed, that in Moravia (apparently it is concerned with Moravia in
Czech republic, my note) Jews already circumcised many Christians and led (them) to belief that the
Messiah did not come yet. These Christians converted to Judaism obliged to follow whole Torah.
However this is because of destruction of temple 70 after Christ (i.e. A.D., i.e. anno Domini, in English
years Dominical, my note) impossible. So that they could observe Torah, Jews would have at first again
to build up Jerusalem temple, to conquer back country Israel and to do there Torah as general state law.
Then all proselytes (i.e. converts to Judaism, my note) would have to resettle there. Man has wait,
whether it happens so; if no, proving absurdity of their attempt of keeping 1500 years "spoilt" Torah will
be brought for Christians. See https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_und_die_Juden ] „Von den
Jüden und ihren Lügen“/„About Jews and their lies" from the year 1543 [„Jawohl, sie halten uns in
unserem eigenen Land gefangen, sie lassen uns arbeiten in Nasenschweiß, Geld und Gut gewinnen,
sitzen dieweil hinter dem Ofen, faulenzen, pompen und braten Birnen, fressen, sauffen, leben sanft und
wohl von unserm erarbeiteten Gut, haben uns und unsere Güter gefangen durch ihren verfluchten
Wucher, spotten dazu und speien uns an, das wir arbeiten und sie faule Juncker lassen sein. … sind
also unsere Herren, wir ihre Knechte.“ … Dann fragte er: „Was sollen wir Christen nun tun mit diesem
verdammten, verworfene Volk der Juden?“ Er schlug sieben Schritte als „scharfe Barmherzigkeit“ vor.
… „Zum zweiten: daß man ihre Häuser desgleichen zerbreche und zerstöre, denn sie treiben
ebendasselbe darin, das sie in ihren Schulen treiben. Dafür mag man sie etwa unter ein Dach oder Stall
tun wie die Zigeuner, auf daß sie wissen, sie seien nicht Herren in unserm Lande, wie sie rühmen,
sondern in der Verbannung und gefangen, wie die ohne Unterlaß vor Gott über uns Zeter schreien und
klagen. … Sorgen wir uns aber, daß sie uns an Leib, Weib, Kind, Gesind, Vieh usw. Schaden tun
möchten, wenn sie uns dienen oder arbeiten sollten, weil es wohl zu vermuten ist, daß solch edle Herrn
der Welt und bittre Wurme, keiner Arbeit gewohnt, gar ungern sich so hoch demütigen würden unter die
verfluchten Gojim, so laßt uns bei gemeiner Klugheit der andern Nationen, wie Frankreich, Hispanien,
Böhmen usw., bleiben und mit ihnen rechnen, was sie uns abgewuchert und danach gütlich geteilt, sie
aber für immer zum Lande ausgetrieben. Denn, wie gehört, Gottes Zorn ist so groß über sie, daß sie
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durch sanfte Barmherzigkeit nur ärger und ärger, durch Schärfe aber wenig besser werben. Darum
immer weg mit ihnen.“/ "Yes, they jailed us in our own country, they let us to work in sweat faces, to gain
money and goods , therefore they sit behind stove, they idle, flourish and they feed on baked pears,
feed, they live kindly and quietly from by us made goods hunting us and our goods through their
accursed usury, in addition they satirize us and spit at us, that we work and they may be saprogenic
below nobility" (German word „ Juncker" apparently originate from German word „ junger Herr" or
Jungherr literally in Czech „young Sir", see https://de.wikipedia.org/wiki/Junker ) … „so that they are our
lords, we their servants." … Then he asked: "What now we Christians shall do with this cursed,
castaway Jewish nation?" He suggested seven steps as "sharp merci". … „ secondly: that man will
break down and will destroy their houses identically with it, because they run" (in German literally „run",
in the sense e.g. for cattle. profit and others) „as well identical with it, what they pay attention" (in
German literally „they run") „ in their schools. Therefore man may give them" (in German literally do)
„under rooftop or stable something like gypsies for (it), that they knew, that they are not lords in our
country, how they praise, but in expulsion and caught as (those), who cry out and weep without loosed
before God through us badly. … Let us care for, that they could do us harms on the person, woman,
child, health, cattle, etc., when they serve us or have had work, because apparently it is possible to
assume that such noble masters of the world and embittered worms, accustomed to no work, would
ever dislike so highly to discredit among accursed Goyim" (i.e. Hebrew word for not-Jews, my note), „so
it is possible us to expect at common clevernesses of others nations, as French, Spaniards, Czechs and
so on and with it to count, what they took us by practise of usury" (i. e. in literary Czech „by usury
stolen") „and then they (themselves) shared well, however forever (will) back run" (German prefix aus -,
in Czech literally from-, that is here used in my opinion by Martin Luther apparently in German in
unusual way in Czech meaning „run down back" e.g. cattle or in Czech in meaning „give up, vomit" and
the like) „to" (in German the German verb „ treiben" takes on principle the German preposition „zu", e.g.
„zutreiben" in Czech it means run, drive to whom/what, see https://slovnik.seznam.cz/czde/?q=zutreiben ) „country. Because we (were) heard, (because) anger of God is because of them as
big that through conciliating merci only more and more angry, through sharpness but worse" (literally in
German less well) „they recruit" (in German literally verben, e.g . into /their/ army) „Therefore forever
away with them." Source: „Von den Juden und ihren Lügen“ , von D. Martin Luther. Erstmals gedruckt
zu Wittenberg. Durch Hans Lufft. M.D.XLIII. Gescannt von cOyOte.“ / „About Jews and their lies", from
Dr. Martin Luther. for the first time printed for Wittenberg. Through-publisher Hans Lufft. 1543 A.D..
Scanned by cOyOte/m/. See https://archive.org/stream/VonDenJudenUndIhrenLuegen/LutherMartinVonDenJudenUndIhrenLuegen154318S._djvu.txt and also
see: https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_und_die_Juden ]and other writing of this Martin Luther
see: „Vom Schem Hamphoras und vom Geschlechte Christi“/ "About šem ha me po raš and about the
genus of Christ" („schem ha me pho rasch" means in Hebrew literally „name it from here main", i.e.
otherwise told name of God) from the year 1544 [here this writing of Martin Luther apparently follows in
his reasonings the alleged accusation of Jews towards Jesus from Nazereth apparently God-man and
Christ, see e.g. King James Version of Bible, New Testament, Luke, 11, „15 But some of them said, He
casteth out devils through Beelzebub the chief of the devils.",
see http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Lk11.php and in other time apparently especially the
opposite possible accusation of Jews on the part of of this Jesus see e.g. Bible, New Testament John
8,44„ 44 Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from
the beginning, …“, viz http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/J8.php and Martin Luther here allegedly
had conclusion that the Jews embody pigs and at the same time here Martin Luther called Jews by at
that time traditional and also so among above - mentioned German Nazi about c. 400 years later usual
in the manner „Jewish swine"/“Judensau“ … "this Devil"/“diese Teufel“ … according to this Martin Luther
are further Jews, … , pigs and devil figuratively equal / Judas, … Schweine und Teufel bildhaft gleich
and further Jews should be "sediment of all open villains, coming together from all over the
world"/„Grundsuppe aller losen, bösen Buben, aus aller Welt zusammengeflossen“and supposedly …
they have had aligned "as Tatars and gypsies" (Tatars and Romas, possibly vagabonds), to spy
Christian countries and to betray, to poison water, to steal children and to act maliciously all kinds of
damages. / … hätten sich „wie die Tattern und Zigeuner“ (Tataren und Roma bzw. Nichtsesshafte)
zusammengerottet, um die christlichen Länder auszukundschaften und zu verraten, Wasser zu
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vergiften, Kinder zu stehlen und hinterhältig allerlei Schaden anzurichten.,
see https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_und_die_Juden ] are part of the most vulgar anti Semitic propaganda. Martin Luther was educated and surely honest Christian, despite he had fallen into
trap of refused love for people of Bible. Naturally that the people less intelligent, uneducated and morally
weak fall into irrational hate for earlier admired Jews even more simply. Many Nazi murderers grew up
in Christian environment soulful of reputation of Biblical people, some knew Hebrew. About this danger
the Jews well know, they have - not confidence to these "friends" mostly of lines of Christians, who often
struggle in his saint enthusiasm moreover for Christian mission among so much admired and idealized
Jews yet. At atheists then it can be concerned with snobbery, with desire about at nurture on mythic
successes and dream profits. At atheists then it can be concerned with snobbery, with desire to nurture
on mythic success and dream profits. Disillusion is coming inevitably and with it often also hatred.
See http://vera-tydlitatova.eblog.cz/nebezpecny-filosemitismus
Best propagandists and liars are traditionally homosexuals (often as artists), propagandist must show
sufficient part of real truth, then they can lie about rest completely, see
z https://www.stream.cz/onemanshow/10011344-ruska-televize-vyhlasila-za-dopadeni-kazmy-odmenu1-000-000-rublu
According to Rational Mystique of my Philosophy of Balance Jews are not able to calculate perfect
infinity, i. e. infinity, of which cardinality (i. e. density) is already impossible further to extend (i. e. what
means it: „the least possible death and pain"), they are able apparently to calculate only imperfect
infinity, i. e. they are able to calculate how to win battle e.g . Israeli Six-Day War, thus sort of mere
battle, however apparently only together with charitable people and other living creatures they are able
to calculate, how to win whole war, i. e. how they should be saved and how all living creatures should
forgive everything, i. e. how reach the world, where everyone likes each other.", therefore they must rely
on me or on other not-Jews, even if of course they do not say it them and these not-Jews do not even
know it on principle. Viz https://www.stream.cz/slavnedny/10010681-den-kdy-zacala-sestidenni-valka-5cerven
Jonathan Netanyahu, brother of contemporary Israeli premiere Benjamin Netanyahu was killed at
liberation c. 100 Israeli hostages in retention of German communist and Islamic Arabic terrorists in
African State Uganda under protection of local Islamic ruling dictator Idi Amin
see https://www.stream.cz/slavnedny/10011032-den-kdy-zacal-unos-do-entebbe-27-cerven 9:16
minute.
„Ewige Jude", i. e. German expression meaning in Czech: „ everlasting Jew" is possible to consider in
case of undermentioned subjective idealism of famous English philosopher George Berkeley (1685 –
1753 A.D .), according to which in the sense of its interpretation according to Rational Mystique of my
Philosophy of Balance „only one man before death can theoretically exist in every generation, virtually
from all existing living cells according to exact natural science possibly only c. 60 trillions living cells of
body exist, possibly 100 billions living cells of brain of this possibly single man, who till this time yet did
not experience his or her death, all else in objective world of this man before death could be only fiction,
thus only sort of image destined only for this man before death, according to words of famous German
philosopher Immanuel Kant it could be merely sort of „world for him or her" created by only one existing
God as „love in the sense of charity". If these living cells are in objective world e.g. carnivorous, then
these „everlasting Jews" as these carnivorous living cells of body of this man before death, e.g . as
nerve living cells, which do not renew apparently in the body of man according to contemporary exact
natural science gradually and which can theoretically live for lifetime of this only one man before death,
(they) could before their death kill and devour all other than nerve living microorganisms, e.g . all
herbivorous living microorganisms of this body of this man before death and then it did not remain them
than, that these carnivora started devour each other, therefore in objective world of this man before
death apparently it could manifest as sharp division of these Jews on undermentioned real (Jew)Christians, believing in New Testament and Old Testament only one God in the sense of charity
towards all living creatures, and Satan-Jews, i. e. radical orthodox Jews believing, that existing only one
Old Testament Biblical God, virtually nature are mass murderer of people and animals and also of other
living creatures, and sharp controversy between those two Jewish groups could come. Whereby pain
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and death of these Jews at their mutual feeding could reflect by them in former times caused
unnecessary death and pain after deduction by them saved death and pain of living creatures, in other
words, the more will have some Jew enemies with greater hatred towards him or her than friends on the
ground of caused previous death and pain, the more he or she could suffer at this mutual feeding (it
could be concerned with sort of End of the World and Last Judgement in the sense of Bible, New
Testament). Subjective idealism of this philosopher George Berkeley my Philosophy of Balance calls
Rational Mystique, mystique means in Greek the secret, see https://cs.wikipedia.org/wiki/Mystika , thus I
have never completely surely to find out real truth about this Rational Mystique, or this truth does not
have to be ever completely disclosed me, virtually us or this truth does not have to be never completely
apparent to me, virtually us. Despite I am obliged to include it into speculations of my Philosophy of
balance, because this subjective idealism of this philosopher George Berkeley is generally accepted
component of worldwide philosophy and this subjective idealism is taught as part of teaching philosophy
in Czech republic apparently and also in the West in most secondary schools and Universities.
Probability of validity of this my speculation founded on this subjective idealism in the meantime I
estimate on c. 5 until 15 percents
Contract between (Jew -)Christians, i. e. herbivora and Satan- Jews, i. e. carnivora, see below contract
between Jonathan, Saul and David, Bible 1 Samuelova, 20th chapter and also Bible 1 Samuelova, 24th
chapter, verse 21-22, e.g . at emergence of the state Israel contract between terrorists from Irgun of
Menachem Begin or even its more radical members around Avraham Stern, who founded own group
with name Lehi, and official Haganah of David Ben Gurion (Bible, Old Testament, 1 SAMUELOVA, 14tn
CHAPTER, 35 AND SAUL BUILT AN ALTAR UNTO THE LORD: THE SAME WAS THE FIRST ALTAR
THAT HE BUILT UNTO THE LORD.).
See https://cs.wikipedia.org/wiki/Irgun , https://cs.wikipedia.org/wiki/David_Ben_Gurion
Philosophy of maffia, i. e. pack of carnivora, see Bible, Old Testament, 1 Samuel, 25th chapter. Further
about allowable although prohibited eating blood by Israelis see Bible, Old Testament, 1 Samuel, 14th
chapter, verse 32 AND THE PEOPLE FLEW UPON THE SPOIL, AND TOOK SHEEP, AND OXEN,
AND CALVES, AND SLEW THEM ON THE GROUND: AND THE PEOPLE DID EAT THEM WITH THE
BLOOD. And about Biblical description of psychical diseases manifestative with rejection of food, e.g .
schizophrenia, bulimia, anorexia etc., Bible, 1 Samuel, 28th chapter, 22 NOW THEREFORE, I PRAY
THEE, HEARKEN THOU ALSO UNTO THE VOICE OF THINE HANDMAID, AND LET ME SET A
MORSEL OF BREAD BEFORE THEE; AND EAT, THAT THOU MAYEST HAVE STRENGTH, WHEN
THOU GOEST ON THY WAY. 23 BUT HE REFUSED, AND SAID, I WILL NOT EAT. BUT HIS
SERVANTS, TOGETHER WITH THE WOMAN, COMPELLED HIM; AND HE HEARKENED UNTO
THEIR VOICE. SO HE AROSE FROM THE EARTH, AND SAT UPON THE BED. 24 AND THE
WOMAN HAD A FAT CALF IN THE HOUSE; AND SHE HASTED, AND KILLED IT, AND TOOK
FLOUR, AND KNEADED IT, AND DID BAKE UNLEAVENED BREAD THEREOF: 25 AND SHE
BROUGHT IT BEFORE SAUL, AND BEFORE HIS SERVANTS; AND THEY DID EAT. THEN THEY
ROSE UP, AND WENT AWAY THAT NIGHT. Eg Italian organization maffia, i. e. literally in Italian „my
daughter", apparently it is connected with suppression of droit du seigneur (in Czech literally "right of
first night") of foreign country – misters, i.e. noblemans ruling on Italian Sicily (i. e. their right as the first
to have sex with newly married woman of their native Italian Sicilian subjects) fought out by this Sicilian
maffia formed by the native subjected Sicilians-fathers of these their daughters.
Substantial content of above - mentioned contract between (Jew-)Christians, i. e. herbivora and SatanJews, i. e. carnivora is apparently following. According to my Philosophy of Balance the above mentioned subjective idealism of famous English philosopher George Berkeley is valid from 5 - 15 % (in
this my Philosophy of Balance called as „Rational Mystique"), which is possible to recap by one
sentence: „It is only me and my consciousness, all else is fiction." This subjective idealism of George
Berkeley is learned at the present time as relatively very important component of worldwide historical
philosophical knowledge by each contemporary student of University, possibly also of secondary school,
who here studies philosophy. In Rational Mystique in my Philosophy of Balance it is possible from
viewpoint of contemporary exact natural scientific knowledge this subjective idealism of George
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Berkeley to reword: „Only one man before death exists in every generation and his or her brain, i. e.
especially c. 100 billions living cells of his or her brain, possibly his or her body, i. e. especially c. 60
trillions living cells of his or her body, embodying all living organisms and lifeless in his objective world,
all else is then mere fiction. Of course that the part of these living microorganisms of this brain, virtually
body of this man before death embodies also carnivorous living creatures in objective world of this man
before death. From viewpoint of exact natural scientific theory of evolution it is possible this to reword,
that in every man as remainder of evolution of whole nature also living microorganisms exist, that are
remainder of carnivorous living creatures. According to this Rational Mystique of my Philosophy of
Balance and to my up to now personal life experience, if at the present time man before death eats big
amount especially of slaughtered animals, i. e. intentionally killed animals that before their death
experienced big pain, to what these his or her carnivorous living cells force him or her, so in his
objective world he or she will cause towards him- or herself great hatred on the ground of this by him or
her caused big death and pain. Consequence of this hatred is earlier or later especially disease of his or
her soul, according to contemporary exact science of brain which gradually causes his madness, from
viewpoint of contemporary science three kind of this his madness exist on principle 1) schizophrenia,
earlier entitled persecution mania, i. e. mortal fear of this man before death from revenge of these by
him or by her or for him or for her tortured to death living creatures, 2) manic depression, i. e. alternation
of periods of his or her megalo - mania and his or her anxiety, i. e. stress, 3) psychopathology, i. e. his
or her often highly socially dangerous criminal negotiation, 4) variety of sexual deviations, everything
peaks by absolute rejection of this man before death to eat common food, especially slaughtered meat.
In this case however he or she will become valueless from viewpoint of above - mentioned living
microorganisms of brain, virtually body of this man before death, because to these his or her living
microorganisms he or she cannot give to eat, and these living microorganisms, embodied in his or her
objective world especially as other carnivora will evolve soon after then upon this man apparently the
immense pressure (see eg. apparently Bible, Old Testament, 1 SAMUEL, 14the CHAPTER, verse from
24 to 52) and if even this pressure is not effective (see eg. apparently above-mentioned Bible, Old
Testament, 1 Samuel, 28th Chapter, verse from 22 to 25), so they kill apparently this man before death
as valueless (see eg. apparently Bible, Old Testament, 2 SAMUEL, 1st CHAPTER, verse from 5 to 16),
whereby this his or her killing apparently guides pain proportional to it, what he or she personally caused
pain of living creatures in his or her objective world, after deduction of death and pain proportional to it,
from which they protected living creatures in his or her objective world. In my opinion such recent
contemporary famous example is for example apparently also massacre of czarist family in new nascent
Soviet Russia see https://www.stream.cz/slavnedny/10011309-den-vyvrazdeni-carske-rodiny-17cervenec .
At the present time however the (possibly according to Rational Mystique of my Philosophy of Balance
after murder of this man, virtually people before death currently in history) immediately imminent war
apparently would mean using mass destroying nuclear weapons and extinction of majority mankind and
huge quantity of other living creatures on our planet Earth, therefore apparently in modern times against
orthodox Judaism standing sort of Jewish Protestantism gained big power, apparently in the West
founded in years 1135 until 1204 A.D. by famous Jewish rabbi and famous Western philosopher in one
person known on this Christian West as „ Maimonides", with original Hebrew name „rabbi moshe ben
maimon" or in Hebrew shortened „rambam", at the present time this Jewish Protestantism is
represented by greater quantity of differently named Jewish religious directions together standing more
or less in opposition to above - mentioned only one direction of so - called orthodox Judaism, according
to my experience outgoing out of my longtime study of Judaism and Hebrew language from position of
Christian it is possible in simplified way to say that at present time from all Jewry roughly 50% are these
orthodox Jews and further roughly 50% are these Maimonides Jews, i. e. above - mentioned Jewish
Protestants, further, that in my Czech republic these Maimonides Jews totally prevail and in
contemporary State Izrael these orthodox Jews totally prevail and in the United States of America, i. e.
USA either these Maimonides Jews, i. e. above - mentioned Jewish Protestants slightly or more prevail
over these orthodox Jews or in this USA these Maimonides Jews and these orthodox Jews are
representated in roughly equal number. Summary notion „Jewish Protestantism", by which I call all
contemporary Jewish religious directions standing more or less in opposite towards above - mentioned
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orthodox Judaism, so it was by me used likewise, as at the present time in Christianity notion „Christian
Protestantism" is used including colossal number of so - called Protestant Christian Churches standing
in opposition towards the most traditional Roman Catholic Christian Church, at the present time however
throughout Christianity at the same time so - called ecumenical movement takes place seeking on the
contrary reunification of all or at least the most possible Christians professing all these Christian
Churches, at the same time at the present time according to my Philosophy of Balance it is impossible
from viewpoint of philosophy as science unambiguously to say, whether someday in future fulfillment of
this ecumenical aim completely realize, i. e. on principle unification of all living creature under below in
this section mentioned conception of Christianity, at the present time from viewpoint of my Philosophy
Balance and and in my opinion it rather as far as surely shows so that the complete realization of this
aim in future will come, apparently gradually as late as in perfectly infinite time, despite according to my
Philosophy of Balance and also in my opinion also at the present time it is worth always to try from of all
our forces still to approach this aim. In our modern times so in my opinion on the ground of imminent
nuclear war the in my opinion still increasing at present time above - mentioned big amount of above mentioned Jewish Protestants was forced and willing to leave the up to now position of Jewish religion
that biblical Old Testament God, possibly nature is mass murderer of people and animals, so on
principle more or less expressly and more or less secretly forced and willing more or less to accept
apparent teaching of Jesus from Nazareth apparently God-man and Christ, that only one biblical Old
Testament and New Testament God as love in the sense of charity exists, possibly that the from long term aspect strongest law of nature in case of Jewish atheists (i. e. Jews unbelieving in any God or
gods) is love in the sense of charity, see Bible, New Testament, 1 John (epistle, of which authorship is
by my Roman Catholic Christian Church traditionally ascribed to so - called Jesus „the most loved", i. e.
thought apparently as „the most charitable", i. e. in Czech literally apparently „dearest" or in original
words sense „the most valuable" and in my opinion as well also in contemporary words sense the most
scholastic first apprentice of this Jesus from Nazareth, who was one the first „apostles" in Czech literally
„messenger" saint John, about whom in my Roman Catholic Christian church is traded, that as the only
one from first apprentices of this Jesus from Nazareth died natural, not violent or intentional death,
although written evidence about this nonviolent way of death of this St. John apparently /already/ do not
exist apparently at the present time) 4th chapter, verse 16: And we have known and believed the love
that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. (or same
sentence in Bible in translation in Latin language so called Vulgáte of saint Jerome from 4th to 5th
century A.D. Bible, New Testament, Epistola B. Joannis Apostoli Prima 4, 16: „et nos cognovimus et
credidimus „caristi“ quam habet Deus in nobis Deus „caritas“ est et qui manet in „caritate“ in Deo manet
et Deus in eo“). Further see definition of this love in the sense „ charity", i. e. in Latin above - mentioned
„caritas" according to single dogma of my Philosophy of Balance: PHILOSOPHY OF BALANCE
PHILOSOPHY OF LOVE, I.E. ORDER OF VICTORIOUS ARMY: „All living creatures mostly want to live
in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least
possible death and pain.“ All the rest consists more in views (speculations). Namely all above mentioned, although apparently it means, that these Jewish Protestants must reveal by Jew caused (is
question, whether „ needless" or on the contrary „ necessary", because by apparently only one God,
virtually nature admitted) big death and pain in history of living creation and further even if it can
apparently mean fundamental split in Jewish nation, i. e. essential resistance against so - called
orthodox Jews (from viewpoint of Bible, New Testament it is possible to reword it, that Jews already
apparently cannot delay further so - called „End of the World", virtually „Last judgement".).Among others
the contemporary most important first step in attempt of my Philosophy of Balance about solution of the
above problem is its draft of law on slaughter tax, of which ultimate goal is in future breeding all animals
until their natural deaths, on principle of age and from killed animals eating by carnivora only so gained
cadavers, virtually carrions, in Hebrew „ nevelot" of animals on principle after autopsy by veterinarian,
for man before death on principle boiled in several waters.
See eg.: The series "Once Upon a Time … Life" (see Literature) 3 DVD, Part 9 "The Brain", time 2:30 to
3:55, 200 million years ago evolved a primitive brain, i.e. reptiles cortex-archicortex, allowing primitive
aggressive reactions such as territorial defense, these primitive reactions and this part of the brain are
also at modern human, 100 million years ago, it was paleocortex (i.e. cerebral cortex of mammals see 1
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DVD, Part 1 "Cells – Their Amazing Story", time 4:48 to 5:06) getting over fear, the beginnings of
memory, time 4:10-5:48, 100,000 years ago it was the neocortex comprising 85% weight of the brain
allowing the sharing of ideas, counting, art, thinking about the causes and to act in civilized manner, and
the problem of communication of neocortex and primitive cerebral cortex (archicortex and paleocortex),
time 23:30-25:50, the brain has more or less complete control over man, communication of neocortex
and the primitive cerebral cortex (archicortex and paleocortex) causes the eternal dilemma between
aggressive and civilized solution of the situation by living creature, primitive part of the brain is still trying
to prevail. The brain stores most, of what we perceive consciously, from what we perceive
unconsciously, the brain stores about 1/100, the brain perceives everything at once. Each body part is
controlled by certain area of the brain, larger parts of the brain are needed for more sensitive body parts
such as hands and face. Transfer to the brain is mediated through surface cells of the body and its
senses and through the nerves, virtually their nerve cells, neurons and their dendrites dispersed
throughout the body, using chemical neurotransmitters. Source: "Once Upon a Time … Life", the
original: "Il était une fois ... la vie", created by Albert Barillé, Music Composed by Michel Legrand,
characters designed by: Jean Barbaud, copyright Procidis-Paris, the Czech Republic copyright: BH
promo CZ 2008, title song of Jane Mařasová, Ľuba, 1,2,4,5 DVD 104 minutes, 3, 6 DVD 130 minutes,
26 episodes of the series.
Command of the most important Biblical Old Testament decalogue commandment in Czech rabbinical
translation: „Do not murder!, see Bible, Old Testament, Exodus 20, 13 Nezavraždíš. …
, http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CRP&kap=20&k=Ex and Bible, Old Testament,
Deuteronomy 5, 17 “Nezavraždíš!“ …, http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CRP&kap=5&k=Dt . In
original apparently Hebrew consonantal word root: „ r-c-ch", to murder. However this command of this
decalogue in Czech Christian ecumenical translation sounds: „Do not kill! About it what is killing and
what about murder according to above mentioned command of Bible: „Do not murder" in the above its
rabbinical translation apparently according to orthodox Jews leader decides on principle, see e.g .
apparently biggest Jewish biblical king David in Old Testament Biblical stories about this king, or in case
of apparent murder of his descendant Jesus from Nazareth, apparently God-man and Christ by other
Jews or in case of clear Nazi murder of several millions Jews during holocaust, when it was always
apparently abuse of notion of extreme need by these leaders. However in Czech ecumenical translation
and in English KJV (King James Version) translation of Bible, Old Testament, Exodus 20, 13: "Thou
shalt not kill."
, http://www.biblenet.cz/b/Exod/20#v13 and http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Ex20.php and https
://www.biblegateway.com/passage/?search=Exodus+20&version=KJV, Bible, Old Testament,
Deuteronomy 5, 17: "Thou shalt not kill."
, http://www.biblenet.cz/b/Deut/5#v17 and http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Dt5.php and https://w
ww.biblegateway.com/passage/?search=Deuteronomy+5&version=KJV it is clear meaning Christian
shift of above-mentioned Hebrew word root r - c - ch / (not)murder started also by the oldest Bible in
Czech language so - called Bible of Kralice from years 1579 until 1596 A.D . to word „do not kill", which
is possible apparently in contemporary Czech to extend also for animals and for all other living beings,
as e.g . also mere bacteria or viruses, see observation of
chimpanzees https://www.stream.cz/slavnedny/10011262-den-kdy-jane-goodallova-zahajila-svujvyzkum-simpanzu-14-cervenec , that all e.g . according to wording of contemporary Czech law
apparently it is impossible to „murder", but also them it is possible to „kill".
See:
Bible, Old Testament, 2 SAMUEL, 1ST CHAPTER: 1 NOW IT CAME TO PASS AFTER THE DEATH
OF SAUL, WHEN DAVID WAS RETURNED FROM THE SLAUGHTER OF THE AMALEKITES, AND
DAVID HAD ABODE TWO DAYS IN ZIKLAG; 2 IT CAME EVEN TO PASS ON THE THIRD DAY, THAT,
BEHOLD, A MAN CAME OUT OF THE CAMP FROM SAUL WITH HIS CLOTHES RENT, AND EARTH
UPON HIS HEAD: AND SO IT WAS, WHEN HE CAME TO DAVID, THAT HE FELL TO THE EARTH,
AND DID OBEISANCE. 3 AND DAVID SAID UNTO HIM, FROM WHENCE COMEST THOU? AND HE
SAID UNTO HIM, OUT OF THE CAMP OF ISRAEL AM I ESCAPED. 4 AND DAVID SAID UNTO HIM,
HOW WENT THE MATTER? I PRAY THEE, TELL ME. AND HE ANSWERED, THAT THE PEOPLE
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ARE FLED FROM THE BATTLE, AND MANY OF THE PEOPLE ALSO ARE FALLEN AND DEAD; AND
SAUL AND JONATHAN HIS SON ARE DEAD ALSO. 5 AND DAVID SAID UNTO THE YOUNG MAN
THAT TOLD HIM, HOW KNOWEST THOU THAT SAUL AND JONATHAN HIS SON BE DEAD? 6 AND
THE YOUNG MAN THAT TOLD HIM SAID, AS I HAPPENED BY CHANCE UPON MOUNT GILBOA,
BEHOLD, SAUL LEANED UPON HIS SPEAR; AND, LO, THE CHARIOTS AND HORSEMEN
FOLLOWED HARD AFTER HIM. 7 AND WHEN HE LOOKED BEHIND HIM, HE SAW ME, AND
CALLED UNTO ME. AND I ANSWERED, HERE AM I. 8 AND HE SAID UNTO ME, WHO ART THOU?
AND I ANSWERED HIM, I AM AN AMALEKITE. 9 HE SAID UNTO ME AGAIN, STAND, I PRAY THEE,
UPON ME, AND SLAY ME: FOR ANGUISH IS COME UPON ME, BECAUSE MY LIFE IS YET WHOLE
IN ME. 10 SO I STOOD UPON HIM, AND SLEW HIM, BECAUSE I WAS SURE THAT HE COULD NOT
LIVE AFTER THAT HE WAS FALLEN: AND I TOOK THE CROWN THAT WAS UPON HIS HEAD, AND
THE BRACELET THAT WAS ON HIS ARM, AND HAVE BROUGHT THEM HITHER UNTO MY LORD.
11 THEN DAVID TOOK HOLD ON HIS CLOTHES, AND RENT THEM; AND LIKEWISE ALL THE MEN
THAT WERE WITH HIM: 12 AND THEY MOURNED, AND WEPT, AND FASTED UNTIL EVEN, FOR
SAUL, AND FOR JONATHAN HIS SON, AND FOR THE PEOPLE OF THE LORD, AND FOR THE
HOUSE OF ISRAEL; BECAUSE THEY WERE FALLEN BY THE SWORD. 13 AND DAVID SAID UNTO
THE YOUNG MAN THAT TOLD HIM, WHENCE ART THOU? AND HE ANSWERED, I AM THE SON
OF A STRANGER, AN AMALEKITE. 14 AND DAVID SAID UNTO HIM, HOW WAST THOU NOT
AFRAID TO STRETCH FORTH THINE HAND TO DESTROY THE LORD'S ANOINTED? 15 AND
DAVID CALLED ONE OF THE YOUNG MEN, AND SAID, GO NEAR, AND FALL UPON HIM. AND HE
SMOTE HIM THAT HE DIED. 16 AND DAVID SAID UNTO HIM, THY BLOOD BE UPON THY HEAD;
FOR THY MOUTH HATH TESTIFIED AGAINST THEE, SAYING, I HAVE SLAIN THE LORD'S
ANOINTED. … 26 I AM DISTRESSED FOR THEE, MY BROTHER JONATHAN: VERY PLEASANT
HAST THOU BEEN UNTO ME: THY LOVE TO ME WAS WONDERFUL, PASSING THE LOVE OF
WOMEN. https://www.biblegateway.com/passage/?search=Druhá+Samuelova+1&version=B21
Bible, New Testament, John 18, 12 THEN THE BAND AND THE CAPTAIN AND OFFICERS OF THE
JEWS TOOK JESUS, AND BOUND HIM, 13 AND LED HIM AWAY TO ANNAS FIRST; FOR HE WAS
FATHER IN LAW TO CAIAPHAS, WHICH WAS THE HIGH PRIEST THAT SAME YEAR. 14 NOW
CAIAPHAS WAS HE, WHICH GAVE COUNSEL TO THE JEWS, THAT IT WAS EXPEDIENT THAT
ONE MAN SHOULD DIE FOR THE
PEOPLE. HTTPS://WWW.BIBLEGATEWAY.COM/PASSAGE/?SEARCH=JOHN+18&VERSION=KJV
Bible, New Testament, John 11, 45 THEN MANY OF THE JEWS WHICH CAME TO MARY, AND HAD
SEEN THE THINGS WHICH JESUS DID, BELIEVED ON HIM. 46 BUT SOME OF THEM WENT THEIR
WAYS TO THE PHARISEES, AND TOLD THEM WHAT THINGS JESUS HAD DONE. 47 THEN
GATHERED THE CHIEF PRIESTS AND THE PHARISEES A COUNCIL, AND SAID, WHAT DO WE?
FOR THIS MAN DOETH MANY MIRACLES. 48 IF WE LET HIM THUS ALONE, ALL MEN WILL
BELIEVE ON HIM: AND THE ROMANS SHALL COME AND TAKE AWAY BOTH OUR PLACE AND
NATION. 49 AND ONE OF THEM, NAMED CAIAPHAS, BEING THE HIGH PRIEST THAT SAME
YEAR, SAID UNTO THEM, YE KNOW NOTHING AT ALL, 50 NOR CONSIDER THAT IT IS
EXPEDIENT FOR US, THAT ONE MAN SHOULD DIE FOR THE PEOPLE, AND THAT THE WHOLE
NATION PERISH NOT. 51 AND THIS SPAKE HE NOT OF HIMSELF: BUT BEING HIGH PRIEST
THAT YEAR, HE PROPHESIED THAT JESUS SHOULD DIE FOR THAT NATION; 52 AND NOT FOR
THAT NATION ONLY, BUT THAT ALSO HE SHOULD GATHER TOGETHER IN ONE THE CHILDREN
OF GOD THAT WERE SCATTERED ABROAD. 53 THEN FROM THAT DAY FORTH THEY TOOK
COUNSEL TOGETHER FOR TO PUT HIM TO
DEATH. https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+11&version=KJV
The original texts of the Tanakh were mainly in Hebrew, with some portions in Aramaic. In addition to
the authoritative Masoretic Text, Jews still refer to the Septuagint, the translation of the Hebrew Bible
into Greek, and the Targum Onkelos, an Aramaic version of the Bible. There are several different
ancient versions of the Tanakh in Hebrew, mostly differing by spelling, and the traditional Jewish version
is based on the version known as Aleppo Codex. Even in this version there are words which are
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traditionally read differently from written, because the oral tradition is considered more fundamental than
the written one, and presumably mistakes had been made in copying the text over the
generations.[citation needed] (Viz/ see https://en.wikipedia.org/wiki/Bible#Versions_and_translations )
Bible, Old Testament, Exodus 20, 13, Bible, Old Testament, Deuteronomium 5, 17
Exodus 20 Unicode/XML Westminster Leningrad Codex, Exodus 20 Unicode/XML Westminster
Leningrad Codex, http://www.tanach.us/Tanach.xml#Home , Deuteronomy 5 Unicode/XML Westminster
Leningrad Codex, http://www.tanach.us/Tanach.xml#Home
שמות
Exodus 20
 לא ִּֿת ְרצָֽ֖ח׃ ס13 20
End of Exodus 20:13 - 20:13
Date: 2016.07.20-13.35
דברים
Deuteronomy 5
 לא ִּֿת ְרצח׃ ס17 5
End of Deuteronomy 5:17 - 5:17
Date: 2016.07.20-13.39
Literature:
All quotations from the Bible in this book because of copyright are on principle in Czech from Kralice
Bible see http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1K15.php , headlines from Bible, translation 21st
century (shortly Bible21 or B21, first parts were published under the name New Bible of Kralice (NBK))
see http://www.biblegateway.com/ and https://cs.wikipedia.org/wiki/Bible,_překlad_21._století , originally
all inspired by the Bible Old and New Testaments | including deuterocanonic books |, Czech ecumenical
translation, CZECH Bible Society, 1995, see www.biblenet.cz , and in English see King James
Version http://www.biblegateway.com/
18. 4. 2017 0:25

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
04/01/2017 Mé právní posouzení případu Dylanna Roofa, který v kostele v Charlestonu ve spojených
Státech amerických, tzn. USA zřejmě zavraždil devět černošských věřících včetně pastora,
jednadvacetiletý Dylann Storm Roof chtěl zřejmě zabíjením černochů rozpoutat rasovou válku)
V Hustopečích u Brna, v České republice, v Evropě 04/01/2017 JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.-advokát
zapsaný v seznamu České advokátní komory
Článek I
Mnou navrhované výroky rozsudku (ve vztahu k výše zmíněnému mnou navrhovanému rozsudku ve
výše zmíněném právním případu Dylanna Roofa, který v kostele v Charlestonu ve spojených Státech
amerických, tzn. USA zřejmě zavraždil devět černošských věřících včetně pastora, jednadvacetiletý
Dylann Storm Roof chtěl zřejmě zabíjením černochů rozpoutat rasovou válku):
A/ Podmíněný (tzn. podmíněně odložený) trest smrti s podmínkou, že již nikdy v budoucnosti tato
odsouzená osoba nebude (úmyslný) pachatel (tzn. hlavní činitel) ani (úmyslný) spolupachatel ani
vedlejší úmyslný spoluúčastník k hlavnímu činiteli (například úmyslný pomocník hlavního činitele) na
jakémkoliv jiném zločinu jakékoliv jiné osoby (úmyslné) vraždy.
B/ Nepodmíněný trest doživotního vězení odsouzené osoby s možností podmíněného dřívějšího
propuštění této odsouzené lidské osoby z tohoto doživotního vězení po uplynutí minimálně od 25 do 30
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let vykonu odsouzenou osobou tohoto výše zmíněného jí uloženého nepodmíněného trestu odnětí jeho
(tělesné) svobody.
C/ Po celou dobu výkonu výše uvedeného doživotního trestu odnětí svobody bude odsouzený povinen
mimo jiné věci nahlas přečíst v jeho rodném jazyce či v jazyce jím dostatečně ovládaném (nebude-li
výše uvedených jazyků pak v anglickém jazyce) každý den nejméně 7 stran křesťanské Bible v pořadí
těchto stran tak, jak následují tyto strany v této Bibli za sebou, a to s výjimkou případů krajní nouze. A
zároveň po celou dobu výkonu výše uvedeného doživotního trestu odnětí svobody bude odsouzený i
povinen v jeho rodném jazyce či v jazyce jím dostatečně ovládaném (nebude-li výše uvedených jazyků
pak v angličtině) nahlas přečíst každý den nejméně 3 strany ruské knihy "Zločin a trest" (v ruském
jazyce "Преступление и наказание – Prestupljenije i nakazanije") od Fjodora Michajloviče
Dostojevského (sepsané v 1866 léta Páně) v pořadí těchto stran textu tak, jak následují tyto strany v
této knize za sebou, a to s výjimkou případů krajní nouze. Po skončení výše uvedeného čtení celé knihy
v případě obou výše uvedených knih bude výše uvedený odsouzený povinen číst tuto jím přečtenou
knihu stejným způsobem od jejího počátku opětovně, a to až do jeho budoucího případného legálního a
zároveň i legitimního propuštění z jeho výše uvedeného doživotního vězení, viz výrok ad II) tohoto
návrhu rozsudku.
(To) je legitimní, aby legální a i legitimní soud vždy rozhodnul o případném splnění obou výše
uvedených podmínek v rámci obou výše uvedených výroků (verdiktů) ad I) a i ad II).
Mé poznámky: 1) Zabití jakékoliv osoby v krajní nouzi, případně v rámci této výše zmíněné krajní nouze
(tzn. nutnosti) i v nutné sebeobraně (sebeobrana je nutná, je-li tato sebeobrana legitimní) pak tato
legitimní sebeobrana jest (tj. zřejmě: "v-to/m/") žád-nou (tj. zřejmě: "že-t/o/", tj. zřejmě: "žid-mou")
úmyslnou vraždou. 2) V německém jazyce slova: "auf/aus" znamenají v českém jazyce slova: "v-to/m/".
3) Podle významu slovo "legální" zřejmě znamená: "/za-/vazující/". 4) Podle významu slovo "legitimní"
zřejmě znamená: /za-/vázaný-/něký/m). 5) Slovo: "soud/court" má zřejmě smysl: "suz/ovatel/" v českém
jazyce a smysl: "(právní-)dvůr" v anglickém jazyce. 6) Podle významu slovo "mít-vůli" zřejmě znamená:
"budoucnost/-čas/". 7) Podle významu slovo budoucnost zřejmě znamená: "v-to-na-to". 8) "anno
Domini" (v latinském jazyce) znamená v českém jazyce léta Páně, tj. náš (Západní) letopočet, tj. dobu
od narození Ježíše z Nazaretu, zřejmě Bohočlověka a zřejmě i Mesiáše, tj. Krista, tj. Spasitele.
Článek II
Popis skutkového děje (ve vztahu k výše zmíněnému mnou navrhovanému rozsudku ve výše zmíněném
právním případu Dylanna Roofa, který v kostele v Charlestonu ve spojených Státech amerických, tzn.
USA zavraždil devět černošských věřících včetně pastora, jednadvacetiletý Dylann Storm Roof chtěl
zabíjením černochů rozpoutat rasovou válku):
V těchto dnech by měl být ukončen soudní proces s Dylannem Roofem, který v kostele v Charlestonu
zavraždil devět černošských věřících včetně pastora. Na internetu si vedl zápisky, v nichž se vyznával
ze svého rasismus i sympatií k nacismu. „Vybral jsem si Charleston, protože je to nejhistoričtější město
v mém státě a jednu dobu v něm žilo nejvíc černých v poměru k bílým. Nemáme žádné skinheads,
žádný skutečný Ku Klux Klan. Nikdo nic nedělá, jenom mluví na internetu. Takže někdo musí sebrat
odvahu a udělat to. Hádám, že to budu muset být já,“ píše se na webových stránkách The Last
Rhodesian. Název odkazuje na Rhodésii, dnešní Zimbabwe, kde ještě donedávna běloši vládli
černošské většině. Pisatel se na svých stránkách vyjádřil i k dalším rasám. Uvedl, že není antisemita a
dokonce obdivuje Asiaty. O Hispáncích napsal, že „někteří jsou špatní, někteří dobří“.
(viz https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/372919-tirady-o-rase-a-odkaz-k-hitlerovi-vrah-zcharlestonu-sepsal-manifest.html ) Jednadvacetiletý Dylann Storm Roof chtěl zabíjením černochů
rozpoutat rasovou válku. Uvedla to v pátek CNN s odvoláním na jednoho z vyšetřovatelů. Ve středu
zabil v kostele šest žen a tři muže včetně pastora. Guvernérka státu Jižní Karolína chce, aby dostal trest
smrti. U soudu byl obviněn z devítinásobné vraždy. Roof zůstane ve vazbě. Během prvního výslechu se
podle dvou nejmenovaných policistů k vraždě devíti lidí přiznal a prohlásil, že měl v úmyslu zahájit
rasovou válku. Jednou se sám vyfotil v bundě s nášivkami rasistické Jihoafrické republiky a Rhodesie.
Podle spolubydlícího sice rád hovořil o rasové válce a opětovném zavedení segregace, jenomže to
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nebrali vážně:„Nikdy nedělal rasistické poznámky, neútočil na nějakého určitého černocha, nic z toho
nedělal, takže jsem v šoku.” Podle jeho spolužáka Johna Mullinse byl občas divoký, ale ne násilný.
„Občas tam byly rasistické poznámky, ale říkal je jako žert. Nikdy jsem je nebral vážně ... Policisté ve
čtvrtek převezli Roofa do Charlestonu ze sousední Severní Karolíny, kam uprchl.
(viz https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/372853-strelec-z-kostela-v-charlestonu-chtel-rozpoutatrasovou-valku.html )
V době spáchání těchto výše uvedených vražd tento výše uvedený oznámený pachatel Dylann Roof byl
v jeho věku 21 let stáří, tj. podle Anglo-Amerického soudního-rozsudkového-práva, tzv. common-law byl
dospělý jen velmi krátký čas.
Odborná právní poznámka mě jako dlouhý čas působicího českého právníka, obhájce pro obhajované v
českém trestním právu a právního zástupce: Podle mě výše zmíněné data mohou znamenat, že Dylann
Roof byl zřejmě převezen do vězení ve městě Charleston, tj. na místo Dylanna Roofa oznámené výše
zmíněného vraždění, kde podle mě Dylann Roof může být možná přímo ohrožen mučením, tj. tak
zvaným lynčem mnoha Charlestonského města obyvatel nenávídících Dylanna Roofa z důvodu jeho
výše zmíněných oznámených vražd a navíc, protože tyto lynče jsou světově-známou starou tradicí v
nedávných dějinách Spojených států amerických, tj. USA. Viz Můj životopis v níže uvedeném Článku VI.
Článek III
A/ Dotčená právní ustanovení výše uvedeného anglo-amerického soudního-rozsudkového-práva, tzv.
common-law (ve vztahu k výše zmíněnému mnou navrhovanému rozsudku ve výše zmíněném právním
případu Dylanna Roofa, který v kostele v Charlestonu ve spojených Státech amerických, tzn. USA
zavraždil devět černošských věřících včetně pastora, jednadvacetiletý Dylann Storm Roof chtěl
zabíjením černochů rozpoutat rasovou válku):
Podle staré filosoficko-náboženské pravdy platí "Nedělej jinému to, co nechceš, aby on dělal tobě.",
resp. "Dělej jinému pouze to, co chceš, aby on na tvém místě dělal tobě na jeho místě." viz Kantův
(mechanizký) kategorický imperativ, podle kterého se má uplatnit teoretické hledisko reciprocity, tj.
výměny rolí a universality, tj. vztažení daného recipročního pravidla na všechny ostatní podobné
případy. Zdroj: strana 38 až strana 39 ("deontological theory", "sense of duty", "moral duties", tj.
"categorical imperatives", "test of universalizability and reversibility") Irwin´s business law, Klayman E.I.,
Bagby J.W., Ellis N.S., nakladatelství Richard D. Irwin, inc, USA, 1994.
Odborné poznámky mě jako dlouhý čas sloužícího českého právníka a zároveň i filosofa s velmi
kvalitním mnou úspěšně dokončeným prestižním universitním vzděláním, viz Můj životopis v níže
uvedeném Článku VI:
Ve světové právní historii a také kultuře toto common-law je formálním kontrastem proti našemu
evropskému parlamentímu-psanému-právu, to jest tzv. kontinentálnímu evropskému právu, tento
formální rozdíl mezi tímto common-law a evropským kontinentálním právem však nemusí jistě znamenat
vyšší jakost jedné či druhé z těchto forem práva, již před cca 2500 lety totiž starověký řecký filosof
Aristoteles zjistil, že dobré právo nelze nikdy zaručit jakoukoliv dobrou formou tohoto práva, nýbrž dobré
právo nejvíce záleží zásadně na dobrých občanech vlastního státu, tj. tehdy jeho starověkého řeckého
městského státu Athén, jakýkoliv byť nejdokonalejší zákon je totiž bez dobrých občanů vlastního státu
pouze bezmocným kusem psaného papíru. Zdroj: viz učení tohoto Aristotela o tzv. politeie, což zřejmě
znamená v řečtině doslova polis, tj. město/městský stát a teos, tj. Bůh, čili v případě politeiy jde doslova
o město /dobrého/ Boha, je možno zmínit rovněž knihu jednoho z prvních velkých křesťanských
myslitelů a filosofů, kterým na konci starověku byl svatý Augustin, jenž byl autorem jeho v latině
psaného knihy „De civitates dei“, což znamená O obci /křesťanského/ Boha, tedy zřejmě to stejné co v
řečtině znamená výše uvedené Aristotelovo učení o politeie.
B/ Dotčená právní ustanovení křesťanské (židovské) Bible:
Níže uvedená literatura: všechny níže uvedené citáty z Bible v češtině v tomto textu jsou zásadně z
BIBLE PÍSMO SVATÉ STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA |včetně deuterokanonických knih| (přeloženo
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do anglického jazyka: Bible Old and New Testaments |including deuterocanonic books|), Český
ekumenický překlad, ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST, 1995, viz http://www.biblenet.cz/ a i z Bible
kralické, viz http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1K15.php a v anglickém jazyce z Bible v King
James Version, viz http://www.biblegateway.com/
B-1/ Dotčená právní ustanovení Bible, Starého zákona (ve vztahu k výše zmíněnému mnou
navrhovanému rozsudku ve výše zmíněném právním případu Dylanna Roofa, který v kostele v
Charlestonu ve spojených Státech amerických, tzn. USA zavraždil devět černošských věřících včetně
pastora, jednadvacetiletý Dylann Storm Roof chtěl zabíjením černochů rozpoutat rasovou válku):
Příkaz nejdůležitějšího Biblického Starozákonního desatera příkázání v českém Rabínském překladu:
„Nezavraždíš!“, viz Bible, Starý zákon, Exodus 20, 13 Nezavraždíš. …
, http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CRP&kap=20&k=Ex a Bible, Starý zákon, Deuteronomium 5,
17“Nezavraždíš!“ …, http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CRP&kap=5&k=Dt . V originále zřejmě
hebrejský souhláskový slovní kořen: „r-c-ch“, vraždit. Avšak tento příkaz tohoto desatera v českém
křesťanském ekumenickém překladu zní: „Nezabiješ!“ O tom co je zabití a co vražda dle výše
uvedeného příkazu Bible: „Nezavraždíš“ ve výše uvedeném jejím Rabínském překladu zřejmě podle
ortodoxních židů rozhoduje zásadně vůdce, viz např. zřejmě největší židovský Biblický král David ve
Starozákonních Biblických příbězích o tomto králi, či v případě zřejmé vraždy jeho potomka Ježíše z
Nazareta, zřejmě Bohočlověka a Krista ostatními židy či v případě zřejmé nacistické vraždy několika
miliónů židů během holocaustu, kdy vždy zřejmě došlo k zneužití pojmu krajní nouze těmito vůdci.
Avšak v českém ekumenickém překladu Bible, Starý zákon, Exodus 20, 13:
„Nezabiješ.“, http://www.biblenet.cz/b/Exod/20#v13 a http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Ex20.php
a http://www.biblenet.cz/b/Exod/20#v13, Bible, Starý zákon, Deuteronomium 5, 17:
„Nezabiješ.“, http://www.biblenet.cz/b/Deut/5#v17 a http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Dt5.php a h
ttps://www.biblegateway.com/passage/?search=Deuteronomy+5&version=KJV jde o zřejmý významový
křesťanský posun výše uvedeného hebrejského slovního kořene r-c-ch / (ne)zavraždíš“ započatý i
nejstarší Bibli v českém jazyce tzv. Bibli kralickou z let 1579 až 1596 našeho letopočtu ke slovu
„nezabiješ“, jež lze zřejmě v současné češtině vztáhnout i na zvířata a všechny ostatní živé bytosti, jako
např. i pouhé bakterie či viry, viz pozorování šimpanzů https://www.stream.cz/slavnedny/10011262-denkdy-jane-goodallova-zahajila-svuj-vyzkum-simpanzu-14-cervenec , které všechny např. dle pojmosloví
současného českého práva zřejmě nelze „zavraždit“, ale i je lze „zabít“.
Bible, Starý zákon, Exodus 20, 13, Bible, Starý zákon, Deuteronomy 5, 17:
Exodus 20 Unicode/XML Westminster Leningrad Codex, Exodus 20 Unicode/XML Westminster
Leningrad Codex, http://www.tanach.us/Tanach.xml#Home , Deuteronomy 5 Unicode/XML Westminster
Leningrad Codex, http://www.tanach.us/Tanach.xml#Home
שמות
Exodus 20
 לא ִּֿת ְרצָֽ֖ח׃ ס13 20
End of Exodus 20:13 - 20:13
Date: 2016.07.20-13.35
דברים
Deuteronomy 5
 לא ִּֿת ְרצח׃ ס17 5
End of Deuteronomy 5:17 - 5:17
Date: 2016.07.20-13.39
Pozn: Původní texty Tanach (tj. židovská Tóra, Neviim, K/Chetuvim, česky Pět knih Mojžíšových - Tóra,
Proroci, Spisy) byly převážně v hebrejštině, s některými částmi v aramejštině. Kromě autoritativního
masoretského textu, židé stále odkazují na Septuagintu, překlad hebrejské Bible do řečtiny, a Targum
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Onkelos, aramejskou verzi bible. Existuje několik různých starověkých verzí Tanach, v hebrejštině se
většinou liší pravopisem, a tradiční židovská verze je založena na verzi známé jako Aleppo Codex.
Dokonce i v této verzi jsou slova, která jsou tradičně čtena jinak od psáného (textu), protože ústní
tradice je považována za mnohem důležitější než ta písemná, a zřejmě byly učiněny chyby při
kopírování textu přes generace. / The original texts of the Tanakh were mainly in Hebrew, with some
portions in Aramaic. In addition to the authoritative Masoretic Text, Jews still refer to the Septuagint, the
translation of the Hebrew Bible into Greek, and the Targum Onkelos, an Aramaic version of the Bible.
There are several different ancient versions of the Tanakh in Hebrew, mostly differing by spelling, and
the traditional Jewish version is based on the version known as Aleppo Codex. Even in this version
there are words which are traditionally read differently from written, because the oral tradition is
considered more fundamental than the written one, and presumably mistakes had been made in
copying the text over the generations.[citation needed] (Viz/
see https://en.wikipedia.org/wiki/Bible#Versions_and_translations )
B-2/ Dotčená právní ustanovení Bible, Nového zákona (ve vztahu k výše zmíněnému mnou
navrhovanému rozsudku ve výše zmíněném právním případu Dilanna Roofa, který v kostele v
Charlestonu ve spojených Státech amerických, tzn. USA zavraždil devět černošských věřících včetně
pastora, jednadvacetiletý Dylann Storm Roof chtěl zabíjením černochů rozpoutat rasovou válku):
Matouš 4, 23Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a
uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. 24Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii; přinášeli
k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté, a
uzdravoval je. 25A velké zástupy z Galileje, Desítiměstí, z Jeruzaléma, Judska i ze Zajordání ho
následovaly. ( viz http://biblenet.cz/b/Matt/4 and http://biblenet.cz/b/Matt/4 ) Matouš 5, 1Když spatřil
zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. 2Tu otevřel ústa a učil je:
3„Blaze chudým v duchu (tzn. podle mne ve vztahu k duševně nemocným nevědícím či neovládajícím,
co činí), neboť jejich je království nebeské. 4Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
(Matouš 5) 4Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. 5Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi
za dědictví. 6Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. 7Blaze
milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
8Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. 9Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou
nazváni syny Božími.
10Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. 11Blaze
vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. 12Radujte se a
jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.
13Vy jste sůl země (tzn. podle mne ve vztahu ke spravedlivým soudcům vědícím a i ovládajícím, co
činí); jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a
lidé po ní šlapali. (tzn. podle mne ve vztahu k nespravedlivým soudcům nevědícím či neovládajícím, co
činí) 14Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. 15A když rozsvítí lampu,
nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. 16Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby
viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. (tzn. podle mne opět ve vztahu ke
spravedlivým soudcům vědícím a i ovládajícím, co činí) 17Nedomnívejte se, že jsem (tzn. Ježíš z
Nazaretu, zřejmě Bohočlověk a zřejmě i Mesiáš, tj. Kristus, tj. Spasitel) přišel zrušit Zákon nebo Proroky;
nepřišel jsem (tzn. Ježíš z Nazaretu, viz výše) zrušit, nýbrž naplnit. (tzn. podle mne ve vztahu k židům)
(viz http://biblenet.cz/b/Matt/5#v3 , http://biblenet.cz/b/Matt/5 )
C/ Dotčená právní ustanovení (mé) Filosofie rovnováhy (charytologie) (viz http://www.spvzt.cz/ ) (ve
vztahu k výše zmíněnému mnou navrhovanému rozsudku ve výše zmíněném právním případu Dylanna
Roofa, který v kostele v Charlestonu ve Spojených státech amerických, tzn. USA zavraždil devět
černošských věřících včetně pastora, jednadvacetiletý Dylann Storm Roof chtěl zabíjením černochů
rozpoutat rasovou válku):
- FILOSOFIE ROVNOVÁHY FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY: „Všichni živí tvorové
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ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen
působit co možná nejméně smrti a bolesti.“ Vše ostatní jsou více názory (spekulace).
- Sloučení duchovních věd (ad 1, 2)) a přírodních (exaktních) (ad 3)) Povinnost nezabít nic živé kromě
případů, kdy je to naprosto nezbytné 1) Člověk nesmí nikdy zabít žádného živého tvora, zejména
člověka (ani sebe). (tj. podle mne při pravděpodobnosti 0-5% zabití člověka člověkém musí ten druhý
člověk začít zachraňovat tohoto prvého člověka, v nejhorším případě pouze ustupovat). 2) Člověk má
povinnost zabít co možná nejméně (tj. při ochraně života) živých tvorů, a aby přirozeně co nejméně cítili
bolest. (tj. podle mne člověk může zabít živého tvora jen při nejméně 95-100% pravděpodobnosti, že tím
zachrání život jiného živého tvora, tak aby tím způsobil co možná nejméně smrti a bolesti). 3) Z toho
plyne, že pro mě jako člověka je zdravé (tj. pokud nezvracím a nemám podváhu či alergický šok) jíst ze
všech živých tvorů pouze nevzklíčená rostlinná semena (dále jen rostlinná semena, vzklíčená semena
jsou už mladé rostliny) a rostlinné plody se semeny, jejichž oddělení od rostliny ji nemůže usmrtit a
zároveň jde o způsob rozmnožování těchto rostlin s maximálním zdraví nepoškozujícím množstvím soli,
popř. příslušným množstvím jiných minerálů a vody (tj. např. pro dospělé a děti ve věku nad 11 let
maximální denní dávku šesti gramů soli, pro menší děti pět gramů, pro kojence jediný gram solí. Mělo
by zřejmě jít o semena rostlin (sója, hrách, fazole, obilí apod.) a plody rostlin se semeny, zejména
stromů (např. jablka, hrušky, datle). Základní 3 zákony, které zaručují ráj na Zemi pro všechny, vzniknou
zobecněním mých tří výše zmíněných pravidel. Tyto 3 základní zákony ráje, kterým by se měli řídit
všechny živé organismy, které chtějí ráj na Zemi pro všechny, jsou: 1) nikdy nezabít žádného živého
tvora (ani sám sebe). 2) zabít co možná nejméně (tj. při ochraně života) živých tvorů, a aby přirozeně co
nejméně cítili bolest. 3) z toho plyne, že pro člověka je zdravé jíst ze všech živých tvorů pouze rostlinné
plody a rostlinná semena a pro ostatní živočichy je zdravé jíst pouze rostliny, houby, samostatné živé
buňky, bakterie a viry (tj. pokud nezvrací a nemají podváhu či alergický šok) spolu s příslušným zdraví
nepoškozujícím množstvím minerálů a vody. (strana 24 a následující Filosofie rovnováhy)
- Má universální etika nedělí při sporu jednu stranu na dobrou a druhou na zlou, jejím cílem je zastavit
spor bez ohledu na to, kdo je dobrý a kdo zlý (všichni jsou totiž nevinní ať zlý či dobrý, jinými slovy jde o
objektivní odpovědnost za jejich protiprávní činy). (viz
topic: http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=696 )
Jinými slovy podle mého názoru evoluce přírody je směřována k postupnému ukončení
pravděpodobného k pravděpodobnějšímu stavu přírody a k evoluci přírody od méně k více
pravděpodobnému stavu přírodu.
Blíže o souvislostí starobylé starověké řecké filosofie a "nejnovějších" objevů ve světě exaktní, tj.
měřitelné fyziky, zejména mikrofyziky, moderní exaktní kosmologie, moderní fyzikální teorii vzniku
"našeho" Vesmíru při tzv. Velkém třesku, laboratořích nejmodernějšího Evropského centra pro jaderný
výzkum ve Francii, tj. tzv. “Centre Européen de Recherche Nucléaire” a Speciální teorií relativity Alberta
Einsteina, kromě toho taky o souvislostech tohoto s židovskými vtipy vycházejícími z tisícileté židovské
moudrosti Biblického Starého zákona obsaženými I v díle velmi známého česko-židovského spisovatele
Karla Poláčka, s jehož literárním odkazem je každý český školák bez ohledu na své vyznání seznámen
již na základní škole zhruba ve věku kolem cca 13 let jeho stáří, tedy, pokud tuto základní školu
navštěvuje za účelem vzdělání a nikoliv třeba za účelem daleko "zajímavější a dobře placené práce snů
v jejich 13 letech, kterou může např. být práce pro největší špionážní organizaci světa, kterou je údajně
výzvědná služba současného Státu Izrael, tzv. celosvětově proslulý mossad", a slavným výrokem
Ježíše z Nazaretu, zřejmě Bohočlověka a i zřejmě Krista, Mesiáše a Spasitele žijícího a i k smrti
umučeného židy poté co založil současné křesťanství před zhruba 2000 lety v tehdejším Izraeli (tehdy
totiž ještě hlavním životním cílem takovýchto velmi chytrých lidí nebylo získat ani neusilovali o
současnou tzv. Nobelovu cenu spojenou s velkou peněžní odměnou, nýbrž o spásu svých duší a
jednotu s jediným existujícím Bohem): 13Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu., touto jedinou
větou geniálně shrnující všechny výše zmíněné nejnovější poznatky, pokusy a vědeckou činnost
desetitisíců možná i statisíců nejlepších, nejchytřejších a i nejvzdělanějších světových vědců v oblasti
současné exaktní, tj. měřitelné fyziky. (strana 344 a následující Filosofie rovnováhy)
Článek IV.
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Komentář k výše zmíněnému mnou navrhovanému rozsudku (ve vztahu k výše zmíněnému mnou
navrhovanému rozsudku ve výše zmíněném právním případu Dylanna Roofa, který v kostele v
Charlestonu ve spojených Státech amerických, tzn. USA zřejmě zavraždil devět černošských věřících
včetně pastora, jednadvacetiletý Dylann Storm Roof zřejmě chtěl zabíjením černochů rozpoutat rasovou
válku):
- pomocí mnou navrhovaného rozsudku ve výše zmíněném právním případě zločinu vraždy zpácháné
Danielem Roofem v Charlestonu v 2015 léta Páně lze podle mne rovněž co možná nejdokonaleji
předejít justičnímu omylu a zároveň i případné následné justiční vraždě v tomto právním případě
(justiční omyly a zároveň i justiční vraždy jsou zřejmě příliš časté v současných Spojených státech
amerických, tj. USA)
- Kniha Zločin a trest (rusky Преступление и наказание – Prestupljenije i nakazanije) (v 1866 léta
Páně) je vrcholný román ruského autora Fjodora Michajloviče Dostojevského. Jde o základní dílo ruské
realistické literatury 19. století. Děj se odehrává v Petrohradu a v závěru románu na Sibiři. Hlavním
hrdinou je chudý student Rodion Romanovič Raskolnikov, který naplánuje a zavraždí starou (zřejmě
židovskou, má poznámka) lichvářku Alenu Ivanovnu, kterou chce oloupit. Při činu je však vyrušen její
sestrou Lizavetou, kterou zabije (také sekyrou). Naplánovaný zločin se mu podaří, nenechá za sebou
žádné stopy. I když si svůj čin „filosoficky“ odůvodňuje, uvědomuje si zároveň jeho nesmyslnost a
zrůdnost a dostává se do těžkých depresí. Seznamuje se s alkoholikem Semjonem Zacharyčem
Marmeladovem a jeho dcerou Soňou. Protože Marmeladov utrácí všechny peníze za alkohol, Soňa
musí pro rodinu vydělávat peníze prostitucí. Raskolnikov, který nemůže unést strašné tajemství vraždy,
se svěřuje Soně. Ta mu radí, aby se přiznal. Mezitím policejní inspektor Porfirij Petrovič, který vraždu
vyšetřuje a je přesvědčen o Raskolnikově vině, zatýká nevinného člověka (Mikolka), který se k vraždě
přiznává. To je však zkouška Raskolnikovova svědomí. Ten přesvědčuje sám sebe o morální
oprávněnosti svého činu, ale nepočítal s tím, že bude postaven před takovouto volbu. Po vnitřním boji
se Raskolnikov přiznává. Je odsouzen na nucené práce na Sibiři. Tam jej doprovází Soňa, která jej
miluje. Svou čistou a upřímnou láskou a vírou v Boha způsobuje Raskolnikovo obrácení. (K
/pravoslavné/ křesťanské víře, má poznámka.)(viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Zločin_a_trest )
- Fjodor Michajlovič Dostojevský (narozen v 1821 léta Páně v Moskvě a zemřel v 1881 léta Páně v
Petrohradě), ruský spisovatel, jeho otec byl lékař, Dostojevský studoval na vysoké technické škole v
Petrohradě, po skončení jeho studia v 1843 léta Páně pracoval v projekčním oddělení (carského
ruského) ministerstva obrany a od 1844 léta Páně se věnoval plně literatůře. Myšlenky socialismu a
atmosféra sociálně-filosofických debat měli velký vliv na Dostojevského literární tvorbu. V dubnu v 1849
léta Páně Dostojevského s dalšími členy Petraševského skupiny zatkli a odsoudili k smrti. Těsně před
popravou Dostojevskému změnili jeho trest na čtyřleté galeje (tzn. vězeňské nucené práce). V prosinci
1849 léta Páně odvezli Dostojevského do vězení v Omsku na Sibiři v carském Rusku. V tomto vězení
trpěl Dostojevský často epileptickými záchvaty. Od 1854 léta Páně sloužil Dostojevský jako voják v
sibiřské carské vojenské posádce. 1859 léta Páně vrátili Dostojevskému jeho šlechtický titul a dovolili
mu publikovat. Ani takřka desetiletý pobyt Dostojevského na Sibiři, který byl plný jeho tělesného a
morálního utrpení, nenarušil Dostojevského víru v člověka (a v křesťanského Boha, má poznámka).
Dostojevský se stal vnímavým k lidskému utrpení. Tragickým důsledkem tohoto úseku života
Dostojevského však byla jeho ztráta víry v možnost socialistického uspořádání společnosti, uveřejňoval
tiskové materiály zaměřené proti programu ruské revoluční (tzn. komunistické) demokracie.
Dostojevského cesta do západní Evropy mu vnukla myšlenku, že buržoazní, tzn. měšťanský, tzn.
kapitalistický, tzn. /židovský/ obchodní vývoj je pro Rusku nepřijatelný. 1864 léta Páně Dostojevskému
umřela jeho žena (oženil se v 1859 léta Páně). 1865 léta Páně odešel Dostojevský do zahraničí a začal
psát výše zmíněný román Zločin a trest, ve kterém Dostojevský nejhlouběji vyjádřil svůj soucit s
poníženými a trpícími lidmi. Dostojevský zemřel v 1881 léta Páně v Petroheradě v carském Rusku.
Zdroj: strana 144, Encyklopédia spisovatelov sveta, napsal kolektiv autorů, sestavil Ph.Dr. Jan Juríček,
třetí, přepracované a doplněné vydání, vydalo nakladatelství Obzor, n.p., v Československu v Bratislavě
v 1987 léta Páně, číslo publikace 3086, počet stran 648.
Článek V
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Můj životopis: Já JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. jsem dlouhý čas působící český právník a také filozof s
mnou vysoce kvalitním úspěšně dokončeným prestižním vzděláním z jedné z nejstarších světových
(protože hlavní níže zmíněné univerzity přijímací podmínky jsou již mnoho staletí jen studentské
schopnosti a také zájem o studium a proto) bezplatné (tj. bez jakýchkoliv poplatků zřejmě díky českému
slavnému křesťanskému prostestantovi a křesťanskému reformátorovi Janu Husovi jako předchůdci
zakladatele moderního křesťanského prostestantství Němce Martina Luthera) v českém jazyce
studované (například velmi často také ruskými nebo slovenskými nebo jinými rodilými-jazykovými
slovanskými zahraničními studenty) a velmi levné (tj. asi od 20.000,- do 25.000,- USD za 5 let
studovaného magisterského titulu, ačkoliv podle mě, pokud já vím, normální celkové náklady za 5 let
studovaného Magisterského titulu na "nejlepší", tj. nejvíce-kvalitní a nejslavnější světové imperiální
USA, tj. severoamerické universitě Harvardu mohou být možná od cca 1.000.000 USD do 5.000.000
USD) v anglickém jazyce studované (velmi často také víc chudými židovskými studenty) Karlovy
univerzity v Praze, Česká republika, Evropa pravidelně doposud sepisované jako jedné z nejvyššekvalitních 200 universit na světě (tj. doposud světově proslulé tak zvané Karlovy Univerzity v Praze v
České republice založené v 1348 léta Páně germánsko-českým rodilým křesťanem nejvyšším císařem
celé tehdejší Německé říše, to jest Karlem IV. jako jedním z potomků největšího německého/tj.
germánského/ císaře založívším celou Zapádo-evropskou germánskou říši existující v těchto hranicích v
podobě novodobých germánských států v historii až do nynějška, tj. Karlem Velikým žijícím kolem 1000
léta Páně a také jako osobním přítelem tehdejšího římskokatolického křesťanského francouzského
papeže Klementa VI, to jest nejvyššího římskokatolického křesťanského vůdce v úřadě od 1342 léta
Páně do 1352 léta Páně.
19. 4. 2017 13:07

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
04/01/2017 My legal considering of case of Dilann Roof, who at church in Charleston in the United
States of America, i. e. USA murdered nine Afro-American believers including pastor, one - twenty years old Dylann Storm Roof wanted to start race war through killing Afro-Americans
In Hustopeče near Brno, in Czech Republic, in Europe 04/01/2017 JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.-attorney
at law registered in the list of Czech Bar Association
Article I
By me suggested statements of judgment (in relation to above-mentioneded by me suggested judgment
in above-mentioneded legal case of Dilann Roof, who at church in Charleston in the United States of
America, ie. USA murdered nine Afro-American believers including pastor, one - twenty - year old
Dylann Storm Roof wanted to start race war through killing Afro-Americans):
A/ (Conditionally) suspended (ie, conditional) death execution penalty on condition, that never more in
future the convicted person is not an (intentional) offender (ie. chief actor) nor an (intentional)
accompliced party nor an accessory intentional coparticipator to the chief actor (for example an
intentional aider of the chief actor) in any other crime of any other person (intentional) murder.
B/ Unconditional life imprisonment penalty of convicted person with possibility of conditional early
release of this convicted human person from this lifetime prison after expiration as a minimum of from 25
to 30 years of the convicted person service of this above-mentioned on him imposed unconditional
penalty of having his body (freedom).
C/ During all the time of service of the above life imprisonment the convicted person will be obliged
among others things to read off loudly in his native language or in language by him suficciently operated
(if there are no above-mentioneded languages then in English language) every day at least 7 pages of a
Christian Bible in order of these pages so how these pages follow in this Bible each after another,
namely except in cases of extreme need. And also during all the time of service of the above life
imprisonment the convicted person will be also obliged to read off loudly in his native language or in
language by him suficciently operated (if there are no above-mentioneded languages then in English
language) every day at least 3 pages of Russian book "Crime and Punishment" (in Russian langauge:
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Преступление и наказание – Prestuplyeniye i nakazaniye) by Fyodor Michaylovic Dostoyevsky (written
in 1866 anno Domini) in order of these pages so how these pages follow in this book each after another,
namely except in cases of extreme need. After finishing of above-mentioneded reading of a whole book
in case of any of the both above-mentioneded books the above-mentioneded convicted person will be
obliged to read this by him read book in the same way from its beginning repeatedly, namely until to his
future possible legal and also legitimate release from his above-mentioneded life imprisonment, see
statement ad II) of this judgment suggestion.
(It) is legitimate, that legal and also legitimate court will always decide about possible fulfillment of both
above-mentioneded conditions within both above-mentioneded statements (verdicts) ad I) and also ad
II).
My notes: 1) Killing of any person in extreme need, possibly within this above-mentioneded extreme
need also in necessary selfdefence (selfdefence is necessary, if this selfdefence is legitimate), then this
legitimate selfdefence is (ie. "out" or "Jews") no (ie. apparently "me-up") (intentional) murder. 2) In
German language the words: "auf/aus" mean in English language the words: "up/out". 3) According to
words the word: "legal" apparently means: "/ob-/legal/-ing/". 4) According to words the word: "legitimate"
apparently means: /ob-/legate/d-by-so/-m/e/). 5) The word: "court/soud" has apparently the sense: "(law)court" in English language and the sense: "judge-mentor" in Czech language. 6) According to words the
words: "have/has-a-will" apparently means: "future/-time/". 7) According to words the word "future"
apparently means "up-it-near". 8) "anno Domini" (in Latin language) means in English language "year of
Lord", ie. our (Western) calendar, ie. time from birth of Jesus of Nazareth, apparently Godman and
apparently also Messiah, ie. Christ, ie. Saviour)
Article II
Description of facts (in relation to above-mentioneded by me suggested judgment in above-mentioneded
legal case of Dilann Roof, who at church in Charleston in the United States of America, ie. USA
murdered nine Afro-American believers including pastor, one - twenty - year old Dylann Storm Roof
wanted to start race war through killing Afro-Americans):
In these days the judicial trial should be finished against Dylann Roof who murdered at church in
Charleston nine Afro-American believer including pastor. In the internet he himself led memoirs, in which
he declared his racism and also his sympathies for Nazism. (Dylann Roof wrote: „I selected Charleston,
because it is the most historical city in my state and one time in it the most black (persons) in proportion
to white (persons) lived. We have no skinhead, no real Ku Klux clan. No one does act anything does,
they speak in the internet only. So someone must have courage and do it. Maybe that it has to be me,"
(Dilann Roof) wrote on web pages of (so called) The Last Rhodesian. Title implied Rhodésia, (ie.)
contemporary Zimbabwe, where recently white (persons) ruled over negro (persons). Writer spoke on
his web-sites also in relation to the other races. He wrote that the he is not anti - semite and even he
admires Asiatics. About Hispanic he wrote that „some are bad, some are good".
(Source: https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/372919-tirady-o-rase-a-odkaz-k-hitlerovi-vrah-zcharlestonu-sepsal-manifest.html )
One - twenty - years old Dylann Storm Roof wanted to start race war with killing Negroes (persons). On
Friday it was declared to CNN with reference to one of investigators. On Wednesday (ie. Dylann Roof)
killed at church six women and three man including pastor. Governess of the South Carolina State
wanted that he was condemned to death execution penalty. He(ie. Dylann Roof) was accused of
ninefold murder. (Dilann) Roof stays in detention. During first questioning by two unnamed policemans
he(ie. Dylann Roof) declared, that he(ie. Dylann Roof) murdered nine people and he(ie. Dylann Roof)
declared that he had intended to start race war. Once he(ie. Dylann Roof) took photos of himself in
jacket with pictures of racist Southafrican republic and Rhodesia. According his friend from the college
he(ie. Dylann Roof) liked to discuss about the race war and about reintroduction of segregation,
however they did not take seriously it: „He(ie. Dylann Roof) has never spoken racist notes, he(ie. Dylann
Roof) has not attacked against any certain Negro (person), he did not act nothing of that, so I(ie. friend
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from college) am in shock." "According to his classmate John Mullinse he(ie. Dylann Roof) was
occasionally wild, but not violent. „There were ccasionally racist notes, but ccasionally he(ie. Dylann
Roof) said them(ie. these notes) as witt. I (ie. classmate of Dylann Roof) have never taken it seriously ...
On Thursday policemen transported Roof (ie. Dylann Roof) into Charleston from neighboring North
Karolína State, where he(ie. Dylann Roof) escaped. (Professional legal note of me as long-time serving
Czech lawyer: According to me the above-mentioned datas can mean, that Dilann Roof was apparently
transported into prison in Charleston city, i.e. into place of Dylann Roof reported above-mentioned
murdering, where according to me Dylann Roof can be possibly directly endangered by torturing, ie. by
so called lynch of many Charleston city inhabitants hattering Dylann Roof because of his abovementioned reported murders and moreover because these lynchs are an world-famous old tradition in
the recent history of the United States of America, i.e.
USA.)(see https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/372853-strelec-z-kostela-v-charlestonu-chtelrozpoutat-rasovou-valku.html )
In the time of committing of these above-mentioned murders this above-mentioned reported offender
Dylann Roof was 21 years old, ie. according to the Anglo-American common law he was adult only very
short time.
Article III
A/ Concerned rules of Anglo-American common-law (in relation to above-mentioneded by me suggested
judgment in above-mentioneded legal case of Dilann Roof, who at church in Charleston in the United
States of America, i. e. USA murdered nine Afro-American believers including pastor, one - twenty year old Dylann Storm Roof wanted to start race war through killing Afro-Americans):
According to an old philosophical and religious truth it is valid: „Do not do to another, what you do not
want him or her to do to you." virtually "Do others only, what you want him or her to do in your place to
you on his or her place." See e.g. Kant´s categorical imperative, by which the theoretical aspect of
reciprocity, ie. the exchange of roles and universality, ie., impose the reciprocal rule to all other similar
cases). Source: page from 38 to page 39 ("deontological theory", "sense of duty", "moral duties", i. e.
"categorical imperatives", "test of universalizability and reversibility") Irwin’s business law, Klayman E.I.,
Bagby J.W., Ellis N.S., publisher Richard D. Irwin, inc, USA, 1994.
In worldwide legal history and even culture this common- law is formal contrast against our European
parliament- written law, it is so - called continental European law, this formal distinction between this
common- law and European continental law however it need not surely mean higher quality of one or
other of these forms of law, already before c. 2500 years namely ancient Greek philosopher Aristotle
found, that good law is impossible never to guarantee by any good form of this law, but good law mostly
on principle depends on good citizens of own State, i. e. at that time of his ancient Greek city state
Athens, whatever as being a most perfect act is namely without good citizens of the own State only
powerless piece of written paper. Source: see teaching of this Aristotle about so - called politeia,
apparently which means in Greek literally polis, i. e. city/city-state and theos, i. e. God, or in case of
politeia it is literally the city /of good/ God, it can be mentioned also book of one of the first great
Christian thinkers and philosophers, who at the end of antiquity was saint Augustin, who was author of
his in Latin written book "De civitates dei", which means about city of /Christian/ God, thus apparently it
is the same what in Greek means above - mentioned Aristotle teaching about politeia.
B/ Concerned legal provision of Christian (Jewish) Bible:
Below mentioned literature: all below mentioned quotations from Bible in Czech language in this text are
on principle from BIBLE PÍSMO SVATÉ STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA |včetně deuterokanonických
knih| (translated in English language: Bible Saint Scriptures of Old and New Testament |including
deuterocanonic books|), Czech ecumenical translation, CZECH Bible Society, 1995,
see http://www.biblenet.cz/ and also from Bible of Kralice,
see http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1K15.php and in English language from King James
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Version of Bible, see http://www.biblegateway.com/
B-1/ Concerned rules of Bible, Old Testament (in relation to above-mentioneded by me suggested
judgment in above-mentioneded legal case of Dilann Roof, who at church in Charleston in the United
States of America, i. e. USA murdered nine Afro-American believers including pastor, one - twenty year old Dylann Storm Roof wanted to start race war through killing Afro-Americans):
Command of the most important Biblical Old Testament decalogue commandment in Czech rabbinical
translation: „Do not murder!, see Bible, Old Testament, Exodus 20, 13 Nezavraždíš. …
, http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CRP&kap=20&k=Ex and Bible, Old Testament,
Deuteronomy 5, 17 “Nezavraždíš!“ …, http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CRP&kap=5&k=Dt . In
original apparently Hebrew consonantal word root: „ r-z-ch", to murder. However this command of this
decalogue in Czech Christian ecumenical translation sounds: „Do not kill! About it what is killing and
what about murder according to above mentioned command of Bible: „Do not murder" in the above its
rabbinical translation apparently according to orthodox Jews leader decides on principle, see e.g .
apparently biggest Jewish biblical king David in Old Testament Biblical stories about this king, or in case
of apparent murder of his descendant Jesus from Nazareth, apparently God-man and Christ by other
Jews or in case of clear Nazi murder of several millions Jews during holocaust, when it was always
apparently abuse of notion of extreme need by these leaders. However in Czech ecumenical translation
and in English KJV (King James Version) translation of Bible, Old Testament, Exodus 20, 13: "Thou
shalt not kill."
, http://www.biblenet.cz/b/Exod/20#v13 and http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Ex20.php and https
://www.biblegateway.com/passage/?search=Exodus+20&version=KJV, Bible, Old Testament,
Deuteronomy 5, 17: "Thou shalt not kill."
, http://www.biblenet.cz/b/Deut/5#v17 and http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Dt5.php and https://w
ww.biblegateway.com/passage/?search=Deuteronomy+5&version=KJV it is clear meaning Christian
shift of above-mentioned Hebrew word root r - z - ch / (not)murder started also by the oldest Bible in
Czech language so - called Bible of Kralice from years 1579 until 1596 A.D. to word „do not kill", which
is possible apparently in contemporary Czech to extend also for animals and for all other living beings,
as e.g. also mere bacteria or viruses, see observation of
chimpanzees https://www.stream.cz/slavnedny/10011262-den-kdy-jane-goodallova-zahajila-svujvyzkum-simpanzu-14-cervenec , that all e.g . according to wording of contemporary Czech law
apparently it is impossible to „murder", but also them it is possible to „kill".
Bible, Old Testament, Exodus 20, 13, Bible, Old Testament, Deuteronomium 5, 17
Exodus 20 Unicode/XML Westminster Leningrad Codex, Exodus 20 Unicode/XML Westminster
Leningrad Codex, http://www.tanach.us/Tanach.xml#Home , Deuteronomy 5 Unicode/XML Westminster
Leningrad Codex, http://www.tanach.us/Tanach.xml#Home
שמות
Exodus 20
 לא ִּֿת ְרצָֽ֖ח׃ ס13 20
End of Exodus 20:13 - 20:13
Date: 2016.07.20-13.35
דברים
Deuteronomy 5
 לא ִּֿת ְרצח׃ ס17 5
End of Deuteronomy 5:17 - 5:17
Date: 2016.07.20-13.39
Note: The original texts of the Tanakh were mainly in Hebrew, with some portions in Aramaic. In addition
to the authoritative Masoretic Text, Jews still refer to the Septuagint, the translation of the Hebrew Bible
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into Greek, and the Targum Onkelos, an Aramaic version of the Bible. There are several different
ancient versions of the Tanakh in Hebrew, mostly differing by spelling, and the traditional Jewish version
is based on the version known as Aleppo Codex. Even in this version there are words which are
traditionally read differently from written, because the oral tradition is considered more fundamental than
the written one, and presumably mistakes had been made in copying the text over the
generations.[citation needed] (see https://en.wikipedia.org/wiki/Bible#Versions_and_translations )
B-2/ Concerned rules of Bible, New Testament (in relation to above-mentioneded by me suggested
judgment in above-mentioneded legal case of Dilann Roof, who at church in Charleston in the United
States of America, i. e. USA murdered nine Afro-American believers including pastor, one - twenty year old Dylann Storm Roof wanted to start race war through killing Afro-Americans):
Mathew 4, 23 Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the good news
of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. 24 News about him spread
all over Syria, and people brought to him all who were ill with various diseases, those suffering severe
pain, the demon-possessed, those having seizures, and the paralyzed; and he healed them. 25 Large
crowds from Galilee, the Decapolis,[g] Jerusalem, Judea and the region across the Jordan followed him.
(see http://biblenet.cz/b/Matt/4 and http://biblenet.cz/b/Matt/4 ) Mathew 5, 1 Now when Jesus saw the
crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him, 2 and he began to
teach them. 3“Blessed are the poor in spirit (ie. according to me in relation to mentall ill not-identifying or
not-controlling, what they act), for theirs is the kingdom of heaven.
(Mathew 5) 4 Blessed are those who mourn, for they will be comforted. 5 Blessed are the meek, for they
will inherit the earth. 6 Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled.
7 Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. 8 Blessed are the pure in heart, for they will
see God. 9 Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. 10 Blessed are those
who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. 11 “Blessed are you
when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. 12
Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the
prophets who were before you. 13 “You are the salt of the earth. (ie. according to me in relation to
righteous judges identifying and also controlling, what they act) But if the salt loses its saltiness, how
can it be made salty again? It is no longer good for anything, except to be thrown out and trampled
underfoot. (ie. according to me in relation to unrighteous judges not-identifying or not-controlling, what
they act) 14 “You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. 15 Neither do people
light a lamp and put it under a bowl. Instead they put it on its stand, and it gives light to everyone in the
house. 16 In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and
glorify your Father in heaven. (ie. according to me repeatedly in relation to righteous judges identifying
and also controlling what they act) 17 “Do not think that I (ie. Jesus of Nazareth, apparently the Godman
and apparently also the Messiah, ie. Christ, ie. Savior) have come to abolish the Law or the Prophets; I
(ie. Jesus of Nazareth, see above) have not come to abolish them but to fulfill them. (ie. according to me
in relation to Jews) (see http://biblenet.cz/b/Matt/5#v3 , http://biblenet.cz/b/Matt/5 )
C/ Concerned rules of (my) Philosophy of Balance (charytylogy) (see http://www.spvzt.cz/ ) (in relation to
above-mentioneded by me suggested judgment in above-mentioneded legal case of Dilann Roof, who
at church in Charleston in the United States of America, i. e. USA murdered nine Afro-American
believers including pastor, one - twenty - years old Dylann Storm Roof wanted to start race war through
killing Afro-Americans):
- PHILOSOPHY OF BALANCE (HARMONY) PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS
ARMY: „All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each
other,therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists
more in views (speculations). (see cover of book of Philosophy of Balance)
- The merger of spiritual (ad 1, 2)) and natural (exact) sciences (ad 3)) The obligation not to kill anything

664

alive unless it is absolutely necessary: 1) A human must never kill any living creature, especially human
(or him- or herself). (ie. according to me for the probability of 0-5 percents, that a human kills the human,
the first human must begin to save this second human, ie. at worst case only to recede). 2) A human
has a duty to kill as few of living creatures as possible (ie. for the protection of life) and if so then those
naturally feeling the least pain.1) (ie. according to me a human can kill any living creature only if the
probability of at least 95-100 %, that he or she saves in this way the life of other living creature, so that
in this way he or she caused the least possible death and pain). 3) Regarding for me as a person it is
healthy (ie. if I am not vomiting and underweight or in allergic shock) to eat from all living creatures only
non-sprouting plant seeds (hereafter referred to only as plant seeds, sprouting plant seeds are already
young plants) and plant fruits with seeds, of which separation from the plant cannot kill it, while the
reproduction of these plants with the maximum health not damaging amount of salt or appropriate
quantity of other minerals and water (e.g. for adults and children aged over 11 years the maximum daily
dose of six grams of salt, for smaller children five grams, for suckers one gram of salt. It would probably
be concerned seeds of plants (soya beans, peas, beans, corn, etc.) and fruits of plants with seeds,
especially trees (such as apples, pears, dates). In my opinion three basic laws, that guarantee a
paradise on Earth for each, arise from generalizations above three rules. These 3 basic laws of a
paradise, which should govern all living organisms, that want a paradise on Earth for all, are: 1) Never
kill any living creature (or yourself). 2) Kill as few living creatures as possible (ie. for the protection of life)
and if so then those naturally feeling the least pain. 3) It follows, that for the man it is healthy to eat from
all living creatures only plant fruits and plant seeds and for other animals it is healthy to eat only plants,
fungi, single living cells, bacteria and viruses (ie. if they are not vomiting and not underweight or in an
allergic shock) together with the relevant health not damaging quantity of minerals and water. (page 23
et sequential of Philosophy of Balance)
- My universal ethics do not divide in a dispute on one side the good and the evil on the other side. Its
objective is to stop the dispute, regardless of who are good and who evil (all are in fact innocent either
bad or good, in other words, the strict liability for their illegal actions). (see
topic: http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=696 )
In other words from my point of view evolution of nature is oriented to gradual termination of probable to
more probable status of nature and to evolution of nature from less to more probable status of nature.
Closer about relationship of long-lived ancient Greek philosophy and "latest" discoveries in the world of
exact, i. e. measurable physicists, especially microphysics, modern exact cosmology, modern physical
theory of origin of "our" Universe at so - called Big bang, labs of most modern European center for
nuclear research in France, i. e. so - called “Centre Européen de Recherche Nucléaire” and Special
Theory of Relativity of Albert Einstein, beside also about relationship of this with Jewish wits flowing
from thousands Jewish wisdom of Biblical Old Testament contained also in writing of very known CzechJewish writer Charles Poláček, with whose literary heritage every Czech pupil is already familiarized
regardless of his or her confession on primary school roughly at age around c. 13 years of his or her
age, thus, if he or she attends this primary school for the purpose of education and not perhaps for far
"more interesting and well - paid work of dreams in his or her 13 years, that may eg. be work for biggest
espionage organization of world, that is allegedly intelligence service for contemporary State Israel, so called worldwide famous mossad", and famous sentence of Jesus from Nazareth, apparently God-man
and also apparently Christ, mesiah and savior living and also tortured to death by Jews after founding
contemporary Christianity before roughly 2000 years in at that time Israel (at that time namely still main
aim in life of such very clever people was not to gain, neither they did not seek for contemporary so called the Nobel Prize in connection with big cash prize, but for salvation of their souls and unity with
only one existing God): 13 Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of
man cometh., by this only one sentence brilliantly summarizing all above-mentioned latest knowledge,
experiments and scientific activity of ten - thousands maybe also of hundreds of thousands of best,
cleverest and also most well-educated worldwide scientists in the area of contemporary exact, i. e.
measurable physics. (page 344 et sequentia Philosophy of Balance)
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Article IV
Commentary on above-mentioneded by me suggested judgment (in relation to above-mentioneded by
me suggested judgment in above-mentioneded legal case of Dilann Roof, who at church in Charleston
in the United States of America, i. e. USA murdered nine Afro-American believers including pastor, one twenty - year old Dylann Storm Roof wanted to start race war through killing Afro-Americans):
- by means of by me suggested judgment in above-mentioneded legal case of murder crime commited
by Dillann Roof in Charleston in 2015 anno Domini an unjust though legal judgment and also possible
subsequent judicial murder in this legal case (unjust though legal judgments and also judicial murders
are apparently too frequent in the contemporary United States of America, ie. USA) may be according to
me also the most prefect as possible prevented
- Book Crime and Punishment (in Russian Преступление и наказание – Prestuplyeniye i nakazaniye)
(in 1866 anno Domini) is top novel of Russian author Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky It is concerned
basic work of Russian realistic literature of 19th century. Action takes place in Saint Petersburg and at
the conclusion of novel in Siberia. Main protagonist is poor student Rodion Romanovich Raskolnikov,
who plans and will murder old (apparently Jewish, my note) usurer Alyona Ivanovna whom he wants
rob. In flagrante delicto he is however disturbed by her sister Lizaveta, who he kills (also by axe). In
planned crime he is successful, he is letting subsequently no traces. Even if he justifies his atct in
philosophical way, he is conscious at the same time of its absurdity and monstrosity and he will come in
heavy depressions. He meets with alcoholic Semyon Zakharovich Marmeladov and his daughter Sonya.
Because Marmeladov spends all the money for alcohol, Sonya must make money for family by
prostitution. Raskolnikov, who cannot carry horrible secret of murder, tells it to Sonya. She gives him
counsel to tell truth. Meanwhile inspector of police Porfiry Petrovich, who investigates murder and he is
sure of Raskolnikov blame, he arrests innocent man (Mikolka), who pleads guilty of murder. It is
however exam of Raskolnikov conscience. He convinces himself about moral justification of his act, but
he did not consider with it that he would be built before such choice. After inside struggle Raskolnikov
pleads gulty. He receives sentence on hard labours in Siberia. There he is accompanied by Sonya who
loves him. Her clear and honest love and belief in God causes reversal of Raskolnikov. (To /Orthodox/
Christian belief, my note) (see https://cs.wikipedia.org/wiki/Zločin_a_trest )
Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky (born in 1821 anno Domini Moscow and deceased in 1881 anno
Domini Saint Petersburg), Russian writer, his father was doctor, Dostoyevsky studied at technological
university in Saint Petersburg, after completion of his study in the year 1843 A.D. worked in projection
department of (czarist Russian) Defense Ministry and since 1844 A.D. ran literature. At this time was
Dostoyevsky adherent to ideal utopian socialism. Since 1847 A.D. Dostojevský attended group of M.V.
Petrashevsky, in which one meeting Dostoyevsky read Belinsky letter to Gogol. Ideas of socialism and
atmosphere of socially- philosophical debates had great effect on Dostoyevsky literary production. On
April of the year 1849 A.D. Dostoyevsky with other members of Petrashevsky group were arrested and
condemned to death. Just before scaffold Dostoyevsky punishment was changed on quadrennial galley
(i.e. prison's hard labours). On December 1849 A.D. they drove Dostoyevsky into prison in Omsk in
Siberia in czarist Russia. In this prison Dostoyevsky often suffered epileptic seizure. Since 1854
Dostoyevsky served as man-at-arms in Siberian czarist military crew. In the year 1859 A.D. they
returned Dostoyevsky his peerage and they allowed him to publish. Dostoyevsky returned to Russian
Tver and later in Saint Petersburg. Even practically ten - year stay of Dostoyevsky in Siberia, that was
full of his physical and moral suffering, did not disrupt Dostoyevsky belief in man (and in Christian God,
my note). Dostoyevsky became receptive to human suffering. However tragic consequence of this
section of life of Dostoyevsky was his loss of belief in possibility of socialist arrangement of society that
was projected into his world - view and into some his writings. In 60th flights Dostojevský published
together with his brother Mikhail the magazine Vremya (1861 until 1863 A.D.) and Epoch (1864 until
1865 A.D.), in which he published press materials focused against program of Russian revolutionary (i.
e. communist) democracy. Dostoyevsky trip to Western Europe suggested him idea that the bourgeois,
i. e. townsman, i. e. capitalist, i. e. /Jewish/ business development is for Russia unacceptable. In the
year 1864 A.D. Dostoyevsky his woman died (he married in the year 1859 A.D.) In the year 1865 A.D.
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Dostoyevsky left abroad and started to write above - mentioned novel Crime and Punishment, in which
Dostoyevsky expressed most deeply his compassion on humiliated and suffering people. Dostoyevsky
died in the year 1881 A.D. in Saint Petersburg in czarist Russia. Source: page 144, Encyklopédia
spisovatelov sveta / Encyclopedia of writers of world, wrote authors team completed by Ph.Dr. John
Juríček, third overworked and amended edition, issued by publishing house Obzor, n.p., in
Czechoslovakia in Bratislava in the year 1987 A.D., number of publication 3086, number of pages 648.
Article in
My curriculum vitae: I JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. am long time acting Czech lawyer and also
philosopher with by me high - quality successfully completed prestigious education from one of the
oldest worldwide (because main undermentioned University entrance conditions are already many
centuries only student capabilities and also interest in study that is why) free (i. e. without any fees
apparently thanks to Czech famous Christian Protestant and Christian reformator John Hus as
predecessor of the founder of modern Christian Protestantism the German Martin Luther) in Czech
language studied (for example very commonly also by Russian or Slovak or by other native- language
Slavonic foreign students) and very cheap (i. e. about from 20.000, - to 25.000, - USD for 5 years
studied masterate title, although according to me, so far I know, normal total costs for 5 years studied
masterate title in "best", i. e. the most- quality and most famous worldwide imperial USA, i. e. North
American Harvard University can be possibly from c. 1.000.000 USD to 5.000.000 USD) in English
language studied (very commonly also more poor Jewish students) Charles University in Prague, Czech
republic, Europe regularly up to now listed as one of most - quality 200 Universities in world (up to now
world - famous so - called Charles University in Prague in Czech republic founded in 1348 A.D. by
Germanic-Czech native Christian highest emperor of whole all that time German empire, that is Charles
IV as one of descendants of the greatest German /i. e. Germanic/ emperor founding whole westernEuropean Germanic empire existing in this borders in form of modern Germanic states in history until
now, i. e. Charlemagne living around 1000 A.D. and also as personal friend of at that time Roman
Catholic Christian French pope Clement VI, that is highest Roman Catholic Christian leader in office
from 1342 A.D. to 1352 A.D.
19. 4. 2017 13:09

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
22/04/2017 Problém římskokatolického křesťanského náboženství a předmanželského sexu
FILOSOFIE ROVNOVÁHY FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY: "Všichni živí tvorové ve
skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit
co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace).
Blíže viz (má) Filosofie rovnováhy na www.spvzt.cz .
Bible, Nový zákon, český ekumenický překlad: 1. /list/ Janův 4. kapitola 8. verš: "Kdo nemiluje, nepoznal
Boha, protože Bůh je láska." (v latinském překladu Bible tzv. Vulgatě od Svatého Jeronýma ze 4. až 5.
století našeho letopočtu viz Bible, Nový zákon, Epistola B. Joannis Apostoli Prima 4, 8: "qui non diligit
non novit Deum quoniam Deus caritas est“), nebo viz tamtéž 1. /list/ Janův 4. kapitola 16. verš: "Také
my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu
zůstává a Bůh v něm.", ( nebo viz tamtéž Epistola B. Joannis Apostoli Prima 4, 16: "et nos cognovimus
et credidimus caritati quam habet Deus in nobis Deus caritas est et qui manet in caritate in Deo manet
et Deus in eo"), uvedené
viz http://www.biblenet.cz/app/b?book=John1&no=4 a http://vulsearch.sourceforge.net/html/1Jo.html .
"Sňatek se doporučuje uzavřít v raném věku. Pro muže je to osmnáct let (Avot V, 24). "Dokud tvoje ruka
spočívá na šíji tvých synů" (5 Tj. dokud máš nad nimi moc.) - od šestnácti do dvaceti dvou, nebo podle
jiného názoru od osmnácti do dvaceti čtyř - ožeň je. (Kid. 30a) Říká se, že "do věku dvaceti let Svatý,
budiž pochválen, vyčkává, zda se muž ožení, a jestliže tak do té doby neučiní, prokleje ho (tj. bude
šílený, má poznámka) (tamtéž 29b).“, zdroj: s. 207, TALMUD /pro každého/, Historie, struktura a hlavní
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témata Talmudu, autor Abraham Cohen, nakladatelství SEFER, Praha 2006 ve spolupráci s European
Jewish Publication Society (To se dle tehdejších současníků, běžných židů týkalo zřejmě rovněž Ježíše
z Nazaretu, zřejmě Bohočlověk a Krista, má poznámka)
„Nesesmilníš“ (Bible, Ex 20,14; Dt 5,18).
„Slyšeli jste, že bylo řečeno: „Nezcizoložíš.“ Ale já vám říkám: Každý, kdo se dívá na ženu se
žádostivostí, už s ní zcizoložil ve svém srdci (Mt 5,27-28).
2352 Výrazem sebeukájení (masturbace) se míní vědomé vydráždění pohlavních orgánů s cílem
zakoušet pohlavní rozkoš. „Jak učitelský úřad Církve, v linii stálé Tradice, tak i mravní smysl věřících
bez váhání tvrdily, že sebeukájení je skutek vnitřně a těžce nezřízený.“ „Vědomé užívání pohlavních
schopností z jakýchkoli důvodů mimo normálních manželských vztahů podstatně odporuje jejich účelu
(zaměření)“. Vyhledává se v něm pohlavní rozkoš mimo „pohlavní vztah požadovaný mravním řádem,
totiž takový, který v souvislosti pravé lásky uskutečňuje plný smysl vzájemného sebedarování a lidského
plození.“
2353 Smilstvo je tělesné spojení svobodného muže se svobodnou ženou, kteří neuzavře-li manželství.
Závažně odporuje důstojnosti osob a lidské pohlavnosti, přirozeně zaměřené jak na dobro manželů, tak
na plození a výchovu dětí. Kromě toho je to těžké pohoršení, pokud se tím mravně kazí mládež.
2354 Pornografie spočívá v tom, že se skutečné nebo předstírané pohlavní úkony odcizí intimitě
partnerů, aby se záměrně ukazovaly třetím osobám. Pornografie uráží čistotu, protože znetvořuje
manželský úkon, důvěrné darování jednoho manžela druhému. Těžce zraňuje důstojnost těch, kteří se k
tomu propůjčí (herci, obchodníci, diváci), protože jeden se stává pro druhého předmětem nízké rozkoše
a nedovoleného zisku. Jedny i druhé ponořuje do přeludu neskutečného světa. Je to těžký hřích.
Občanské zákony mají výrobě a rozšiřování pornografického materiálu zabránit. (je otázka, zda se toto
má vztahovat i na náboženskou malovanou pornografii sexuálně morálně rigidního hinduismu,
obsaženou v Kámasútře, má poznámka)
(Katechimus katolické církve po druhém vatikánském koncilu, u nás vydán r. 1995)
Talmudický zákon stanoví, že "se ženou, která se dopustila cizoložství, je třeba se rozvést (Ket III, 5).
Rozvedení manželství z jiných důvodů bylo trpěno, ale ne podporováno. Talmud k tomu emfaticky
prohlašuje: "Rozvede-li se někdo se svou první ženou, dokonce i oltář nad ní prolévá slzy, neboť je
řečeno: "A ještě se dopouštíte další věci: Hospodinův oltář smáčíte slzami (...) proto, že Hospodin je
svědkem mezi touto ženou tvého mládí, vůči níž ses zachoval věrolomně (Mal 2,13-14) (Git 90b) Slova
"Protože v nenávisti má propuštění" 12 (Mal 2,16) vykládá jeden učenec: "Nenávidíš-li (svou ženu),
propusť ji." Ale jiný je vysvětluje: "Nenáviděn je ten, kdo propustí svou ženu." Soulad mezi výroky je
nastolen pomocí výkladu, podle něhož druhý odkazuje k první ženě a první ke druhé (Git 90b). (Zdroj:
strana 213, TALMUD /pro každého/, Abraham Cohen, z anglického originálu "Everyman´s Talmud The
Major Teachings of the Rabbinic Sages" vydaného nakladatelstvím Schocken Books roku 1995 přeložily
Olga Sixtová a Eva Adamová, v České republice vydal Sefer s.r.o., nakladatelství Federace židovských
obcí v České republice, Maiselova 18, Praha 1 v roce 2006)
9 Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou cizoloží.
10 Učedníci mu řekli: "Jestliže je to s mužem a ženou takové, pak je lépe se neženit." 31 On jim
odpověděl: "Ne všichni pochopí to slovo, jen ti, kterým je to dáno. 12 Někteří nežijí v manželství, protože
jsou k tomu od narození nezpůsobilí, jiní nežijí v manželství, protože je nezpůsobilými učinili lidé, a
někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské (tj. podle mne pro svět, kde se
budou mít všichni rádi). Kdo to může pochopit, pochop." (19. kapitola 9. až 12. verš Bible, Evangelium
podle Matouše) (strana 29)
Can. 1084 - §1. Impotentia coeundi antecedent et perpetum, sive ex parte viri sive ex parte mulieris,
sive absolutna sive relativa, matrimonium ex ipsa eius natura dirimit.
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§. Si impedimentum impotentiae dubitum sit, sive dubio iuris sive dubio facti, matrimonium non est
impedimendum nec, stante dubio, nulám declarandum.
3. Sterilitas matrimoniutm nec prohibet nec dirimit, firmo praescripto can. 1098.
Kán. 1084 - § 1. Neschopnost k souloži, předchozí a trvalá, ať na straně muže nebo ženy, ať absolutní
nebo relativní, zneplatňuje manželství co do jeho podstaty.
§ 2. Jestliže je překážka neschopnosti pochybná, ať pochybností právní nebo skutkovou, není
překážkou pro uzavření manželství; pokud pochybnost trvá nemůže být prohlášeno za neplatné.
(sporná je zejména otázka praktické kontroly schopnosti k souloži církevním soudem a jeho
představiteli, má poznámka)
§ 3. Neplodnost manželství ani nezakazuje, ani nezneplatňuje, při zachování kán. 1098.
…
Can. 1141 Matrimonium datum et consummatum nulla humana potestate nullage causa, praetequam
morte, dissolvi potest.
Can. 1142 Matrimonium non consummatum inter baptizatos vel inter partem baptizatam et paertem non
baptizatam a Romano Pontifice dissolvi potest iusta causa, utraque parte rogale vel alterutra, Esti altera
pars sita invita.
Can. 1143 - § 1. Matrimonium indium a duobus non baptizatis solvitur ex privilegio pulino in favore fidei
partis quo baptismum recipit, ipso facto quo nuovum matrimonium ab aedem parte contrabitur,
dummodo pars non baptizata discedat.
Kán. 1141 – Uznané a dokonané manželství nemůže být rozloučeno žádnou lidskou mocí a ze žádného
důvodus výjimkou smrti.
Kán. 1142 – Nekonané manželství mezi pokřtěnými nebo mezi stranou pokřtěnou a nepokřtěnou může
zrušit papež, a to ze spravedlivého důvodu, na žádost obou stran nebo je jedné, i proti vůli druhé strany.
Kán. 1143 - § 1. Manželství uzavřené mezi dvěma nepokřtěnými může být zrušeno na základě
pavlovského privilegia ve prospěch víry strany, která přijala křest, a to přímo tím, že tato strana uzavře
nové manželství, jestliže nepokřtěná strana odešla.
Kodex Kanonického práva, Zvon České katolické nakladatelství 1994
(Všechny výše uvedené citáty z Bible v této knize jsou použity zásadně z BIBLE PÍSMO SVATÉ
STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA |včetně deuterokanonických knih|, Český ekumenický překlad,
ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST, 1995, viz též www.biblenet.cz )
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz
23. 4. 2017 9:42

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
22/04/2017 Problem of Roman Catholic Christian religion and premarital sex
PHILOSOPHY OF BALANCE PHILOSOPHY OF LOVE, I.E. ORDER OF VICTORIOUS ARMY: „All
living creatures mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is
still obliged to cause the least possible death and pain.“ All the rest consists more in views
(speculations).
For details see (my) Philosophy of Balance on www.spvzt.cz .
The King James Version translation of Bible, New Testament, 1 John (epistle) 4, " 8 He that loveth not
knoweth not God; for God is love." (in Latin Vulgate of St. Jerome from 4th to 5th century A.D., see
Bible, New Testament, Epistola B. Joannis Apostoli Prima 4, 8: "qui non diligit non novit Deum quoniam
Deus caritas est“), or see the same 1 John (epistle) 4, 16 16 And we have known and believed the love
that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. (or see
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the same Epistola B. Joannis Apostoli Prima 4, 16 et nos cognovimus et credidimus caritati quam habet
Deus in nobis Deus caritas est et qui manet in caritate in Deo manet et Deus in eo). Mentioned
see https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+John+4&version=KJV , http://www.biblenet.cz/a
pp/b?book=John1&no=4 and http://vulsearch.sourceforge.net/html/1Jo.html .
"Marriage is recommanded to enter at an early age. For man is that eighteen years (Avot V, 24). "Until
your hand rests on neck of your sons" (5 I. e. as long as you have power over them.) from sixteen to
twenty two, or according to second opinion from eighteen to twenty four - marry them. (Kid. 30a) It is
said that "to age of twenty years Saint, be praised, waits, whether man marries, and if so till then he
does not do it, He will curse him (i. e. he will be mad, my note) (ibid 29b)”, source: page 207, TALMUD
/pro každého/, Historie, struktura a hlavní témata Talmudu/ Everyman’s Talmud, The major Techingsof
the Rabbinic Sages, author Abraham Cohen, publishing house SEFER, Prague 2006 in cooperation
with European Jewish Publication Society (according to at that time contemporaries, common Jews it
was apparently concerned also with Jesus from Nazareth, apparently God - man and Christ, mý note )
You shall not commit adultery. (Bible, Ex 20,14; Dt 5,18).
You have heard that it was said, "You shall not commit adultery." But I say to you that every one who
looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. (Mt 5,27-28).
2352 By masturbation is to be understood the deliberate stimulation of the genital organs in order to
derive sexual pleasure. "Both the Magisterium of the Church, in the course of a constant tradition, and
the moral sense of the faithful have been in no doubt and have firmly maintained that masturbation is an
intrinsically and gravely disordered action."138 "The deliberate use of the sexual faculty, for whatever
reason, outside of marriage is essentially contrary to its purpose." For here sexual pleasure is sought
outside of "the sexual relationship which is demanded by the moral order and in which the total meaning
of mutual self-giving and human procreation in the context of true love is achieved."139
To form an equitable judgment about the subjects' moral responsibility and to guide pastoral action, one
must take into account the affective immaturity, force of acquired habit, conditions of anxiety or other
psychological or social factors that lessen, if not even reduce to a minimum, moral culpability.
2353 Fornication is carnal union between an unmarried man and an unmarried woman. It is gravely
contrary to the dignity of persons and of human sexuality which is naturally ordered to the good of
spouses and the generation and education of children. Moreover, it is a grave scandal when there is
corruption of the young.
2354 Pornography consists in removing real or simulated sexual acts from the intimacy of the partners,
in order to display them deliberately to third parties. It offends against chastity because it perverts the
conjugal act, the intimate giving of spouses to each other. It does grave injury to the dignity of its
participants (actors, vendors, the public), since each one becomes an object of base pleasure and illicit
profit for others. It immerses all who are involved in the illusion of a fantasy world. It is a grave offense.
Civil authorities should prevent the production and distribution of pornographic materials. (it is question,
whether it is related also to religion painted purist pornography contained in sexual moral rigid Hinduism
Kamasutra, my note)
(CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH published 1995 A.D. after the Second Vatican Council, in
Czech republic, see http://www.scborromeo.org/ccc/p3s2c2a6.htm )
Talmudic law states that "with wife, that commits adultery, it is necessary to divorce (Ket III, 5).Divorce
of marriage from other reasons was tolerated, but not supported.Talmud claims to it emphatic: If
someone divorces-his first wife, even altar sheds tears above her, because it is told: Further you commit
next things: God’s altar you wet tears (...) therefore, that God is a witness between this woman of your
youth, towards who you behaved perfidiously (Mal 2,13-14) (Git 90b) Words "Because in hatred He has
the release" 12 (Mal 2,16) interpret one sage: "If you hate-(your wife), release her." But other explains:
"Hateful is that, who releases his wife." Correspondence between statements is established by means of
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interpretation, according to which second refers to first wife and first to second (Git 90b). (Source: page
213, TALMUD /pro každého/, Abraham Cohen, from English original "Everyman´s Talmud The Major
Teachings of the Rabbinic Sages" published by publishing house Schocken Books in1995 A.D.
translated Olga Sixtová and Eve Adamová, in Czech rpublic published by Sefer s.r.o., publishing house
Federation of Jewish Communities in Czech republic, Maiselova 18, Praha 1 in 2006 A.D.)
9 And I say unto you, Whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry
another, committeth adultery: and whoso marrieth her which is put away doth commit adultery. 10 His
disciples say unto him, If the case of the man be so with his wife, it is not good to marry. 11 But he said
unto them, All men cannot receive this saying, save they to whom it is given. 12 For there are some
eunuchs, which were so born from their mother's womb: and there are some eunuchs, which were made
eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of
heaven's sake. (ie. According to me for the world, where everyone likes each other, may note) He that is
able to receive it, let him receive it." (19th Chapter verse 9 until 12 Bible, Mathew Gospel) (page 29)
Can. 1084 - §1. Impotentia coeundi antecedent et perpetum, sive ex parte viri sive ex parte mulieris,
sive absolutna sive relativa, matrimonium ex ipsa eius natura dirimit.
§ 2. Si impedimentum impotentiae dubitum sit, sive dubio iuris sive dubio facti, matrimonium non est
impedimendum nec, stante dubio, nulám declarandum.
§ 3. Sterilitas matrimoniutm nec prohibet nec dirimit, firmo praescripto can. 1098.
Can. 1084 §1 Antecedent and perpetual impotence to have sexual intercourse, whether on the part of
the man or on that of the woman, whether absolute or relative, by its very nature invalidates marriage.
§2 If the impediment of impotence is doubtful, whether the doubt be one of law or one of fact, the
marriage is not to be prevented nor, while the doubt persists, is it to be declared null. (controversial is
especially question of practical control of capability to sexual intercourse by ecclesiastical court and his
representative, my note)
§3 Without prejudice to the provisions of can. 1098, sterility neither forbids nor invalidates a marriage.
…
Can. 1141 Matrimonium datum et consummatum nulla humana potestate nullage causa, praetequam
morte, dissolvi potest.
Can. 1142 Matrimonium non consummatum inter baptizatos vel inter partem baptizatam et paertem non
baptizatam a Romano Pontifice dissolvi potest iusta causa, utraque parte rogale vel alterutra, Esti altera
pars sita invita.
Can. 1143 - § 1. Matrimonium indium a duobus non baptizatis solvitur ex privilegio pulino in favore fidei
partis quo baptismum recipit, ipso facto quo nuovum matrimonium ab aedem parte contrabitur,
dummodo pars non baptizata discedat.
Can. 1141 A marriage which is ratified and consummated cannot be dissolved by any human power or
by any cause other than death.
Can. 1142 A non-consummated marriage between baptised persons or between a baptised party and
an unbaptised party can be dissolved by the Roman Pontiff for a just reason, at the request of both
parties or of either party, even if the other is unwilling.
Can. 1143 §1 In virtue of the pauline privilege, a marriage entered into by two unbaptised persons is
dissolved in favour of the faith of the party who received baptism, by the very fact that a new marriage is
contracted by that same party, provided the unbaptised party departs.
Kodex Kanonického práva/ Code of Canon Law, Zvon České katolické nakladatelství/ Zvon Czech
catholic publishing house, 1994 A.D. and
on http://www.intratext.com/IXT/ENG0017/_P3X.HTM and http://www.intratext.com/IXT/ENG0017/_P43.
HTM
(All quotations from the Bible in this book are on principle in Czech from the Bible Old and New
Testaments | including deuterocanonic books |, Czech ecumenical translation, CZECH Bible Society,
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1995, see www.biblenet.cz , in English from King James Version http://www.biblegateway.com/ )
For details see: www.spvzt.cz , www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz
23. 4. 2017 9:46

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
26/04/2017 Lídr jihomoravské kandidátky Strany zelených (dále též SZ) ve volbách do poslanecké
sněmovny 2017?
Souhlasím s názorem předsedy městské organizace SZ Brno Martina Andera ze dne 26.4.2017, že:
S tím, jak je strana navenek prezentována stávajícím předsedou, zrovna spokojený nejsem a poslední
události kolem angažmá Martina Čáslavky (strategického spojence Matěje Stropnického) v pražských
městských firmách a následný odchod senátora Václava Lásky ze strany, mi k vyšší motivaci rozhodně
nepomohly. Shrnuto, jsem loajálním členem SZ a nikdy bych nechtěl poškozovat šance strany jako
celku na co nejlepší výsledek ve volbách, ale spojovat viditelně své jméno s politikou současného
předsedy a jeho blízkých se mi nechce.
Vždy jsem věděl, že východiskem z této „frustrující“ situace může být jedině to, když v čele místní,
jihomoravské kandidátky stane někdo, kdo bude představovat jinou tvář SZ, než jí z Prahy dává Matěj:
tvář neideologickou, sympatickou, důvěryhodnou. Pak by bylo možné se od celostátní image, která
momentálně moc netáhne, trochu oprostit a pracovat v těchto volbách na dobrém výsledku zelených
tady, na jižní Moravě.
Jistě by takovou roli lídra mohl sehrát Matouš Vencálek, ale ještě lépe by ji dle mého názoru dokázal
naplnit Michal Berg. Martin Ander ho zná dlouhou dobu i z jejich společného působení v Předsednictvu
SZ. Je to člověk s vizí i celostátním renomé v oblasti transparentnosti politiky, otevřených dat a sociální
integrace. Dokázal vybudovat úspěšnou firmu, podporuje a angažuje se v řadě neziskových projektů.
Dokáže prezentovat politiku zelených civilně, nedogmaticky. A myslím si, že má velmi dobré renomé i u
důležité cílové skupiny, kterou potřebujeme zvlášť v Brně a na jižní Moravě oslovit, a to jsou mladí se
sympatiemi oscilujícími mezi zelenými, piráty, žítbrnem či topkou. Michal je sice aktuálně zastupitelem
na Vsetíně, kde šlape na paty celostátně známému Jiřímu Čunkovi, ale k Brnu má dlouhodobé vazby,
účastnil se tu řady akcí a projektů a snad bude moct teď „prodat“ i to, že svého času dělal webové
stránky brněnské Kometě ;-). Pokud ho tedy zlínští na jižní Moravu „pustí“, byl by podle Martina Andera
velmi dobrým lídrem, který by i díky pozici 2. místopředsedy SZ dal naší kandidátce novou sympatickou
tvář s celostátním ukotvením.
Mé poznámky:
Michal Berg je mladý politik se vztahem k informatice i zelené politice, což se projevilo v jeho činnosti ve
Vsetínském fóru viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Michal_Berg a http://www.vsetinskeforum.cz/ .
Na začátku roku 2016 ovládl zřejmě českou Stranu zelených Andrej Babiš prostřednictvím svého
zástupce Matěje Stropnického, který je v současnosti předsedou české Strany zelených a zároveň
synem Babišova nejbližšího spolupracovníka, ministra obrany za Babišovo vládní politické hnutí ANO,
Martina Stropnického. Andrej Babiš je zároveň majitelem obchodní skupiny AGROFERT, která má
dominantní postavení v zemědělské prvovýrobě v České republice a která je také zřejmě největším
vykonavatelem zvířecího holocaustu v České republice, který probíhá v současných průmyslových
zemědělských porážkových zemědělských velkochovech – současných vyhlazovacích koncentračních
táborech zvířat, kde jsou hospodářská zvířata zásadně mučena od svého narození (např. je jim omezen
od jejich narození volný pohyb na velmi malý prostor, aby tímto svým pohybem neztrácela svou
získanou hmotnost, jsou krmena tak, aby po svém narození získala co možná nejrychleji porážkovou
hmotnost) a krátce, tj. nejpozději za několik měsíců po svém narození jsou po tomto svém od narození
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velkém utrpení způsobeném takto člověkem rovněž krutě zabita, tj. poražena na jatkách). Příkladem
takovéhoto mučícího chovu zvířat může být např. zemědělský podnik Vodňanská drůbež dodávající do
českých obchodů takto umučená a poražená kuřata slepic pod známou obchodní značkou „Vodňanské
kuře“, tento podnik Vodňanská drůbež podle mých informací by měl rovněž být v majetku výše uvedené
Babišovi obchodní skupiny AGROFERT.
Praktickým důsledkem výše uvedeného zřejmého ovládnutí české Strany zelených Andrejem Babišem
prostřednictvím jeho zřejmého zástupce Matěje Stropnického, viz výše, který se na začátku roku 2016
stal předsedou české Strany zelených, je, že hlavními tématy současné české Strany zelených se místo
ochrany přírody a zvířat stala problematika ochrany homosexuální menšiny, ukrajinské menšiny,
muslimů, anarchistů, utlačovaných žen (tzv. feministická politická problematika), romské menšiny atd. v
České republice. Jedinou společnou vlastností těchto menšin, které jsou vůči sobě navzájem ve
značném konfliktu, je snad jedině to, že jsou to všechno menšiny, proto, kdyby se současná česká
Strana zelených v budoucnu dostala k moci, tj. např. do české vlády či do českého parlamentu, tak tento
konflikt touto českou Stranou zelených zastoupených menšin podle mne vypukne v plné síle a
znamenalo by to podle mne velkou diskreditace české Strany zelených u českých voličů na velmi
dlouhou dobu, což možná je i cíl Andreje Babiše.
Dalším praktickým důsledkem nástupu Matěje Stropnického jako zřejmého zástupce Andreje Babiše do
čela české Strany zelených byl hromadný odchod tzv. ekofašistů z české Strany zelených a jejich
zřejmé nahrazení anarchisty blízkými Matěji Stropnickému, což jsem mohl pozorovat jako dlouholetý
člen místní organizace české Strany zelených na Brně-střed, která je tradičně místní organizací české
Strany zelených s největším počtem členů ze všech těchto místních organizací v České republice.
Tradice ekofašismu navazuje na zelenou politiku německého nacistického vůdce Adolfa Hitlera, který
ačkoliv prováděl velký a odporný holocaust, tj. hromadné mučení a vyvražďování lidí, tak byl zároveň
nejúspěšnějším zeleným politikem v celé historii Západního světa, který na území své nacistické Třetí
říše uzákonil nejdokonalejší ochranu přírody a zvířat, která byla kdy v Evropě a na celém křesťanském
Západě za celou jejich historii uzákoněna.
Já sám jsem ve Straně zelených zůstal dosud nadále jejím řadovým členem, i když rozčarovaným,
vidícím stále její snad větší potenciál konat dobro a neztrativší v ní ještě zcela naději a řádně platícím
její každoroční členské příspěvky. Podle mne zde probíhá v současné době zásadní ideový střet v
současné nejčistší ideové podobě, čili střet mezi charitou a predací. Německý nacismus, který mimo jiné
rovněž pocházel z Rakouska a jehož vůdcem byl rakouský občan Adolf Hitler, byl totiž v minulosti
politickou stranou, která zavedla nejdokonalejší ochranu zvířat a přírody, které kdy byly v Evropě
uzákoněny. Jinak řečeno i samotný Adolf Hitler ztělesňující zřejmě v současnosti Rakousko by se dnes
musel např. v prezidentských volbách v Rakousku rozhodnout, jestli bude volit to, co v jeho duši bylo
charitní (tj. Caritas), nebo naopak to, co v jeho duši bylo predátorské, tedy, zda bude volit Stranu
zelených nebo naopak Svobodnou stranu Rakouska (FPÖ), která je zřejmě alespoň z části nacistická, a
dalo by se tak říci, že i sám Adolf Hitler by se nyní musel rozhodnout, zda v něm zvítězí strana charity či
dobra nebo naopak predace či zla, jinak řečeno, jestli má Adolf Hitler jako predátor sloužit charitě nebo
naopak charita v něm má sloužit predaci či jinak řečeno, jestli Satan slouží Bohu nebo Bůh slouží
Satanovi. Jinými slovy lidé ztělesňující zvířata, která kolosálně po druhé světové válce trpěla v
židovských a křesťanských porážkových průmyslových zemědělských velkochovech-současných
křesťanských a židovských nacistických koncentračních táborech či lágrech zvířat, se budou v těchto
volbách muset rozhodnout, zda se rozhodnou pro pomstu např. se zřejmě nacistickou Svobodnou
stranou Rakouska (FPÖ) a znovu budou chtít zavést nacistické koncentrační porážkové tábory lidí,
především židů nebo naopak pro odpuštění a nápravu se Stranou zelených, jestliže např. rakouská
Strana zelených slíbí zavést křesťanskou milosrdnost i vůči zvířatům (v duchu Biblických veršů:
Deuteronomium 32 35Má je pomsta i odplata, přijde včas a jejich noha zakolísá, den jejich běd se blíží,
řítí se na ně, co je jim uchystáno.“ 36Hospodin svůj lid obhájí, bude mít se svými služebníky soucit, až
uzří, že ubývá sil, že je konec se zajatým i se zanechaným. viz http://www.biblenet.cz/b/Deut/32#v35 ),
nebo jiného obdobného Biblického verše: Římanům 12: 19Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte
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místo pro Boží soud, neboť je psáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.‘
(viz http://www.biblenet.cz/b/Rom/12#v19 ).
26. 4. 2017 18:57
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29/04/2017 Sign the petition of Greenpeace against glyphosate - roundup
I signed the European civil initiative „Prohibit glyphosate and protect people and environment from toxic
pesticides". Glyphosate effects on all plants without distinction. So its use leads to reduction species
diversity of plants throughout the country. Secondarily are so endangered birds and insects, dead pure
plantation field rises. Was proven that the exploitation of glyphosate in connexion with genetically
adapted crops RoundupReady plants leads to reduction of frequency of birds. British study states that
the consequences of use of glyphosate were "extremely serious, leading to the very fast reduction of
occurrence until extermination of larks during 20 years".European civic initiative is one of the main
innovations contained in Lisbon Treaty and the instrument serving to strengthening straight democracy
in Evropean Union. It allows one million citizens of European Union, among whom citizens of at least
quarter of member states are represented, to ask European commission to suggest legislation which fall
within some of politician of union. Commission has in EU exclusive right of law - making initiative. On
March 2015, months ago, than validity of European license for use of glyphosate have had expired, the
specialists from World Health Organization (WHO) classified it as „probably carcinogenic" substance. By
2017 year end European Commission must examine all the facts and resolve on long - term use of
glyphosate.
See https://act.greenpeace.org/page/8582/petition/1?utm_medium=email&utm_source=en&utm_campai
gn=17GLB04_glyfosat&utm_content=general.17GLB04+glyfosat.week1.calltoaction+A&ea.url.id=91421
8&forwarded=true
29. 4. 2017 11:43
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29/04/2017 Podepiště petici Greenpeace proti glyfosátu - roundupu
Podepsal jsem Evropskou občanskou iniciativu „Zakažte glyfosát a chraňte lidi a životní prostředí před
toxickými pesticidy”. Glyfosát působí na všechny rostliny bez rozdílu. Jeho používání tak vede ke
snížení druhové rozmanitosti rostlin v krajině. Sekundárně jsou tak ohroženi ptáci a hmyz, vznikají mrtvé
monokulturní lány. Bylo prokázáno, že využívání glyfosátu ve spojení s geneticky upravenými plodinami
RoundupReady rostlinami vede ke snížení četnosti ptactva. Britská studie uvádí, že důsledky používání
glyfosátu byly “extrémně vážné, vedoucí k rapidnímu snížení výskytu až vyhubení skřivanů během 20
let“.Evropská občanská iniciativa je jednou z hlavních inovací obsažených v Lisabonské smlouvě a
nástroj sloužící k posílení přímé demokracie v Evropské unii. Umožňuje jednomu milionu občanů EU,
mezi nimiž jsou zastoupeni občané alespoň čtvrtiny členských států, požádat Evropskou komisi, aby
navrhla legislativu, která spadá do některé z politik Unie. Komise má v EU exkluzivní právo
zákonodárné iniciativy. V březnu 2015, měsíc předtím, než měla vypršet platnost evropské licence na
používání glyfosátu, jej odborníci ze Světové zdravotnické organizace (WHO) klasifikovali jako
„pravděpodobně karcinogenní” látku. Do konce roku 2017 musí Evropská komise přezkoumat všechna
fakta a rozhodnout o dlouhodobém používání glyfosátu.
Viz https://act.greenpeace.org/page/8582/petition/1?utm_medium=email&utm_source=en&utm_campai
gn=17GLB04_glyfosat&utm_content=general.17GLB04+glyfosat.week1.calltoaction+A&ea.url.id=91421
8&forwarded=true
29. 4. 2017 11:46
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02/05/2017 Analýza- v podzimních parlamentních volbách budu zřejmě volit českou Stranu zelených
Zřejmě budu v podzimních parlamentních volbách volit českou Stranu zelených, která může nejvíce
pomoci zvířatům v porážkových průmyslových zemědělských velkochovech zvířat, tj. současných
největších českých (i světových, má poznámka) masových vyhlazovacích koncentračních táborech.
Mám vážné pochybnosti, že těmto trpícím zvířatům Strana zelených pomůže, přesto stále zůstávám
mírným optimistou:
Kandidáty Strany zelených v jihomoravském kraji jsou:
Michal Berg (důvod pro: byl doporučen Martinem Anderem, důvod proti: neznám ho osobně)
Ivana Fajnorová (neznám)
Matouš Vencálek (neznám)
Zdeňka Dohnálková (neznám)
Jan Duda (neznám)
Jasna Flamiková (důvod proti: možná konflikt zájmů v businessu)
Mojmír Vlašín (důvody pro: stravuje se s ohledem na přírodu, myslivec, z masa jí pouze zvěřinu, ekolog,
vědec, má zájem o osud zvířat ve velkochovech, vzali si domů vynesené slepice z velkochovu, aby je
zachránili)
Jana Drápalová (důvody pro: úspěšná dlouholetá práce v zastupitelstvu a radě části Brna za českou
Stranu zelených, důvody proti: bývalá vedoucí zootechnička /zřejmě v JZD/)
Martin Ander (důvody pro: vegetarián, rodina, má zájem o osud zvířat ve velkochovech)
Milada Blatná (neznám)
Zřejmě zakroužkuji Michala Berga, Mojmíra Vlašína a Martina Andera.
Kandidáti Strany zelených na celorepublikové úrovni:
Matěj Stropnický (důvody proti: změnil hlavní témata české Strany zelených z biozemědělství a jiných
biotémat na menšinovou problematiku - homosexuálů, leseb, anarchistů, feministek, Rómů, Ukrajinců a
muslimů v Česku, způsobil tím odchod řady pravicových zelených z české Strany zelelných), je synem
Martina Stropnického českého ministra obrany a blízkého spolupracovníka Andreje Babiše, z čehož
plyne nebezpečí, viz níže i koaliční potenciál Matějem Stropnickým vedené české Strany Zelených.
Andrej Babiš (důvody proti: možné sklony k nedemokratickým diktátorským politickým praktikám a
nevybíravé predátorské likvidování jeho protivníků v businessu, čehož jsem se zřejmě rovněž stal obětí
za své dopisy rozesílané o něm i o Matěji Stropnickém členům Strany zelených a za své prosazování ve
Straně zelených mého návrhu porážkové daně, což by Andreji Babišovi mohlo dílčím způsobem snížit
jeho finanční zisky, vše blíže viz www.spvzt.cz , důvody pro: Andrej Babiš snižuje produkci českého
masného průmyslu a nejvíce predátorsky se chová, pokud nakupuje jatka zvířat, kde u prodávajících
jatek po těchto jejich prodejích Andreji Babišovi v minulosti zřejmě nebyly výjimkou sebevraždy, trestní
stíhání či ožebračování těchto jeho obchodních partnerů viz ZDE či ZDE , jakkoliv s těmito tvrdě
predátorským businessovými praktikami Andreje Babiše hluboce nesouhlasím a zřejmě jsem je zažil i
na vlastní kůži, tak jím kupované české masové vyhlazovací koncentrační tábory zvířat – jmenovitě
jatka zvířat, kde se denně poráželi tisíce savců /především prasat a býků/ či kuřat, považuji snad za
něco ještě mnohem odpornějšího)
3. 5. 2017 8:30
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Odpověď Jany Drápalové:
-------- Přeposlaná zpráva -------Předmět:
RE: [Jihomoravsky.oznameni] Kdo lídrem JMK zelené kandidátky?
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Datum:
Wed, 3 May 2017 07:53:59 +0000
Od:
Drápalová Jana <drapalova@nliskovec.brno.cz>
Komu:
DrDaliborGrůza-advokát <ak-gruza@czechlawfirm.com>, jihomoravsky.oznameni@list.zeleni.cz
<jihomoravsky.oznameni@list.zeleni.cz>
Pane kolego, děkuji za hodnocení, zootechnička jsem opravdu velmi, velmi bývalá, Již od roku 90
pracuji v oblasti ochrany přírody a komunální politiky. Za svůj největší počin za dva roky práce v
socialistickém JZD, jak správně odhadujete, považuji přestavbu teletníku ve Veverských Knínicích z
klecové technologie, kde byla telátka uvázána za krk na roštech, na volné stlané ustájení. Pro mne to
bylo toto období mé práce v JZD velmi dobrá životní zkušenost, kterou by možná ochránci zvířat, ale i
běžní lidé konzumující maso, také měli zažít. Právě to, co se tam dělo, mne přivedlo k ochráncům
přírody, podpoře ekologického zemědělství a mimo jiné také ke střídmosti v konzumaci masa z
velkochovů. Vpodstatě pokud jíme maso, tak hlavně z jehňat, které pan Švéda vozí do Brna z Bílých
Karpat.
Jinak se mějte a fandím vaší práci. Jana Drápalová
3. 5. 2017 11:04
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Odpověď Matěje Stropnického
-------- Přeposlaná zpráva --------Předmět: RE: Analýza- v podzimních parlamentních volbách budu
zřejmě volit českou Stranu zelených
Datum: Thu, 4 May 2017 09:55:32 +0200
Od: Stropnický Matěj (ZHMP) <Matej.Stropnicky@praha.eu>
Komu: 'drDalibor Grůza' <ak-gruza106@seznam.cz>
Dobrý den, myslím, že je to troche jinak, než píšete: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/sef-zelenychstropnicky-mame-na-osm-procent-o-genderu-amigr/r~d2a6b764202a11e783780025900fea04/?_ga=1.196353772.1337270666.1487033402&redirecte
d=1493884511 MS
PhDr. Matěj Stropnický
Zastupitel hlavního města Prahy
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
tel.: +420 236 00 29 90
mobil: +420 605 344 748
e-mail: matej.stropnicky@praha.eu
www.praha.eu
5. 5. 2017 0:39
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04/05/2017 K vládní krizi v České republice
Jako vegetarián, který bojuje proti zvířecímu holocaustu, bych doporučil jako východisko z české vládní
krize pro českého předsedu vlády Bohuslava Sobotku, aby spolupracoval a pokračoval ve vládě s
českým ministrem financí Andrejem Babišem, který způsobil tuto českou vládní krizi, a aby Bohuslav
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Sobotka nepodal demise a vše svedl na českého prezidenta Miloše Zemana, že postupuje neústavně a
hrubě uráží své poltické kolegy, jak to dnes učinil Bohuslavu Sobotkovi. Dále, aby Bohuslav Sobotka a
Andrej Babiš takto vyjádřili své vzájemné výhrady jeden proti druhému, Bohuslav Sobotka vůči Andreji
Babišovi, že Andrej Babiš zkrátil daně, a Andrej Babiš vůči Bohuslavu Sobotkovi, že Bohuslav Sobotka
this Czech govermentalzpůsobil tuto českou vládní krizi zbytečným oznámením své demise v české
vládě. Avšak, aby Bohuslav Sobotka i Andrej Babiš deklarovali, že jako státotvorní politici nadřadí zájmy
českého státu svému boji a dovládnou spolu přes tyto své osobní výhrady až do řádných voleb na
podzim tohoto roku.
To vše protože nejlepší manažeři jsou židé, židem by mohl být podle mých znalostí judaismu Bohuslav
Sobotka a podle mých znalostí české politiky i Andrej Babiš, popř. jeho snoubenka Monika. Miloš
Zeman není žid, protože jí rád vepřové maso, nýbrž je označován za největšího sionistu nežidovského
původu na české politické scéně.
A protože nejvíce tlustý a tudíž masožravec ze všech tří hlavních aktérů současné české vládní krize je
právě Miloš Zeman, ostatní i Andrej Babiš i Bohuslav Sobotka jsou spíše velmi hubení. Sympatičtí jsou
mi v současnosti jak Bohuslav Sobotka, který je rozený demokrat, tak i Andrej Babiš, který vykupuje a
loupí průmyslová jatka a pak je ruší či omezuje, např. firma U Rytířů Milana Sládečka či Kostelecké
uzeniny či blízko nás JAVE (tzn. jateční vepři) Velké Němčice, i když má Andrej Babiš predátorské
diktátorské sklony, protože průmyslové masové porážkové zemědělské velkochovy zvířat, tj. masové
vyhlazovací koncentrační tábory jsou v současnosti to nejodpornější, co dnes ve světě existuje.
Blíže viz www.spvzt.cz .
V Hustopečích dne 04/05/2017 JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
5. 5. 2017 10:12
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04/05/2017 To governmental crisis in Czech Republic
As vegetarian, who struggle against animal holocaust, I would recommend as starting point from Czech
governmental crisis for Czech Prime Minister Bohuslav Sobotka, to cooperate and to continue in
government with Czech Minister of Finance Andrej Babiš, who caused this Czech governmental crisis,
and that Bohuslav Sobotka does not give resignation and he shifts everything upon Czech president
Miloš Zeman, that proceeds unconstitutionally and roughly insults his political colleagues, how so today
he effected to Bohuslav Sobotka. Further, that Bohuslav Sobotka and Andrei Babiš expresses thus their
mutual reservations one against other, Bohuslav Sobotka towards Andrej Babiš, that Andrej Babiš
evaded taxes, and Andrej Babiš towards Bohuslav Sobotka, that Bohuslav Sobotka caused this Czech
governmental crisis by unnecessary announcement of his resignation in the Czech government.
However, that Bohuslav Sobotka and also Andrej Babiš would declare, that as State-forming politicians
will superordinate interests of the Czech State over their fight and they will govern together in spite of
these their personal reservations until regular elections in autumn this year.
It everything because best managers are Jews, Jew could be according to my knowledge of Judaism
Bohuslav Sobotka and according to my knowledge of Czech politics also Andrej Babiš, virtually his
fiancee Monika. Miloš Zeman is not Jew, because he eats willingly pork meat, but he is labelled as
biggest Zionist of non - Jewish origin in Czech political scene.
And because the most thick and therefore carnivorous of all three chief actors of contemporary Czech
governmental crisis is just Miloš Zeman, others also Andrej Babiš also Bohuslav Sobotka are rather very
thin. At present time likable are for me both Bohuslav Sobotka, that is real democrat, so also Andrej
Babiš, who buys and robs industrial slaughter - houses and then them he discontinues or reducts them,
eg. firm U Rytířů of Milan Sládeček or Kostelecké uzeniny (Kostelec smoked meats) or near ours JAVE
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(i.e. slaughter pigs) Velké Němčice , even if Andrej Babiš has predator dictatorial inclinations, because
at present time mass slaughter agricultural factory farms of animals, i. e. mass exterminatory
concentration camps are it most repulsive, what nowadays in the world there is it.
For details see www.spvzt.cz .
In Hustopeče 04/05/2017 JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
5. 5. 2017 10:13
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27/05/2017 Proč si ženy vybírají muže s raubířskými geny?
Odpověď zní jednoduše, protože ženy tyto mužovi geny potřebují pro výživu svých dětí, tedy pro
rozmnožování těchto žen. Malé dítě potřebuje maso, proto si ženy dosud vybírají do manželství muže,
kteří způsobují zabíjení živých tvorů, tedy jakéhosi Ďábla, protože pouze Ďábel je skutečně normálně
schopen zabíjet, protože normální muž vždy nakonec psychicky zkolabuje nikoliv, jestliže sám zabíjí, ale
jestliže má být za to sám zabit. Otázka tedy opět v postatě zní: „Skutečně neexistuje jiné řešení než,
aby si ženy braly za manžela Ďábla? Skutečně tedy vládne ženám potažmo světu Ďábel? Protože
nejzákladnějším smyslem života mužů jsou ženy a naopak.
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz
27. 5. 2017 14:51
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27/05/2017 Why do women choose men with robbers genes?
Answer sounds simply, because women these men genes need for nutrition of their children, thus for
reproduction of these women. Little child needs meat, therefore till this time women have chosen into
marriage men, who cause killing of living creatures, thus sort of Devil, because only Devil is really
normally able to kill, because normal man always finally collapses mentally no, if he alone kills, but if he
himself shall be killed for it. Therefore question sounds in substance again: „There is really no other
solution than, that women took Devil as husband? Thus does Devil really dominate the world? Because
most basic purpose of life of men are women and vice versa.
For details see: www.spvzt.cz , www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz
27. 5. 2017 14:53
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03/06/2017 Evoluční teorie a úspěch na sňatkovém trhu a při oplodnění?
Alfa samcem jsou pro manželku i manžela jejich otcové, v případě manžela a jeho mužských potomků
jako dětí těchto alfa samců se tak jedná o beta samce, jejichž úspěch na sňatkovém trhu závisí nikoliv
na jejich alfa pozici nýbrž na jejich oblíbenosti v kolektivu jejich vrstevníků. Tedy vedle alfa samce se
může prosadit pouze v kolektivu i alfa samcem oblíbený beta samec. V případě sňatkového trhu se tak
dle mého názoru vždy jedná o soutěž v oblíbenosti jednotlivých beta samců, nikoliv prvotně o soutěž v
jejich síle či schopnostech. To samé dle mého názoru platí v případě oplodnění vajíčka množstvím
soutěžících spermií v pochvě při souloži, vždy podle mne vyhrává nikoliv nejsilnější či nejschopnější
spermie (síla či schopnosti jakékoliv spermie jsou zanedbatelné oproti součtu síly či schopností okolních
ženských živých buněk i ostatních mužských spermií v pochvě ženy při souloži), nýbrž vždy vyhrává
nejoblíbenější spermie. Konečným evolučním cílem výběru nejoblíbenějších samců a samic je pak
podle mne vytvoření společnosti mnoha jedinců, kde se budou mít všichni rádi (viz v úvodu této mé
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knihy jediné dogma mé Filosofie rovnováhy).
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz
3. 6. 2017 16:34

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
03/06/2017 Theory of evolution and success on marriage market and at fertilization?
Alpha male are for wife and husband their fathers, in case of husband and his male descendants as
children of these alpha males so they are beta males, whose success on marriage market depends no
on their alpha position but on their popularity in collective of their peers. Thus next to alpha male only by
alpha male favorite beta male can enforce also in collective. In case of marriage market so according to
my opinion it is always competition in popularity of particular beta males, no primary about competition
in their strength or capabilities. The same according to my opinion is valid in case of fertilization of egg
by volume of contestant sperm cells in vagina at intercourse, in my opinion it is always winning no
strongest or fittest sperm cell (strength or capabilities of any sperm cell are negligible compared to sum
of strength or capabilities of surrounding female living cells and of others male sperm cells in vagina of
women at intercourse), but most popular sperm cell is always winning. Final evolutionary aim of
selection of most popular males and females is then in my opinion to form society of many individuals,
"where everyone likes each other" (see in introduction of this my book only one dogma of my Philosophy
of Balance).
For details see: www.spvzt.cz , www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz
3. 6. 2017 16:37

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
40) 05/06/2017 Teorie úspěšné firmy z hlediska Filosofie rovnováhy
Obchodník je vlkem, který společně s ostatními obchodníky ve firmě vně firmy loví, zabíjí a uhryzává
ulovenou kořist, protože peníze symbolizují mrtvoly živých tvorů. Rozumná firma neloví kořist (tj. peníze)
zbytečně, ale pouze v nezbytném rozsahu, protože opak vzbuzuje nenávist a pomstu příbuzných kořisti
a závist ostatních lovců (viz jediné dogma mé Filosofie rovnováhy „proto je každý stále povinen působit
co možná nejméně smrti a bolesti“). Výše uvedené vyžaduje pevné nervy vlka lovce v každý okamžik v
průběhu výše uvedeného lovu.
Blíže viz: www.spvzt.cz , www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz
5. 6. 2017 9:38

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
40) 05/06/2017 Theory of successful firm from viewpoint of Philosophy of Balance
Businessman is wolf, who together with other businessmans in firm outside firm hunts, kills and champs
hunted prey, because money symbolize cadavers of living creatures. Reasonable firm does not hunt
prey (i. e. money) unnecessarily, but only in necessary extent, because opposite initiates hatred and
revenge of relatives of prey and envy of other hunters (see only one dogma of my Philosophy of
Balance „therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain") Abovementioned requires steady nerves of wolf - hunter in every moment during above-mentioned hunting.
For details see: www.spvzt.cz , www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz
5. 6. 2017 9:40
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Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
https://www.facebook.com/NejmilosrdnejsiProdukty/
14. 6. 2017 22:07

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
29) 28/06/2017 Jak udělat z ortodoxního Izraele více neortodoxní Izrael
Bible, Český ekumenický překlad, Deuteronomium 14, 21Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Buď ji dáš
bezdomovci, který žije v tvých branách, aby ji jedl, nebo ji prodáš cizinci. Vždyť jsi svatý lid Hospodina,
svého Boha. Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky.
Je třeba v domě ortodoxních židů I v izraelské hospodě, kam chodí hodně ortodoxních židů, nabízet
tajně delší dobu místo košer masa vařené zdechliny a po delší době to je třeba všem ortodoxním židům
říci.
29. 6. 2017 2:15

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
)29-3 איך לעשות מישראל דתי ישראל יותר חילוני
Deuteronomy 14:21דברים
א־תבַ ֵשל גְ ִּֿדי
ְ ֹלהיָך ל
ֶׁ ֱר־ב ְשע ֶׁריָך ִּֿת ְתנֶׁ נה וַאֲ כלּה אֹו מכר ְלנכְ ִּֿרי ִּֿכי ַעם קדֹוש אַ תה לַ יהוה א
ִּֿ לא תאכְ לּו כל־ ְנבֵ לה לַ ֵגר אֲ ֶׁש14:21
בַ חֲ לֵ ב ִּֿאמֹו׃ פ
http://www.tanach.us/Tanach.xml#Home
אנחנו צריכים בבית של יהודים דתים ובמלון ישראלי באיזהש הרבה יהודים דתים הולכים לתת בסתר זמן יותר ארוך נבלות
.מבושלות במקום בשר כשר ואחרי זמן יותר ארוך אנחנו צריכים לאמור זה לכל יהודים דתים
29. 6. 2017 2:29

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
29-2) 28/06/2017 How to do from orthodox Israel more unorthodox Israel
Bible, King James Version, Deuteronomy 14:21 Ye shall not eat of any thing that dieth of itself thou shalt
give it unto the stranger that is in thy gates that he may eat it; or thou mayest sell it unto an alien for thou
art an holy people unto the LORD thy God Thou shalt not seethe a kid in his mother's milk.
It is necessary in home of orthodox Jews and in Israeli pub, where go a lot of orthodox Jews, to offer on
the quiet for a longer time boiled carrions in place of kosher meat and after longer time it it is necessary
to tell it to all orthodox Jews.
29. 6. 2017 9:16

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Aby jste níže uvedený vtip pochopili, musím uvést příklad. Neortodoxní židovský, např. anarchistický
synek říká svému ortodoxnímu židovskému tatínkovi, „tatínku tady máš ode mne karbanátek s mletým
masem“, kam jsem přidal v několika vodách převařený kousek zdechliny (to, aby se ti nic nestalo), o té
zdechlině jsem ti tatínku pro jistotu nic neřekl, ale později ti to řeknu. Když tu zdechlinu sníš, přestaneš
se považovat za vyvolený národ svatý lid Hospodina svého Boha a když ti to poté řeknu, tak snad s
tebou opět začne být trochu k vydržení, protože bude pro tebe důležitý nejen zájem (i zabíjení jen v
zájmu) izraelského národa (co kdyby to tak ostatní národy dělali židům), nýbrž jen zájem (i zabíjení jen v
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zájmu) všeobecném (tj. obce všech /zejména všech živých tvorů/). Tatínek karbanátek mňam, mňam,
mlask, mlask, dokonáno jest. Viz také www.spvzt.cz .
1. 7. 2017 11:35

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
So as to understand the below - mentioned joke, I have to give an example. Unorthodox Jewish, e.g.
anarchist young son tells to his orthodox Jewish papa, „papa here you have from me burger with ground
meat", where I am added in several waters boiled piece of carrion (it, that nothing is with you), about the
carrion to the papa for safety's sake I told nothing, but later I will tell it you. If that carrion you eat, you
will stop to consider you as chosen nation an holy people unto the LORD thy God and if after it I tell it
you, so perhaps you will be withstandable a little again, because it will be important for you not only
interest (also killing only in the interest of) Israeli nation (what if other nations did it so to Jews), but the
interest (also killing only in the interest) general (i.e. of community of all /especially all living creatures/).
Papa burger yum, yum, smack, smack, it is finished. See also www.spvzt.cz .
1. 7. 2017 12:57
Petice Greenpeace Plast je past
https://www.plastjepast.cz/?utm_source=en&utm_medium=mail&utm_campaign=17GLB05&utm_conten
t=week1
Aktualizováno 4. 7. 2017 10:44
4. 7. 2017 10:44

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
30) 11/07/2017 Tisková zpráva-Persekuce starosty SPOLKU ZA CO MOŽNÁ NEJMILOSRDNĚJŠÍ
PRODUKTY EKONOMIKY ortodoxní (nikoliv jinou) židovskou částí České advokátní komory
Hustopeče, 11.7.2017 – Dne 28.6.2017 zahájila Česká advokátní komora proti advokátovi JUDr.
Daliborovi Grůzovi Ph.D. řízení o možnosti pozastavení výkonu advokacie, když již začátkem roku 2017
rovněž advokátní komora proti němu zahájila řízení u Okresního soudu v Břeclavi o omezení jeho
svéprávnosti za účelem odnětí jeho advokátní licence pro jeho politický boj za zavedení porážkové daně
a i prodej zdravotně neškodného masa ze zdechlin zvířat jako nejmilosrdnějšího masa v běžných
obchodech, což by znemožnilo navštěvování těchto obchodů ortodoxními židy. A dále pro navádění
JUDr. Dalibora Grůzy Ph.D. košer restaurací a rodinných příslušníků ortodoxních židů k utajenému
přidávání kousku zdravotně neškodné zdechliny do jídla ortodoxních židů, což by znamenalo, že tento
ortodoxní žid přestane být “člověk vyvolený Bohem” (Bible, Dt 14, 21). 2)
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. je od roku 2009 členem Strany zelených, kam vstoupil s cílem prosadit
uzákonění porážkové daně.
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. se od roku 2012 pokouší založit Stranu za práva všech živých tvorů
založenou na jeho knize Filosofie rovnováhy, kterou ve svých knihovních fondech vlastní největší české
státní knihovny.1)
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. je od roku 2002 advokátem zapsaným v seznamu České advokátní komory
a po tu dobu na něj nebyla podána žádná stížnost ze strany jeho klientů. JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. byl
od roku 2002 až do roku 2016 insolvenčním správcem, k ukončení jeho činnosti v žádné z jeho cca 50
insolvenčních věcí nedošlo nikdy pro porušení jeho povinností nýbrž z důvodu jeho resignace na funkci
insolvenčního správce.
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. studoval moderní hebrejštinu na Státní jazykové škole v Praze a Židovské
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obci v Brně a dvakrát navštívil Stát Izrael, ačkoliv sám není židem, tak v průběhu této doby získal řadu
zkušeností se židovskou komunitou.
Velké množství i ortodoxních židů jsou právníky či lékaři.
Lze uzavřít, že České republice vládne úzká oligarchie, tedy vláda nemnoha, kteří sice nejsou mafií,
protože lidi přímo nezabíjí, ale připravují je o možnost obživy tím, že se těchto pár lidí z vládnoucí vrstvy
domluví a pak jimi ostrakizovanému člověku nedají práci a nechají ho žebrat či umírat hlady. Toto je i
případ České advokátní komory.
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. je spoluzakladatelem SPOLKU ZA CO MOŽNÁ NEJMILOSRDNĚJŠÍ
PRODUKTY EKONOMIKY, jenž se snaží oceňovat nejmilosrdnější produkty ekonomiky.
Další informace:
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., starosta SPOLKU ZA CO MOŽNÁ NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY
EKONOMIKY
Mobil: 721 208 595
e-mail: zakladatel@spvzt.cz
http://www.spvzt.cz/
Poznámky pro editory:
1. Web Strany za práva všech živých tvorů a spisy Filosofie rovnováhy a SPOLKU ZA CO MOŽNÁ
NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY EKONOMIKY v češtině i angličtině jsou na internetové
adrese http://www.spvzt.cz/ .
2. Ortodoxními židy rozumím zde židy, kteří by nikdy nejedli zdechliny vzhledem k údajnému příkazu
Boha (Bible, Dt 14,21).
13. 7. 2017 17:16

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
30) 11/07/2017 Press report- Persecution of mayor of THE ASSOCIATION FOR POSSIBLY THE MOST
MERCIFUL PRODUCTS OF THE ECONOMY by orthodox (not other) Jewish part of the Czech Bar
Association
Hustopeče, 11/07/2017 – The day 28/06/2017 Czech Bar Association started against attorney at law
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. proceedings about possibility of suspension of advocacy performance, when
already early in the year 2017 also the bar association brings suit against him at district court in Břeclav
about limitation of his legal capacity for the purpose of withdrawal of his legal license for his political fight
for introduction of slaughter tax as well as sale of health harmless meat from carrions of animals as the
most merciful meat in common shops, which would exclude attending these shops by orthodox Jews.
And further for inciting by JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. the kosher restaurants and members of family of
orthodox Jews to hidden adding piece of health harmless carrion into meal of orthodox Jews, which
would mean that this orthodox Jew stops to be "man chosen by the God" (Bible, Dt 14, 21). 2)
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. is since 2009 A.D. member of the Green Party, where he entered with the
aim to enforce the enactment of slaughter tax.
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. tries to found since 2012 A.D. the Party for the Rights of All Living Creatures
founded on his book Philosophy of Balance that in its library collections the biggest Czech state libraries
own.1)
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JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. is since 2002 A.D. attorney at law registered in list of Czech Bar Association
and during that time against him was handed up no complaint on the part of his clients. JUDr. Dalibor
Grůza Ph.D. was since 2002 A.D. until 2016 A.D. insolvency administrator, the termination of his activity
in any of his c. 50 insolvency causes has never come for violation of his duties but on the ground of his
resignation for the post of insolvency administrator.
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. studied modern Hebrew on State Language School in Prague and Jewish
Community in Brno and twice he visited State Israel, although he himself is not a Jew, so during this
time he gained number of experiences with Jewish community.
Big amount also of orthodox Jews are lawyers or physicians.
It is possible to close down that the Czech Republic is governed by close oligarchy, thus government of
not many, who are not maffia though, because they do not directly kill people, but they deprive them of
possibility of livelihood thereby that these few people from reigning strata will settle and then by them
ostracized human being they will not give job and let him to beg or to starve. This is also case of the
Czech Bar Association.
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. is joint founder of THE ASSOCIATION FOR POSSIBLY THE MOST
MERCIFUL PRODUCTS OF THE ECONOMY, that tries to appreciate the most mercifulí products of
economy.
Further information:
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., mayor of THE ASSOCIATION FOR POSSIBLY THE MOST MERCIFUL
PRODUCTS OF THE ECONOMY
Cell phone: 721 208 595
e-mail: zakladatel@spvzt.cz
http://www.spvzt.cz/
Notes for editors:
1. Web of the Party for the Rights of All Living Creatures and writings of Philosophy of Balance and THE
ASSOCIATION FOR POSSIBLY THE MOST MERCIFUL PRODUCTS OF THE ECONOMY in Czech
and English are on internet address http://www.spvzt.cz/ .
2) Orthodox Jews I understand here as Jews, who would not never eat carrions due to alleged
command of the God (Bible, Dt 14,21).
13. 7. 2017 17:18
Greenpeace plastová stopa:
https://www.plastjepast.cz/moje-stopa/
Aktualizováno 20. 7. 2017 14:10
20. 7. 2017 14:10
Když se potkali při zakládání Státu Izrael židé z celkem milosrdné neortodoxní vládní amády hagany a z
velmi nemilosrdných krajně pravicových bojůvek lechi, tak obě strany vždy držely ruku na zbrani, avšak
takřka nikdy na sebe nevystřelily, protože v případě všech židů jde o jeden národ celý propojený
rodinnými vazbami. (můj komentář)
Rozdělený Izrael: zabil voják skutečně bezbranného Palestince?
Izraelský voják odmítl před vojenským soudem vinu za zabití bezbranného Palestince, který předtím na
izraelské vojáky útočil nožem. Incident se stal v březnu a Azaria při něm zastřelil na zemi ležícího
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palestinského útočníka, který už nikoho neohrožoval. Video zachycující situaci zveřejnila organizace
obhájců lidských práv Betselem.
Azariův čin rozdělil Izrael na ty, kteří si přejí, aby byl voják souzen, a na jeho zastánce, k nimž patří
nejpravicověji zaměření členové vlády.
Náčelník generálního štábu armády Gadi Eisenkot stejně jako bývalý ministr obrany Moše Jaalon
Azariův čin kritizovali. Jaalon mezitím odstoupil a na jeho místo má být jmenován pravicový politik
Avigdor Lieberman, který patří k těm, kdo si myslí, že postavení vojáka před soud bylo unáhlené.
Azaria před soudem řekl, že jednal v sebeobraně. Jeho právníci tvrdili, že si voják myslel, že střelba po
Palestinci je jediný způsob, jak zachránit život sobě a ostatním vojákům. Domníval se prý, že má
Palestinec také pás s výbušninami. Azaria si myslí, že s ním armáda jedná mimořádně tvrdě, protože v
jiných srovnatelných případech byli vojáci pouze písemně pokáráni, nikoli souzeni.
Soud vyměnil jednoho ze tří soudců, který byl podle obhajoby v úzkém kontaktu s hlavním svědkem
žaloby.
Proces s Azariou začal 9. května. Podle svědectví o incidentu, který se stal 24. března, Azaria přišel na
místo až několik minut po útoku dvou Palestinců na izraelské vojáky. Jeden z útočníků už byl mrtvý,
druhý rovněž ležel na zemi. Azaria si sundal helmu, podal ji kolegovi, postoupil k ležícímu Palestinci a
vpálil mu kulku do hlavy. Podle obvinění jednal v rozporu s předpisy, protože terorista už nepředstavoval
nebezpečí pro vojáky, civilisty ani Azariu. Pitva prokázala, že Palestince zabila Azariova střela.
http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/asie-a-oceanie/rozdeleny-izrael-zabil-vojak-skutecnebezbranneho-palestince_384610.html
Izraelský voják, který zabil ležícího palestinského útočníka, neuspěl s odvoláním
Izraelský vojenský soud v neděli zamítl odvolání izraelského vojáka Elora Azarii, který byl letos v únoru
odsouzen k 18 měsícům vězení za to, že zabil zraněného Palestince. Informují o tom izraelská média.
Podle agentury AFP soudci vojenského tribunálu zároveň zamítli i odvolání prokurátorů proti
prvoinstančnímu rozsudku. Ti pro vojáka požadovali přísnější trest.
Vojenský soud přitom Azariu minulý týden v pondělí propustil do domácího vězení. Voják byl ve vazbě
od loňského března a vojenská služba mu skončila 20. července.
Azariův případ je v Izraeli pozorně sledován, protože část veřejnosti se vojáka zastává a jeho čin
hodnotí stejně jako obhajoba jako náležitý projev obrany. Naproti tomu armádní vedení a žalobce
skutečnost, že voják střílel na Palestince ležícího na zemi, považují za vraždu.
Incident se stal loni v březnu v Hebronu. Na izraelské vojáky tam noži zaútočili dva Palestinci. Jeden z
útočníků byl zastřelen hned a druhý zůstal ležet zraněný na zemi. K němu Azaria přistoupil a střelil ho
do hlavy.
https://www.novinky.cz/zahranicni/444914-izraelsky-vojak-ktery-zabil-leziciho-palestinskeho-utocnikaneuspel-s-odvolanim.html
Šéf izraelské armády vyzval k používání přiměřené síly. Aktualizace: 18.02.2016 07:01. Jeruzalém Náčelník generálního štábu izraelské armády Gadi Eisenkot vyzval vojáky, aby v boji s palestinskými
násilníky, kteří dost často při útocích na Izraelce zahynou, nepoužívali nepřiměřenou sílu. Při vlně
násilností mezi Izraelci a Palestinci zahynulo od loňského října již 25 Izraelců, Američan a občan
Eritreje, uvedla agentura AFP. Izraelští vojáci usmrtili 172 Palestinců, většinu z nich přímo při útoku,
další během střetů a demonstrací. "Když je tam třináctiletá dívka držící nůž a existuje určitá vzdálenost
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mezi ní a vojáky, nechci vidět vojáka, který začne střílet a vyprázdní na dívku celý zásobník, i když
páchá velmi vážný čin," uvedl Eisenkot před novými branci. "Spíše by měl použít sílu, která je potřebná
k tomu, aby bylo dosaženo cíle," dodal. Mezi pachateli palestinských násilností bylo dosud velké
množství mladistvých. Izraelský deník Jediot Achronot citoval ze studie armády a tajných služeb, podle
které bylo 37 procentům pachatelů mezi 16 a 20 lety. Nová vlna násilí mezi Izraelci a Palestinci začala
kvůli sporům o posvátná místa na jeruzalémské Chrámové hoře, palestinské vedení je ale přičítá
neřešené politické situaci Palestinců.
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sef-izraelske-armady-vyzval-k-pouzivani-primerene-sily/1316321
Libor Halik 15. bře 2016
Musíš vraždit: Minulý měsíc náčelník generálního štábu izraelské armády Lt. Gen. Gadi Eizenkot, řekl:
"Nechci, aby voják vystřílel zásobník do dívky s nůžkami." V kázání izraelský vrchní rabín Sefardů
Jicchak Josef vyzval vojáky, aby ignorovali příkazy šéfa armády, jakož i soudní rozhodnutí, a prostě
zabíjeli jakkoli - cituji - "ozbrojené Palestince" najdou-li je. Josef argumentoval, že se jedná o Boží příkaz
daný všem Židům. Během své návštěvy ve Svaté zemi v roce 2014 se papež František setkal s panem
Josefem. (L: Byl to Boží příkaz daný všem Židům, že mají vyhubit pouze satanismu propadlé národy
Kananejské, nikoliv jiné národy, od času východu z Egypta do času babylonského zajetí
Nabuchodonozorem. Tento příkaz už neplatí, neboť Kananejské národy vyhubil král Nabuchodonozor.
Je vidět, že nejvíc proti Bohu a bližním jsou "věřící Židé"-rabíni, zatímco v Židech ateistech - v
generálovi armády je špetka morálky. Dle proroctví rabína Yitzhaka Kaduriho, který se před smrtí stal
křesťanem, po smrti premiéra Šarona k ateistům ze Židů promluví Kristus do jejich srdcí, zatímco srdce
zbožných Židů zůstanou ďábelská)
You Shall Kill: Last month, Israeli Army Chief of Staff Lt. Gen. Gadi Eisenkot, said “I don’t want a soldier
to empty a magazine on a girl with scissors.” In a sermon Israel’s chief Sephardic Rabbi Yitzhak Yosef
urged soldiers to ignore the Army Chief’s orders, as well as court rulings, and just kill any – quote “armed Palestinians” they find. Yosef argued that this was a religious imperative for all Jews. During his
visit in the Holy Land in 2014 Pope Francis met with Mr. Yosef.
https://gloria.tv/postings/+/video/487e1xzs1EoNEdfSTm84kz8nN
https://cs.wikipedia.org/wiki/Libor_Halík
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gadi_Eizenkot
Aktualizováno 2. 8. 2017 3:22
2. 8. 2017 3:22
Podpořte kampaň Strany zelených za trvale udržitelné hospodaření v českých lesích dle mezinárodního
certifikátu vyžadovaného i předními výrobci:
http://www.nasuchoodlesa.cz/?utm_campaign=fsc_clen&utm_medium=email&utm_source=zeleni
Aktualizováno 8. 8. 2017 16:10
8. 8. 2017 16:10

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
31-2) 15/08/2017 My (legal) dispute
As philosopher as well as lawyer I lead legal dispute against Czech Bar Association and against Jewish
orthodoxy, possibly also against undertaking in the Czech agriculture, the second richest Czech citizen
Andrej Babiš about possibility of the world, where everyone would like each other, among others about
slaughter tax and eating carrions, which is sharply against Jewish orthodoxy (see Bible, Dt 14,21). In
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this legal dispute then it will show, on whose side power, truth and love are, and last but not least, how
competent I am the philosopher and the lawyer.
15. 8. 2017 19:34

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
15/08/2017 Můj (právní) spor
Jako filozof i právník vedu právní spor proti České advokátní komoře a proti židovské ortodoxii (tj.
pravověrností), možná i proti podnikajícímu v českém zemědělství, druhému nejbohatšímu českému
občanovi Andreji Babišovi o možnost světa, kde by se měli všichni rádi, mimo jiné o porážkovou daň a
jedení zdechlin, což je ostře proti židovské pravověrnosti (viz Bible, Dt 14,21). V tomto právním sporu se
pak ukáže, na čí straně jsou moc, pravda a láska, a v neposlední řadě, jak schopný jsem filozof a
právník.
15. 8. 2017 21:14
Jak udělat z ortodoxního muslima více neortodoxního muslima a z Izraele více neortodoxní Izrael
Bible, Bible kralická, Deuteronomium 14,21 Žádné umrliny jísti nebudete; příchozímu, kterýž jest v
branách tvých, dáš ji, a jísti ji bude, aneb prodáš cizozemci, nebo lid svatý jsi Hospodinu Bohu svému.
Nebudeš vařiti kozelce v mléce matky jeho.
Korán, /CXII/ Súra 5, Prostřený stůl, verš 4/3:
Korán, /LXXXVII/ Súra 6, Dobytek, verš 145/146:
Ortodoxní muslimové nemohou jíst dobrovolně zdechliny.
(Tzn. až nakonec v Západním světě v obchodech bude povoleno prodávat z masa pouze zdechliny, tak
všichni Západní ortodoxní muslimové a i Západní ortodoxní židé se stanou zcela integrovanými
neortodoxními muslimy a i zcela integrovanými neortodoxními židy.)
Je třeba v domě ortodoxních židů i v izraelské hospodě, kam chodí hodně ortodoxních židů, nabízet
tajně delší dobu místo košer masa vařené zdechliny a po delší době to je třeba všem ortodoxním židům
říci.
Aby jste výše uvedený vtip pochopili, musím uvést příklad. Neortodoxní židovský, např. anarchistický
synek říká svému ortodoxnímu židovskému tatínkovi, „tatínku tady máš ode mne karbanátek s mletým
masem“, kam jsem přidal v několika vodách převařený kousek zdechliny (to, aby se ti nic nestalo), o té
zdechlině jsem ti tatínku pro jistotu nic neřekl, ale později ti to řeknu. Když tu zdechlinu sníš, přestaneš
se považovat za vyvolený národ svatý lid Hospodina svého Boha a když ti to poté řeknu, tak snad s
tebou opět začne být trochu k vydržení, protože bude pro tebe důležitý nejen zájem (i zabíjení jen v
zájmu) izraelského národa (co kdyby to tak ostatní národy dělali židům), nýbrž jen zájem (i zabíjení jen v
zájmu) všeobecném (tj. obce všech /zejména všech živých tvorů/). Tatínek karbanátek mňam, mňam,
mlask, mlask, dokonáno jest. Viz také www.spvzt.cz .
Aktualizováno 24. 8. 2017 10:18
24. 8. 2017 10:18
How to do from orthodox Muslim more unortodox Muslim and from Israel more unorthodox Israel
Bible, King James Version, Deuteronomy 14,21 Ye shall not eat of any thing that dieth of itself thou shalt
give it unto the stranger that is in thy gates that he may eat it; or thou mayest sell it unto an alien for thou
art an holy people unto the LORD thy God Thou shalt not seethe a kid in his mother's milk.
Koran, /CXII/ Sura 5, Prepared Table, verse 4/3:
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Koran, /LXXXVII/ Sura 6, Cattle, verse 145/146:
Orthodox Muslims cannot eat voluntarily carrions.
(It means. when in the end in Western world in shops from meat only carrions are permissible to sell, so
all Western orthodox Muslims and also Western orthodox Jews will become completely integrated
unorthodox Muslims and also completely integrated unortodox Jews.)
It is necessary in home of orthodox Jews and in Israeli pub, where go a lot of orthodox Jews, to offer on
the quiet for a longer time boiled carrions in place of kosher meat and after longer time it it is necessary
to tell it to all orthodox Jews.
So as to understand the above - mentioned joke, I have to give an example. Unorthodox Jewish, e.g.
anarchist young son tells to his orthodox Jewish papa, „papa here you have from me burger with ground
meat", where I am added in several waters boiled piece of carrion (it, that nothing is with you), about the
carrion to the papa for safety's sake I told nothing, but later I will tell it you. If that carrion you eat, you
will stop to consider you as chosen nation an holy people unto the LORD thy God and if after it I tell it
you, so perhaps you will be withstandable a little again, because it will be important for you not only
interest (also killing only in the interest of) Israeli nation (what if other nations did it so to Jews), but the
interest (also killing only in the interest) general (i.e. of community of all /especially all living creatures/).
Papa burger yum, yum, smack, smack, it is finished. See also www.spvzt.cz .
Aktualizováno 24. 8. 2017 10:21
24. 8. 2017 10:21
איך לעשות ממוסלם דתי מוסלם יותר חילוני ומישראל דתי ישראל יותר חילוני
Bible, Deuteronomy דברים, תנ״ךא־תבַ ֵשל גְ ִּֿדי
ְ ֹלהיָך ל
ֶׁ ֱר־ב ְשע ֶׁריָך ִּֿת ְתנֶׁ נה וַאֲ כלּה אֹו מכר ְלנכְ ִּֿרי ִּֿכי ַעם קדֹוש אַ תה לַ יהוה א
ִּֿ  לא תאכְ לּו כל־ ְנבֵ לה לַ ֵגר אֲ ֶׁש14,21
בַ חֲ לֵ ב ִּֿאמֹו׃ פ
http://www.tanach.us/Tanach.xml#Home
:Koran, /CXII/ Sura 5, verse 4/3 - 4/3 פסוק,  שולחן הכין5 סורה, קוראן
:Koran, /LXXXVII/ Sura 6, verse 145/146 - 145/146 פסוק,  בקר6 סורה, קוראן
המוסלמים הדתיים לא יכולים לאכול מרצון נבלות
יש זה כאשר בסוף בעולם המערבי בחנויות רק נבלות יהיו רשאיות למכור מבשר כך שכל המוסלמים המערביים הדתיים וגם
היהודים המערביים הדתיים מהפך במוסלמים כליל משולבים חילוניים וגם ביהודים כליל משולבים חילוניים
אנחנו צריכים בבית של יהודים דתים ובמלון ישראלי באיזה שהרבה יהודים דתים הולכים לתת בסתר זמן יותר ארוך נבלות
מבושלות במקום בשר כשר ואחרי זמן יותר ארוך אנחנו צריכים לאמור זה לכל יהודים דתים
Aktualizováno 24. 8. 2017 10:22
24. 8. 2017 10:22
12/10/2017 Proč má snaha o zavedení prodeje masa zdechlin jako současného existujícího co možná
nejmilosrdnějšího zdravotně ošetřeného masa, a to i zejména pro těhotné a kojící ženy, v běžných
obchodech prudce naráží v České republice zejména na fanatismus ortodoxní židovské loby mimo jiné i
v České advokátní komoře.
Bible
Leviticus 5, 2Anebo když se někdo dotkne čehokoli nečistého, buď zdechliny nečistého divokého zvířete
nebo zdechliny nečistého domácího zvířete nebo zdechliny nečisté drobné havěti, i když mu to nebylo
známo, je nečistý a provinil se.
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Leviticus 11, 11Budou pro vás hodni opovržení. Nesmíte jíst jejich maso a jejich zdechliny budete mít v
opovržení.
Leviticus 11, 24Tou byste se poskvrnili. Každý, kdo se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý až do
večera
Leviticus 11, 25a každý, kdo by něco z jejich zdechliny nesl, vypere si šaty a bude nečistý až do večera.
Leviticus 11, 27Také všechno ze čtyřnohých živočichů, co chodí po tlapách, bude pro vás nečisté.
Každý, kdo se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý až do večera.
Leviticus 11, 28Kdo by nesl jejich zdechlinu, vypere si šaty a bude nečistý až do večera. To všechno je
pro vás nečisté.
Leviticus 11, 35Zkrátka všechno, nač padne něco z těch zdechlin, bude nečisté. Pec i krb budou
nečisté, musí se zbořit; budou pro vás nečisté.
Leviticus 11, 36Jen vodní pramen a jímka zadržující vodu budou čisté. Cokoli přijde do styku s těmi
zdechlinami, bude nečisté.
Leviticus 11, 37Když však něco z těch zdechlin padne na semeno, určené k setí, to zůstane čisté.
Leviticus 11, 38Ale když bude na semeno nalita voda a padne na ně něco z těch zdechlin, bude pro vás
nečisté.
Leviticus 11, 39Když pojde některé ze zvířat, která máte dovoleno jíst, ten, kdo se dotkne jeho
zdechliny, bude nečistý až do večera.
Leviticus 11, 40Kdo z té zdechliny něco sní, vypere si šaty a bude nečistý až do večera. Též kdo by tu
zdechlinu nesl, vypere si šaty a bude nečistý až do večera.
Leviticus 11, 8Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete; budou pro vás nečistí.
Leviticus 17, 15Každý, kdo by jedl zdechlinu nebo rozsápané zvíře , ať domorodec či host, vypere si
šaty, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. Potom bude opět čistý.
Leviticus 22, 8Zdechlinu nebo něco rozsápaného nebude jíst, aby se tím neznečistil. Já jsem Hospodin.
Deuteronomium 14, 21Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Buď ji dáš bezdomovci, který žije v tvých
branách, aby ji jedl, nebo ji prodáš cizinci. Vždyť jsi svatý lid Hospodina, svého Boha. Nebudeš vařit
kůzle v mléce jeho matky.
Deuteronomium 14, 8Ani vepře; má sice kopyta rozdělená, ale nepřežvykuje; bude pro vás nečistý.
Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete.
Soudců 14, 8Když opět za čas šel, aby si ji vzal, odbočil podívat se na zabitého lva. A hle, ve lví
zdechlině bylo včelstvo a med.
Soudců 14, 9Nabral si jej do hrsti a cestou jej jedl. Zašel k otci a matce a dal i jim, aby jedli; ale
nepověděl jim, že med vybral ze lví zdechliny.
Leviticus 5
2Anebo když se někdo dotkne čehokoli nečistého, buď zdechliny nečistého divokého zvířete nebo
zdechliny nečistého domácího zvířete nebo zdechliny nečisté drobné havěti, i když mu to nebylo známo,
je nečistý a provinil se.
3Anebo když se někdo dotkne lidské nečistoty, jakékoli nečistoty, jíž se může znečistit, i když mu to
nebylo známo, ale potom se to dozví, provinil se.
4Anebo když někdo nerozvážně pronese přísahu, že udělá něco zlého nebo dobrého, vším, k čemu se
člověk přísahou nerozvážně zavázal, i když mu to nebylo známo, ale potom se to dozví, každou
jednotlivostí se provinil.
5Když se tedy čímkoli z toho provinil, ať vyzná, čím se prohřešil,
6a přivede Hospodinu jako pokutu za prohřešek, jehož se dopustil, samici z bravu, ovci nebo kozu, v
oběť za hřích. Pro jeho hřích vykoná za něho kněz smírčí obřady .
7Jestliže není v jeho možnostech obětovat beránka nebo kůzle, přinese Hospodinu jako pokutu za svůj
prohřešek dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno k oběti za hřích, druhé k oběti zápalné.
8Donese je knězi. Ten bude nejprve obětovat to, které je určeno k oběti za hřích. Zespodu mu nehtem
natrhne hlavu, ale neodtrhne ji.
9Trochu krve oběti za hřích stříkne na stěnu oltáře a zbytek krve nechá vykapat ke spodku oltáře. To
bude oběť za hřích.
10To druhé připraví podle řádu zápalné oběti. Pro hřích, jehož se dopustil, vykoná za něho kněz smírčí
obřady , a bude mu odpuštěno.
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11Jestliže není s to dát ani dvě hrdličky nebo dvě holoubata, přinese ten, kdo zhřešil, jako dar desetinu
éfy bílé mouky v oběť za hřích; nepoleje ji olejem a nedá na ni kadidlo, protože to je oběť za hřích.
12Donese ji knězi a kněz z ní vezme plnou hrst na připomínku a na oltáři ji obrátí v obětní dým jako
ohnivé oběti Hospodinovy. To bude oběť za hřích.
13Pro hřích, jehož se čímkoli z toho dopustil, vykoná za něho kněz smírčí obřady , a bude mu
odpuštěno; zbytek oběti bude patřit knězi jako při oběti přídavné.“
14Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
15„Jestliže se někdo těžce zpronevěří tím, že se neúmyslně prohřeší proti svatým věcem
Hospodinovým, jako pokutu přivede Hospodinu z bravu berana bez vady, jehož cenu stanovíš v
šekelech stříbra podle váhy určené svatyní, jako oběť za vinu.
16Nahradí také, čím se proti svatým věcem prohřešil, a přidá nad to pětinu. Dá to knězi a kněz za něho
obětí berana za vinu vykoná smírčí obřady , a bude mu odpuštěno.
17Jestliže se někdo prohřeší a dopustí se něčeho proti kterémukoli Hospodinovu příkazu, co se dělat
nesmí, aniž to věděl, provinil se a ponese následky své nepravosti.
18Přivede ke knězi z bravu berana bez vady, jehož cenu určíš, jako oběť za vinu. Za neúmyslný
přestupek, jehož se dopustil, aniž věděl, vykoná za něho kněz smírčí obřady , a bude mu odpuštěno.
19To bude oběť za vinu. Jistěže se provinil proti Hospodinu.“
Leviticus 11
1Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi a řekl jim:
2„Mluvte k Izraelcům: Ze všech zvířat na zemi smíte jíst tyto živočichy:
3Všechno, co má rozdělená kopyta tak, že jsou kopyta rozpolcená úplně, přežvýkavce mezi zvířaty, ty
smíte jíst.
4Ale z přežvýkavců a z těch, kdo mají rozdělená kopyta, nesmíte jíst velblouda, který sice přežvykuje,
ale nemá rozdělená kopyta; bude pro vás nečistý;
5damana, který také přežvykuje, ale nemá rozdělená kopyta; bude pro vás nečistý;
6zajíce, který také přežvykuje, ale nemá rozdělená kopyta; bude pro vás nečistý;
7vepře, který sice má rozdělená kopyta tak, že jsou úplně rozpolcená, ale nepřežvykuje; bude pro vás
nečistý.
8Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete; budou pro vás nečistí.
9Ze všeho, co je ve vodě, smíte jíst toto: Všechno ve vodách, v mořích a potocích, co má ploutve a
šupiny, smíte jíst.
10Z veškeré vodní havěti v mořích a potocích, ze všech živočichů, kteří jsou ve vodách, bude pro vás
hodné opovržení všechno, co nemá ploutve ani šupiny.
11Budou pro vás hodni opovržení. Nesmíte jíst jejich maso a jejich zdechliny budete mít v opovržení.
12Všechno ve vodě, co nemá ploutve ani šupiny, budete mít v opovržení.
13Z létajících živočichů budete mít v opovržení tyto, nesmějí se jíst, jsou hodni opovržení: orla, orlosupa
a mořského orla,
14luňáka a různé druhy jestřábů,
15všechny druhy havranů,
16pštrosa, sovu, racka a různé druhy sokolů,
17kulicha, kormorána a výra,
18sovu pálenou, pelikána a mrchožrouta,
19čápa a různé druhy volavek, dudka a netopýra.
20Všechna létající havěť chodící po čtyřech bude pro vás hodna opovržení.
21Jen to smíte jíst z veškeré létající havěti chodící po čtyřech, co má skákavé nohy, jimiž skáče po
zemi.
22Smíte z nich jíst tyto: různé druhy kobylek, jako arbe, soleám, chargól a chágáb.
23Ale ostatní létající čtyřnohá havěť bude pro vás hodna opovržení.
24Tou byste se poskvrnili. Každý, kdo se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý až do večera
25a každý, kdo by něco z jejich zdechliny nesl, vypere si šaty a bude nečistý až do večera.
26Každé zvíře, které má rozdělená kopyta, ale ne rozpolcená úplně, a které nepřežvykuje, bude pro vás
nečisté. Každý, kdo se ho dotkne, bude nečistý.
27Také všechno ze čtyřnohých živočichů, co chodí po tlapách, bude pro vás nečisté. Každý, kdo se
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dotkne jejich zdechliny, bude nečistý až do večera.
28Kdo by nesl jejich zdechlinu, vypere si šaty a bude nečistý až do večera. To všechno je pro vás
nečisté.
29Dále pro vás bude nečisté z havěti hemžící se po zemi: krysa, myš, různé druhy ještěrek,
30gekoni, scinkové a chameleón.
31Ti jsou pro vás nečistí z veškeré havěti. Každý, kdo se jich dotkne, když pojdou, bude nečistý až do
večera.
32Také všechno, nač padne něco z nich, když pojdou, bude nečisté, ať to je dřevěný předmět nebo
oděv, kůže či pytlovina, cokoli, čeho se užívá k práci; bude to vloženo do vody a bude to nečisté až do
večera; pak to bude čisté.
33Když něco z nich spadne do hliněné nádoby, bude nečisté všechno, co je uvnitř, a nádobu rozbijete.
34Každý pokrm určený k jídlu, který přišel do styku s onou vodou, bude nečistý. Též každý nápoj, který
se pije z takové nádoby, bude nečistý.
35Zkrátka všechno, nač padne něco z těch zdechlin, bude nečisté. Pec i krb budou nečisté, musí se
zbořit; budou pro vás nečisté.
36Jen vodní pramen a jímka zadržující vodu budou čisté. Cokoli přijde do styku s těmi zdechlinami,
bude nečisté.
37Když však něco z těch zdechlin padne na semeno, určené k setí, to zůstane čisté.
38Ale když bude na semeno nalita voda a padne na ně něco z těch zdechlin, bude pro vás nečisté.
39Když pojde některé ze zvířat, která máte dovoleno jíst, ten, kdo se dotkne jeho zdechliny, bude
nečistý až do večera.
40Kdo z té zdechliny něco sní, vypere si šaty a bude nečistý až do večera. Též kdo by tu zdechlinu nesl,
vypere si šaty a bude nečistý až do večera.
41Všechna havěť hemžící se po zemi je hodna opovržení, nesmí se jíst.
42Nic z veškeré havěti hemžící se po zemi, nic, co leze po břiše nebo chodí po čtyřech, ani co má více
noh, nesmíte jíst, je to hodno opovržení.
43Neuvádějte v opovržení sami sebe pro nějakou hemžící se havěť; nesmíte se jimi poskvrnit, abyste
se jimi neznečistili.
44Já jsem Hospodin, váš Bůh. Posvěťte se a buďte svatí, neboť já jsem svatý. Neposkvrňujte sami sebe
žádnou havětí plazící se po zemi.
45Já jsem Hospodin, který jsem vás vyvedl z egyptské země, abych byl vaším Bohem. Proto buďte
svatí, neboť já jsem svatý.“
46To je řád o zvířatech, o ptácích a o všech živých tvorech pohybujících se ve vodách i o všech, kteří se
hemží po zemi.
47Je nutno rozlišovat mezi nečistým a čistým, mezi živočichy, kteří se smějí jíst, a těmi, kteří se jíst
nesmějí.
Leviticus 17
10Kdokoli z domu izraelského i z těch, kdo mezi vámi přebývají jako hosté, bude jíst jakoukoli krev, proti
tomu se obrátím; každého, kdo by jedl krev, vyobcuji ze společenství jeho lidu.
11V krvi je život těla. Já jsem vám ji určil na oltář k vykonávání smírčích obřadů za vaše životy. Je to
krev; pro život, který je v ní , se získává smíření.
12Proto jsem rozkázal Izraelcům: Nikdo z vás nebude jíst krev, ani ten, kdo mezi vámi přebývá jako
host, nebude jíst krev.
13Kdokoli z Izraelců i z těch, kdo mezi vámi přebývají jako hosté, uloví zvíře nebo ptáka, které se smí
jíst, nechá vytéci jeho krev a přikryje ji prachem,
14neboť život každého tvora je v jeho krvi, ta ho oživuje. Proto jsem Izraelcům řekl: Nebudete jíst krev
žádného tvora, neboť život každého tvora je v jeho krvi. Každý, kdo by ji jedl, bude vyobcován.
15Každý, kdo by jedl zdechlinu nebo rozsápané zvíře , ať domorodec či host, vypere si šaty, omyje se
vodou a bude nečistý až do večera. Potom bude opět čistý.
16Jestliže by je nevypral a celý se neomyl, ponese následky své nepravosti.“
Leviticus 22
1Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
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2„Mluv k Áronovi a jeho synům, ať se zdržují svatých darů Izraelců, které mi oddělují jako svaté, a ať
neznesvěcují mé svaté jméno. Já jsem Hospodin.
3Řekni jim: Kdyby se někdo ve vašich pokoleních ze všeho vašeho potomstva přiblížil ke svatým darům,
které Izraelci oddělují Hospodinu jako svaté, a byl nečistý, bude vyobcován od mé tváře. Já jsem
Hospodin.
4Kdokoli z potomstva Áronova by byl malomocný nebo by trpěl výtokem, nesmí jíst ze svatých darů,
dokud nebude čistý. Kdyby se dotkl čehokoli, co je znečištěno mrtvým, nebo měl výron semene
5nebo by se někdo dotkl jakékoli havěti, jež by ho znečistila, nebo člověka, který by ho znečistil
jakoukoli svou nečistotou,
6každý, kdo by se něčeho z toho dotkl, bude nečistý až do večera; nesmí jíst ze svatých darů, dokud se
celý neomyje vodou.
7Po západu slunce bude čistý a potom může jíst ze svatých darů, protože to je jeho pokrm.
8Zdechlinu nebo něco rozsápaného nebude jíst, aby se tím neznečistil. Já jsem Hospodin.
9Všichni budou dbát na to, co jsem jim uložil, aby nenesli následky hříchu a nezemřeli pro něj, kdyby to
znesvětili. Já jsem Hospodin, já je posvěcuji.
10Žádný nepovolaný nebude jíst nic svatého; ani ten, kdo by právě dlel u kněze, ani člověk jím za mzdu
najatý nebude jíst nic svatého.
11Když si však kněz koupí člověka za stříbro, ten z toho jíst může; i narození v jeho domě budou jíst z
jeho pokrmu.
12Když se kněžská dcera vdá za nekněze, nesmí jíst ze svatých darů obětovaných pozdvihováním.
13Ale když kněžská dcera ovdoví nebo bude zapuzena a nemá potomka a vrátí se do domu svého otce
jako za svého mládí, bude jíst z pokrmu otcova; ovšem žádný nepovolaný z něho jíst nebude.
14Kdyby někdo jedl něco svatého neúmyslně, přidá k tomu pětinu a dá jako svatý dar knězi.
15Kněží nedovolí znesvětit svaté dary Izraelců, které pozdvihují pro Hospodina;
16uvalili by tíhu provinění na ty, kdo by jedli jejich svaté dary. Já jsem Hospodin, já je posvěcuji.“
Deuteronomium 14
1Jste synové Hospodina, svého Boha. Nebudete si pro mrtvého dělat smuteční zářezy, ani mezi očima
lysinu.
2Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha. Tebe si Hospodin vyvolil ze všech lidských pokolení , která
jsou na tváři země, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím.
3Nesmíš jíst nic ohavného.
4Smíte jíst tato zvířata: býka, ovci a kozu,
5jelena, gazelu, daňka, kozorožce, antilopu díšona, tura stepního a divokou kozu,
6zkrátka všechna zvířata, která mají kopyta rozdělená tak, že jsou obě kopyta úplně rozpolcená,
přežvýkavce mezi zvířaty; ty jíst smíte.
7Z přežvýkavců, z těch, co mají kopyta rozdělená rozpolcením, nesmíte však jíst velblouda, zajíce a
damana. Jsou to přežvýkavci, ale kopyta nemají úplně rozdělená; budou pro vás nečistí.
8Ani vepře; má sice kopyta rozdělená, ale nepřežvykuje; bude pro vás nečistý. Jejich maso nesmíte jíst,
jejich zdechliny se nedotknete.
9Ze všeho, co je ve vodě, smíte jíst toto: všechno, co má ploutve a šupiny. To smíte jíst.
10Co nemá ploutve ani šupiny, jíst nesmíte; bude to pro vás nečisté.
11Smíte jíst všechno čisté ptactvo.
12Jen tyto z nich jíst nesmíte: orla, orlosupa a orla mořského,
13luňáka, jestřába a různé druhy supů,
14žádný druh havranů,
15pštrosa, sovu, racka a různé druhy sokolů,
16kulicha, výra a sovu pálenou,
17pelikána, mrchožrouta a kormorána,
18čápa a různé druhy volavek, dudka a netopýra.
19Nečistá bude pro vás i všechna létající havěť; nesmí se jíst.
20Všechno čisté ptactvo jíst smíte.
21Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Buď ji dáš bezdomovci, který žije v tvých branách, aby ji jedl, nebo ji
prodáš cizinci. Vždyť jsi svatý lid Hospodina, svého Boha. Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky.
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Soudců 14
5I sestoupil Samson s otcem a matkou do Timnaty. Když přišli k timnatským vinicím, vyskočil náhle proti
němu řvoucí mladý lev.
6Tu se ho zmocnil duch Hospodinův, že jej holýma rukama roztrhl jako kůzle. Otci ani matce nepověděl,
co udělal.
7Pak sestoupil dolů , aby se domluvil s tou ženou; v Samsonových očích to byla ta pravá.
8Když opět za čas šel, aby si ji vzal, odbočil podívat se na zabitého lva. A hle, ve lví zdechlině bylo
včelstvo a med.
9Nabral si jej do hrsti a cestou jej jedl. Zašel k otci a matce a dal i jim, aby jedli; ale nepověděl jim, že
med vybral ze lví zdechliny.
10I sestoupil jeho otec k té ženě a Samson tam uspořádal hostinu, jak to mládenci dělávali.
11Jakmile ho uviděli, vybrali třicet družbů, aby byli s ním.
12Samson jim řekl: „Chci vám dát hádanku. Jestli mi ji dokážete za sedm dní hostiny rozluštit a
uhodnete její smysl , dám vám třicet košil a třicatery sváteční šaty.
13Jestli mi ji však nebudete moci rozluštit, dáte vy mně třicet košil a třicatery sváteční šaty.“ Souhlasili s
ním: „Dej nám svou hádanku, ať si ji poslechneme.“
14Řekl jim tedy: „Ze žrouta vyšel pokrm, ze siláka vyšla sladkost.“
15Po tři dny nebyli s to hádanku rozluštit. Sedmého dne navedli Samsonovu ženu: „Přemluv svého
muže, ať nám hádanku prozradí! Jinak tě i s domem tvého otce upálíme. To jste nás sem pozvali,
abyste nás obrali?“
16I vyčítala ta žena s pláčem Samsonovi: „Chováš vůči mně jenom nenávist, nemáš mě rád! Dals
hádanku synům mého lidu a neprozradil jsi mi ji.“ Odpověděl jí: „Ani svému otci a své matce jsem ji
neprozradil, a tobě bych ji měl prozradit?“
17Ale ona na něj s pláčem naléhala po celých sedm dní hostiny, že jí to sedmého dne prozradil. Tolik
ho obtěžovala. A ona prozradila hádanku synům svého lidu.
18Sedmého dne, ještě před západem slunce, mu řekli mužové města: „Co je sladší než med, co je
silnější než lev?“ Odpověděl jim: „Kdybyste neorali mou jalovicí, moji hádanku byste neuhodli.“
19Tu se ho zmocnil duch Hospodinův, sestoupil do Aškalónu a pobil tam třicet mužů. Pobral jim jejich
výstroj a dal sváteční šaty těm, kdo rozluštili hádanku. S planoucím hněvem se pak vrátil do otcovského
domu.
20Samsonovu ženu dostal jeden z družbů, který mu byl druhem.
Zdroj: Bible, Český ekumenický překlad, www.biblenet.cz
Aktualizováno 13. 10. 2017 13:24
13. 10. 2017 13:24
12/10/2017 Why my effort for implementation of sales of meat of carrions as the contemporary existing
most possible merciful sanitated meat, namely also especially for pregnant and breast-feeding women,
in mainstream shops violently clash in Czech Republic especially with fanaticism of orthodox Jewish
lobby among others also in Czech Bar Association.
Bible
Leviticus 5, 2 Or if a soul touch any unclean thing, whether it be a carcase of an unclean beast, or a
carcase of unclean cattle, or the carcase of unclean creeping things, and if it be hidden from him; he
also shall be unclean, and guilty.
Leviticus 11, 11 They shall be even an abomination unto you; ye shall not eat of their flesh, but ye shall
have their carcases in abomination.
Leviticus 11, 24 And for these ye shall be unclean: whosoever toucheth the carcase of them shall be
unclean until the even.
Leviticus 11, 25 And whosoever beareth ought of the carcase of them shall wash his clothes, and be
unclean until the even.
Leviticus 11, 27 And whatsoever goeth upon his paws, among all manner of beasts that go on all four,
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those are unclean unto you: whoso toucheth their carcase shall be unclean until the even.
Leviticus 11, 28 And he that beareth the carcase of them shall wash his clothes, and be unclean until
the even: they are unclean unto you.
Leviticus 11, 35 And every thing whereupon any part of their carcase falleth shall be unclean; whether it
be oven, or ranges for pots, they shall be broken down: for they are unclean and shall be unclean unto
you.
Leviticus 11, 36 Nevertheless a fountain or pit, wherein there is plenty of water, shall be clean: but that
which toucheth their carcase shall be unclean.
Leviticus 11, 37 And if any part of their carcase fall upon any sowing seed which is to be sown, it shall
be clean.
Leviticus 11, 38 But if any water be put upon the seed, and any part of their carcase fall thereon, it shall
be unclean unto you.
Leviticus 11, 39 And if any beast, of which ye may eat, die; he that toucheth the carcase thereof shall be
unclean until the even.
Leviticus 11, 40 And he that eateth of the carcase of it shall wash his clothes, and be unclean until the
even: he also that beareth the carcase of it shall wash his clothes, and be unclean until the even.
Leviticus 11, 8 Of their flesh shall ye not eat, and their carcase shall ye not touch; they are unclean to
you.
Leviticus 17, 15 And every soul that eateth that which died of itself, or that which was torn with beasts,
whether it be one of your own country, or a stranger, he shall both wash his clothes, and bathe himself
in water, and be unclean until the even: then shall he be clean.
Leviticus 22, 8 That which dieth of itself, or is torn with beasts, he shall not eat to defile himself
therewith; I am the Lord.
Deuteronomium 14, 21 Ye shall not eat of anything that dieth of itself: thou shalt give it unto the stranger
that is in thy gates, that he may eat it; or thou mayest sell it unto an alien: for thou art an holy people
unto the Lord thy God. Thou shalt not seethe a kid in his mother's milk.
Deuteronomium 14, 8 And the swine, because it divideth the hoof, yet cheweth not the cud, it is unclean
unto you: ye shall not eat of their flesh, nor touch their dead carcase.
Judges 14, 8 And after a time he returned to take her, and he turned aside to see the carcase of the
lion: and, behold, there was a swarm of bees and honey in the carcase of the lion.
Judges 14, 9 And he took thereof in his hands, and went on eating, and came to his father and mother,
and he gave them, and they did eat: but he told not them that he had taken the honey out of the carcase
of the lion.
Leviticus 5
2 Or if a soul touch any unclean thing, whether it be a carcase of an unclean beast, or a carcase of
unclean cattle, or the carcase of unclean creeping things, and if it be hidden from him; he also shall be
unclean, and guilty.
3 Or if he touch the uncleanness of man, whatsoever uncleanness it be that a man shall be defiled
withal, and it be hid from him; when he knoweth of it, then he shall be guilty.
4 Or if a soul swear, pronouncing with his lips to do evil, or to do good, whatsoever it be that a man shall
pronounce with an oath, and it be hid from him; when he knoweth of it, then he shall be guilty in one of
these.
5 And it shall be, when he shall be guilty in one of these things, that he shall confess that he hath sinned
in that thing:
6 And he shall bring his trespass offering unto the Lord for his sin which he hath sinned, a female from
the flock, a lamb or a kid of the goats, for a sin offering; and the priest shall make an atonement for him
concerning his sin.
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7 And if he be not able to bring a lamb, then he shall bring for his trespass, which he hath committed,
two turtledoves, or two young pigeons, unto the Lord; one for a sin offering, and the other for a burnt
offering.
8 And he shall bring them unto the priest, who shall offer that which is for the sin offering first, and wring
off his head from his neck, but shall not divide it asunder:
9 And he shall sprinkle of the blood of the sin offering upon the side of the altar; and the rest of the blood
shall be wrung out at the bottom of the altar: it is a sin offering.
10 And he shall offer the second for a burnt offering, according to the manner: and the priest shall make
an atonement for him for his sin which he hath sinned, and it shall be forgiven him.
11 But if he be not able to bring two turtledoves, or two young pigeons, then he that sinned shall bring
for his offering the tenth part of an ephah of fine flour for a sin offering; he shall put no oil upon it, neither
shall he put any frankincense thereon: for it is a sin offering.
12 Then shall he bring it to the priest, and the priest shall take his handful of it, even a memorial thereof,
and burn it on the altar, according to the offerings made by fire unto the Lord: it is a sin offering.
13 And the priest shall make an atonement for him as touching his sin that he hath sinned in one of
these, and it shall be forgiven him: and the remnant shall be the priest's, as a meat offering.
14 And the Lord spake unto Moses, saying,
15 If a soul commit a trespass, and sin through ignorance, in the holy things of the Lord; then he shall
bring for his trespass unto the Lord a ram without blemish out of the flocks, with thy estimation by
shekels of silver, after the shekel of the sanctuary, for a trespass offering.
16 And he shall make amends for the harm that he hath done in the holy thing, and shall add the fifth
part thereto, and give it unto the priest: and the priest shall make an atonement for him with the ram of
the trespass offering, and it shall be forgiven him.
17 And if a soul sin, and commit any of these things which are forbidden to be done by the
commandments of the Lord; though he wist it not, yet is he guilty, and shall bear his iniquity.
18 And he shall bring a ram without blemish out of the flock, with thy estimation, for a trespass offering,
unto the priest: and the priest shall make an atonement for him concerning his ignorance wherein he
erred and wist it not, and it shall be forgiven him.
19 It is a trespass offering: he hath certainly trespassed against the Lord.
Leviticus 11
11 And the Lord spake unto Moses and to Aaron, saying unto them,
2 Speak unto the children of Israel, saying, These are the beasts which ye shall eat among all the
beasts that are on the earth.
3 Whatsoever parteth the hoof, and is clovenfooted, and cheweth the cud, among the beasts, that shall
ye eat.
4 Nevertheless these shall ye not eat of them that chew the cud, or of them that divide the hoof: as the
camel, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.
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5 And the coney, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.
6 And the hare, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.
7 And the swine, though he divide the hoof, and be clovenfooted, yet he cheweth not the cud; he is
unclean to you.
8 Of their flesh shall ye not eat, and their carcase shall ye not touch; they are unclean to you.
9 These shall ye eat of all that are in the waters: whatsoever hath fins and scales in the waters, in the
seas, and in the rivers, them shall ye eat.
10 And all that have not fins and scales in the seas, and in the rivers, of all that move in the waters, and
of any living thing which is in the waters, they shall be an abomination unto you:
11 They shall be even an abomination unto you; ye shall not eat of their flesh, but ye shall have their
carcases in abomination.
12 Whatsoever hath no fins nor scales in the waters, that shall be an abomination unto you.
13 And these are they which ye shall have in abomination among the fowls; they shall not be eaten, they
are an abomination: the eagle, and the ossifrage, and the ospray,
14 And the vulture, and the kite after his kind;
15 Every raven after his kind;
16 And the owl, and the night hawk, and the cuckow, and the hawk after his kind,
17 And the little owl, and the cormorant, and the great owl,
18 And the swan, and the pelican, and the gier eagle,
19 And the stork, the heron after her kind, and the lapwing, and the bat.
20 All fowls that creep, going upon all four, shall be an abomination unto you.
21 Yet these may ye eat of every flying creeping thing that goeth upon all four, which have legs above
their feet, to leap withal upon the earth;
22 Even these of them ye may eat; the locust after his kind, and the bald locust after his kind, and the
beetle after his kind, and the grasshopper after his kind.
23 But all other flying creeping things, which have four feet, shall be an abomination unto you.
24 And for these ye shall be unclean: whosoever toucheth the carcase of them shall be unclean until the
even.
25 And whosoever beareth ought of the carcase of them shall wash his clothes, and be unclean until the
even.
26 The carcases of every beast which divideth the hoof, and is not clovenfooted, nor cheweth the cud,
are unclean unto you: every one that toucheth them shall be unclean.
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27 And whatsoever goeth upon his paws, among all manner of beasts that go on all four, those are
unclean unto you: whoso toucheth their carcase shall be unclean until the even.
28 And he that beareth the carcase of them shall wash his clothes, and be unclean until the even: they
are unclean unto you.
29 These also shall be unclean unto you among the creeping things that creep upon the earth; the
weasel, and the mouse, and the tortoise after his kind,
30 And the ferret, and the chameleon, and the lizard, and the snail, and the mole.
31 These are unclean to you among all that creep: whosoever doth touch them, when they be dead,
shall be unclean until the even.
32 And upon whatsoever any of them, when they are dead, doth fall, it shall be unclean; whether it be
any vessel of wood, or raiment, or skin, or sack, whatsoever vessel it be, wherein any work is done, it
must be put into water, and it shall be unclean until the even; so it shall be cleansed.
33 And every earthen vessel, whereinto any of them falleth, whatsoever is in it shall be unclean; and ye
shall break it.
34 Of all meat which may be eaten, that on which such water cometh shall be unclean: and all drink that
may be drunk in every such vessel shall be unclean.
35 And every thing whereupon any part of their carcase falleth shall be unclean; whether it be oven, or
ranges for pots, they shall be broken down: for they are unclean and shall be unclean unto you.
36 Nevertheless a fountain or pit, wherein there is plenty of water, shall be clean: but that which
toucheth their carcase shall be unclean.
37 And if any part of their carcase fall upon any sowing seed which is to be sown, it shall be clean.
38 But if any water be put upon the seed, and any part of their carcase fall thereon, it shall be unclean
unto you.
39 And if any beast, of which ye may eat, die; he that toucheth the carcase thereof shall be unclean until
the even.
40 And he that eateth of the carcase of it shall wash his clothes, and be unclean until the even: he also
that beareth the carcase of it shall wash his clothes, and be unclean until the even.
41 And every creeping thing that creepeth upon the earth shall be an abomination; it shall not be eaten.
42 Whatsoever goeth upon the belly, and whatsoever goeth upon all four, or whatsoever hath more feet
among all creeping things that creep upon the earth, them ye shall not eat; for they are an abomination.
43 Ye shall not make yourselves abominable with any creeping thing that creepeth, neither shall ye
make yourselves unclean with them, that ye should be defiled thereby.
44 For I am the Lord your God: ye shall therefore sanctify yourselves, and ye shall be holy; for I am holy:
neither shall ye defile yourselves with any manner of creeping thing that creepeth upon the earth.
45 For I am the Lord that bringeth you up out of the land of Egypt, to be your God: ye shall therefore be
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holy, for I am holy.
46 This is the law of the beasts, and of the fowl, and of every living creature that moveth in the waters,
and of every creature that creepeth upon the earth:
47 To make a difference between the unclean and the clean, and between the beast that may be eaten
and the beast that may not be eaten.
Leviticus 17
10 And whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among you, that
eateth any manner of blood; I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him
off from among his people.
11 For the life of the flesh is in the blood: and I have given it to you upon the altar to make an atonement
for your souls: for it is the blood that maketh an atonement for the soul.
12 Therefore I said unto the children of Israel, No soul of you shall eat blood, neither shall any stranger
that sojourneth among you eat blood.
13 And whatsoever man there be of the children of Israel, or of the strangers that sojourn among you,
which hunteth and catcheth any beast or fowl that may be eaten; he shall even pour out the blood
thereof, and cover it with dust.
14 For it is the life of all flesh; the blood of it is for the life thereof: therefore I said unto the children of
Israel, Ye shall eat the blood of no manner of flesh: for the life of all flesh is the blood thereof:
whosoever eateth it shall be cut off.
15 And every soul that eateth that which died of itself, or that which was torn with beasts, whether it be
one of your own country, or a stranger, he shall both wash his clothes, and bathe himself in water, and
be unclean until the even: then shall he be clean.
16 But if he wash them not, nor bathe his flesh; then he shall bear his iniquity.
Leviticus 22
1 And the Lord spake unto Moses, saying,
2 Speak unto Aaron and to his sons, that they separate themselves from the holy things of the children
of Israel, and that they profane not my holy name in those things which they hallow unto me: I am the
Lord.
3 Say unto them, Whosoever he be of all your seed among your generations, that goeth unto the holy
things, which the children of Israel hallow unto the Lord, having his uncleanness upon him, that soul
shall be cut off from my presence: I am the Lord.
4 What man soever of the seed of Aaron is a leper, or hath a running issue; he shall not eat of the holy
things, until he be clean. And whoso toucheth any thing that is unclean by the dead, or a man whose
seed goeth from him;
5 Or whosoever toucheth any creeping thing, whereby he may be made unclean, or a man of whom he
may take uncleanness, whatsoever uncleanness he hath;
6 The soul which hath touched any such shall be unclean until even, and shall not eat of the holy things,

697

unless he wash his flesh with water.
7 And when the sun is down, he shall be clean, and shall afterward eat of the holy things; because it is
his food.
8 That which dieth of itself, or is torn with beasts, he shall not eat to defile himself therewith; I am the
Lord.
9 They shall therefore keep mine ordinance, lest they bear sin for it, and die therefore, if they profane it:
I the Lord do sanctify them.
10 There shall no stranger eat of the holy thing: a sojourner of the priest, or an hired servant, shall not
eat of the holy thing.
11 But if the priest buy any soul with his money, he shall eat of it, and he that is born in his house: they
shall eat of his meat.
12 If the priest's daughter also be married unto a stranger, she may not eat of an offering of the holy
things.
13 But if the priest's daughter be a widow, or divorced, and have no child, and is returned unto her
father's house, as in her youth, she shall eat of her father's meat: but there shall be no stranger eat
thereof.
14 And if a man eat of the holy thing unwittingly, then he shall put the fifth part thereof unto it, and shall
give it unto the priest with the holy thing.
15 And they shall not profane the holy things of the children of Israel, which they offer unto the Lord;
16 Or suffer them to bear the iniquity of trespass, when they eat their holy things: for I the Lord do
sanctify them.
Deuteronomium 14
1 Ye are the children of the Lord your God: ye shall not cut yourselves, nor make any baldness between
your eyes for the dead.
2 For thou art an holy people unto the Lord thy God, and the Lord hath chosen thee to be a peculiar
people unto himself, above all the nations that are upon the earth.
3 Thou shalt not eat any abominable thing.
4 These are the beasts which ye shall eat: the ox, the sheep, and the goat,
5 The hart, and the roebuck, and the fallow deer, and the wild goat, and the pygarg, and the wild ox, and
the chamois.
6 And every beast that parteth the hoof, and cleaveth the cleft into two claws, and cheweth the cud
among the beasts, that ye shall eat.
7 Nevertheless these ye shall not eat of them that chew the cud, or of them that divide the cloven hoof;
as the camel, and the hare, and the coney: for they chew the cud, but divide not the hoof; therefore they
are unclean unto you.
8 And the swine, because it divideth the hoof, yet cheweth not the cud, it is unclean unto you: ye shall
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not eat of their flesh, nor touch their dead carcase.
9 These ye shall eat of all that are in the waters: all that have fins and scales shall ye eat:
10 And whatsoever hath not fins and scales ye may not eat; it is unclean unto you.
11 Of all clean birds ye shall eat.
12 But these are they of which ye shall not eat: the eagle, and the ossifrage, and the ospray,
13 And the glede, and the kite, and the vulture after his kind,
14 And every raven after his kind,
15 And the owl, and the night hawk, and the cuckow, and the hawk after his kind,
16 The little owl, and the great owl, and the swan,
17 And the pelican, and the gier eagle, and the cormorant,
18 And the stork, and the heron after her kind, and the lapwing, and the bat.
19 And every creeping thing that flieth is unclean unto you: they shall not be eaten.
20 But of all clean fowls ye may eat.
21 Ye shall not eat of anything that dieth of itself: thou shalt give it unto the stranger that is in thy gates,
that he may eat it; or thou mayest sell it unto an alien: for thou art an holy people unto the Lord thy God.
Thou shalt not seethe a kid in his mother's milk.
Judges 14
5 Then went Samson down, and his father and his mother, to Timnath, and came to the vineyards of
Timnath: and, behold, a young lion roared against him.
6 And the Spirit of the Lord came mightily upon him, and he rent him as he would have rent a kid, and
he had nothing in his hand: but he told not his father or his mother what he had done.
7 And he went down, and talked with the woman; and she pleased Samson well.
8 And after a time he returned to take her, and he turned aside to see the carcase of the lion: and,
behold, there was a swarm of bees and honey in the carcase of the lion.
9 And he took thereof in his hands, and went on eating, and came to his father and mother, and he gave
them, and they did eat: but he told not them that he had taken the honey out of the carcase of the lion.
10 So his father went down unto the woman: and Samson made there a feast; for so used the young
men to do.
11 And it came to pass, when they saw him, that they brought thirty companions to be with him.
12 And Samson said unto them, I will now put forth a riddle unto you: if ye can certainly declare it me
within the seven days of the feast, and find it out, then I will give you thirty sheets and thirty change of
garments:
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13 But if ye cannot declare it me, then shall ye give me thirty sheets and thirty change of garments. And
they said unto him, Put forth thy riddle, that we may hear it.
14 And he said unto them, Out of the eater came forth meat, and out of the strong came forth
sweetness. And they could not in three days expound the riddle.
15 And it came to pass on the seventh day, that they said unto Samson's wife, Entice thy husband, that
he may declare unto us the riddle, lest we burn thee and thy father's house with fire: have ye called us to
take that we have? is it not so?
16 And Samson's wife wept before him, and said, Thou dost but hate me, and lovest me not: thou hast
put forth a riddle unto the children of my people, and hast not told it me. And he said unto her, Behold, I
have not told it my father nor my mother, and shall I tell it thee?
17 And she wept before him the seven days, while their feast lasted: and it came to pass on the seventh
day, that he told her, because she lay sore upon him: and she told the riddle to the children of her
people.
18 And the men of the city said unto him on the seventh day before the sun went down, What is sweeter
than honey? And what is stronger than a lion? and he said unto them, If ye had not plowed with my
heifer, ye had not found out my riddle.
19 And the Spirit of the Lord came upon him, and he went down to Ashkelon, and slew thirty men of
them, and took their spoil, and gave change of garments unto them which expounded the riddle. And his
anger was kindled, and he went up to his father's house.
20 But Samson's wife was given to his companion, whom he had used as his friend.
Source: Bible, King James Version, https://www.biblegateway.com/
Aktualizováno 13. 10. 2017 13:28
13. 10. 2017 13:28
Jak udělat z ortodoxního muslima více neortodoxního muslima a z Izraele více neortodoxní Izrael
Bible, Bible kralická, Deuteronomium 14,21 Žádné umrliny jísti nebudete; příchozímu, kterýž jest v
branách tvých, dáš ji, a jísti ji bude, aneb prodáš cizozemci, nebo lid svatý jsi Hospodinu Bohu svému.
Nebudeš vařiti kozelce v mléce matky jeho.
Korán, /CXII/ Súra 5, Prostřený stůl, verš 4/3:
Korán, /LXXXVII/ Súra 6, Dobytek, verš 145/146:
Ortodoxní muslimové nemohou jíst dobrovolně zdechliny.
(Tzn. až nakonec v Západním světě v obchodech bude povoleno prodávat z masa pouze zdechliny, tak
všichni Západní ortodoxní muslimové a i Západní ortodoxní židé se stanou zcela integrovanými
neortodoxními muslimy a i zcela integrovanými neortodoxními židy.)
Je třeba v domě ortodoxních židů i v izraelské hospodě, kam chodí hodně ortodoxních židů, nabízet
tajně delší dobu místo košer masa vařené zdechliny nekošer zvířete, např. prasete a po delší době to je
třeba všem ortodoxním židům říci.
Aby jste výše uvedený vtip pochopili, musím uvést příklad. Neortodoxní židovský, např. anarchistický
synek říká svému ortodoxnímu židovskému tatínkovi, „tatínku tady máš ode mne karbanátek s mletým
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masem“, kam jsem přidal v několika vodách převařený kousek zdechliny (to, aby se ti nic nestalo), o té
zdechlině jsem ti tatínku pro jistotu nic neřekl, ale později ti to řeknu. Když tu zdechlinu sníš, přestaneš
se považovat za vyvolený národ svatý lid Hospodina svého Boha a když ti to poté řeknu, tak snad s
tebou opět začne být trochu k vydržení, protože bude pro tebe důležitý nejen zájem (i zabíjení jen v
zájmu) izraelského národa (co kdyby to tak ostatní národy dělali židům), nýbrž jen zájem (i zabíjení jen v
zájmu) všeobecném (tj. obce všech /zejména všech živých tvorů/). Tatínek karbanátek mňam, mňam,
mlask, mlask, dokonáno jest. Viz také www.spvzt.cz .
Aktualizováno 13. 10. 2017 19:11
13. 10. 2017 19:11
How to do from orthodox Muslim more unortodox Muslim and from Israel more unorthodox Israel
Bible, King James Version, Deuteronomy 14,21 Ye shall not eat of any thing that dieth of itself thou shalt
give it unto the stranger that is in thy gates that he may eat it; or thou mayest sell it unto an alien for thou
art an holy people unto the LORD thy God Thou shalt not seethe a kid in his mother's milk.
Koran, /CXII/ Sura 5, Prepared Table, verse 4/3:
Koran, /LXXXVII/ Sura 6, Cattle, verse 145/146:
Orthodox Muslims cannot eat voluntarily carrions.
(It means. when in the end in Western world in shops from meat only carrions are permissible to sell, so
all Western orthodox Muslims and also Western orthodox Jews will become completely integrated
unorthodox Muslims and also completely integrated unortodox Jews.)
It is necessary in home of orthodox Jews and in Israeli pub, where go a lot of orthodox Jews, to offer on
the quiet for a longer time boiled carrions of not-kosher animal, eg. pig in place of kosher meat and after
longer time it it is necessary to tell it to all orthodox Jews.
So as to understand the above - mentioned joke, I have to give an example. Unorthodox Jewish, e.g.
anarchist young son tells to his orthodox Jewish papa, „papa here you have from me burger with ground
meat", where I am added in several waters boiled piece of carrion (it, that nothing is with you), about the
carrion to the papa for safety's sake I told nothing, but later I will tell it you. If that carrion you eat, you
will stop to consider you as chosen nation an holy people unto the LORD thy God and if after it I tell it
you, so perhaps you will be withstandable a little again, because it will be important for you not only
interest (also killing only in the interest of) Israeli nation (what if other nations did it so to Jews), but the
interest (also killing only in the interest) general (i.e. of community of all /especially all living creatures/).
Papa burger yum, yum, smack, smack, it is finished. See also www.spvzt.cz .
Aktualizováno 13. 10. 2017 19:12
13. 10. 2017 19:12
איך לעשות ממוסלם דתי מוסלם יותר חילוני ומישראל דתי ישראל יותר חילוני
Bible, Deuteronomy דברים, תנ״ךא־תבַ ֵשל גְ ִּֿדי
ְ ֹלהיָך ל
ֶׁ ֱר־ב ְשע ֶׁריָך ִּֿת ְתנֶׁ נה וַאֲ כלּה אֹו מכר ְלנכְ ִּֿרי ִּֿכי ַעם קדֹוש אַ תה לַ יהוה א
ִּֿ  לא תאכְ לּו כל־ ְנבֵ לה לַ ֵגר אֲ ֶׁש14,21
בַ חֲ לֵ ב ִּֿאמֹו׃ פ
http://www.tanach.us/Tanach.xml#Home
:Koran, /CXII/ Sura 5, verse 4/3 - 4/3 פסוק,  שולחן הכין5 סורה, קוראן
:Koran, /LXXXVII/ Sura 6, verse 145/146 - 145/146 פסוק,  בקר6 סורה, קוראן
המוסלמים הדתיים לא יכולים לאכול מרצון נבלות
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יש זה כאשר בסוף בעולם המערבי בחנויות רק נבלות יהיו רשאיות למכור מבשר כך שכל המוסלמים המערביים הדתיים וגם
היהודים המערביים הדתיים מהפך במוסלמים כליל משולבים חילוניים וגם ביהודים כליל משולבים חילוניים
אנחנו צריכים בבית של יהודים דתים ובמלון ישראלי באיזה שהרבה יהודים דתים הולכים לתת בסתר זמן יותר ארוך נבלות
מבושלות של חיות לא כשר לםשל חזיר במקום בשר כשר ואחרי זמן יותר ארוך אנחנו צריכים לאמור זה לכל יהודים דתים
Aktualizováno 13. 10. 2017 19:13
13. 10. 2017 19:13
13/09/2017 K parlamentním volbám v České republice v Evropě 2017 léta Páně
Podle mé Filosofie rovnováhy: Jen spravedliví občané usilující o dokonalou demokracii, tj. obec Boží
(politeiu, civitas dei), tj. Biblický ráj, kde se všichni živí tvorové mají rádi, protože působí co možná
nejméně smrti a bolesti, si zaslouží žít v demokracii, proto nás zřejmě čeká Babišovo (a jeho židovské
Citibank) otroctví. Bude-li Babiš osvíceným otrokářem a uzákoní-li v současné české demokracii zřejmě
neprosaditelnou porážkovou daň se zavedením prodeje masa přirozeně uhynutých (zásadně na stáří)
zvířat k jídlu v běžných obchodech, aby zaručené zdravotně nezávadné a také milosrdné maso jako
jídlo bylo k dispozici i těhotným a také kojícím ženám, pak nás zřejmě čeká exodus, tj. vyjití z otroctví
našich zvířat možná i našich lidí a nový návrat, tj. nový pokus o (výše uvedenou dokonalou) demokracii,
jinak nás vzhledem k obdobnému vývoji v ostatních státech světa zřejmě čekají protižidovské revoluce a
atomové války. Charita budiž s námi.
(blíže viz www.spvzt.cz , www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz )
Aktualizováno 20. 10. 2017 10:51
20. 10. 2017 10:51
13/09/2017 In relation to Parliamentary election in the Czech Republic in Europe 2017 anno Domini
According to my Philosophy of Balance: Only righteous citizens struggling for perfect democracy, i. e.
God's community (politeia, civitas dei), i. e. Biblical paradise, where all living creatures like each other,
because they cause the least possible death and pain, merit to live in democracy, therefore Babiš' (and
his Jewish Citibank) slavery apparently waits us. If Babiš is enlightened slaver and he enacts in
contemporary Czech democracy apparently not-enforceable slaughter tax with establishment of sales of
meat of naturally dead (on principle of old age) animals for food in mainstream shops, that both
guaranteed health unobjectionable and merciful meat as food is at disposal also of both pregnant and
breastfeeding women, then exodus apparently waits us, i. e. coming out from slavery of our animals
possibly also of our humans and the new return, i. e. the new attempt at (above - mentioned perfect)
democracy, otherwise with regard to analogical development in others States of the world anti - Jewish
revolutions and atomic wars apparently wait us. Let charity be with us.
(for details see www.spvzt.cz , www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz )
Aktualizováno 20. 10. 2017 10:52
20. 10. 2017 10:52
02/05/2017 Analýza- v podzimních parlamentních volbách budu zřejmě volit českou Stranu zelených
Zřejmě budu v podzimních parlamentních volbách volit českou Stranu zelených, která může nejvíce
pomoci zvířatům v porážkových průmyslových zemědělských velkochovech zvířat, tj. současných
největších českých (i světových, má poznámka) masových vyhlazovacích koncentračních táborech.
Mám vážné pochybnosti, že těmto trpícím zvířatům Strana zelených pomůže, přesto stále zůstávám
mírným optimistou:
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Kandidáty Strany zelených v jihomoravském kraji jsou:
Michal Berg (důvod pro: byl doporučen Martinem Anderem, důvod proti: neznám ho osobně)
Ivana Fajnorová (neznám)
Matouš Vencálek (neznám)
Zdeňka Dohnálková (neznám)
Jan Duda (neznám)
Jasna Flamiková (důvod proti: možná konflikt zájmů v businessu)
Mojmír Vlašín (důvody pro: stravuje se s ohledem na přírodu, myslivec, z masa jí pouze zvěřinu, ekolog,
vědec, má zájem o osud zvířat ve velkochovech, vzali si domů vynesené slepice z velkochovu, aby je
zachránili)
Jana Drápalová (důvody pro: úspěšná dlouholetá práce v zastupitelstvu a radě části Brna za českou
Stranu zelených, důvody proti: bývalá vedoucí zootechnička /zřejmě v JZD/)
Martin Ander (důvody pro: vegetarián, rodina, má zájem o osud zvířat ve velkochovech)
Milada Blatná (neznám)
Zřejmě zakroužkuji Michala Berga, Mojmíra Vlašína a Martina Andera (a Janu Drápalovou).
Kandidáti Strany zelených na celorepublikové úrovni:
Matěj Stropnický (důvody proti: změnil hlavní témata české Strany zelených z biozemědělství a jiných
biotémat na menšinovou problematiku - homosexuálů, leseb, anarchistů, feministek, Rómů, Ukrajinců a
muslimů v Česku, způsobil tím odchod řady pravicových zelených z české Strany zelelných), je synem
Martina Stropnického českého ministra obrany a blízkého spolupracovníka Andreje Babiše, z čehož
plyne nebezpečí, viz níže i koaliční potenciál Matějem Stropnickým vedené české Strany Zelených.
Andrej Babiš (důvody proti: možné sklony k nedemokratickým diktátorským politickým praktikám a
nevybíravé predátorské likvidování jeho protivníků v businessu, čehož jsem se zřejmě rovněž stal obětí
za své dopisy rozesílané o něm i o Matěji Stropnickém členům Strany zelených a za své prosazování ve
Straně zelených mého návrhu porážkové daně, což by Andreji Babišovi mohlo dílčím způsobem snížit
jeho finanční zisky, vše blíže viz www.spvzt.cz , důvody pro: Andrej Babiš snižuje produkci českého
masného průmyslu a nejvíce predátorsky se chová, pokud nakupuje jatka zvířat, kde u prodávajících
jatek po těchto jejich prodejích Andreji Babišovi v minulosti zřejmě nebyly výjimkou sebevraždy, trestní
stíhání či ožebračování těchto jeho obchodních partnerů viz zde či zde , jakkoliv s těmito tvrdě
predátorskými businessovými praktikami Andreje Babiše hluboce nesouhlasím a zřejmě jsem je zažil i
na vlastní kůži, tak jím kupované české masové vyhlazovací koncentrační tábory zvířat – jmenovitě
jatka zvířat, kde se denně poráželi tisíce savců /především prasat a býků/ či kuřat, považuji snad za
něco ještě mnohem odpornějšího)
Aktualizováno 20. 10. 2017 10:54
20. 10. 2017 10:54

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Lidé v současnosti nechtějí žít ve světě, kde by se měli všichni rádi, a proto odmítli tuto nabídku mé
Filosofie rovnováhy, chtějí si udržet své dílčí výhody nad ostatními zotročenými živými tvory, a proto
mohou přijít i diktatury a doufejme, že i v tomto případě přijde osvícený diktátor, který lidi k tomu přinutí.
Já zatím budu muset bojovat za toto menší silou po delší dobu a budu doufat, že kvůli mému stálému
působení co možná nejméně smrti a bolesti uniknu násilí těchto možných diktatur, protože nejsem
schopen stát se tímto osvíceným diktátorem. Viz www.spvzt.cz
26. 12. 2017 16:38

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
At present time people do not want to live in the world, where everyone likes each other, that is why they
rejected this offer of my Philosophy of Balance, they want to conserve their partial advantages over
other enslaved living creatures, that is why dictatorships can apparently come and we hope that then
also in this case an enlightened dictator comes, who forces it from people. In the meantime I will have to
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fight for this by lower force for longer period and I will hope that because of my still causing the least
possibly death and pain I will escape violence of these possible dictatorships, because I am not capable
to become this enlightened dictator. See www.spvzt.cz
26. 12. 2017 16:40

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
- Můj filosofický netolerantní přístup směřuje pouze proti náboženskému fanatismu necharitního
ortodoxního židovství a necharitního ortodoxního islámu, když svým věřícím fanaticky zakazují jedení
zdechlin (viz níže) i zdravotně ošetřených (např. po veterinární pitvě a převařené v několika vodách)
jako současného existujícího co možná nejmilosrdnějšího masa i pro těhotné a kojící ženy a tak tyto
necharitní ortodoxní náboženské sekce prodlužují nelidskou zbytečnou obrovskou smrt a bolest masově
zotročených živých tvorů.
27. 12. 2017 18:45

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
- Naopak si filosoficky hluboce vážím charitního neortodoxního židovství a charitního neortodoxního
islámu, když jsou v otázce výše uvedeného jedení zdechlin přístupny racionální argumentaci a
racionálnímu kompromisu. Protože tyto charitní neortodoxní náboženské sekce stejně jako neortodoxní
křesťanství velmi často sebou v dějinách přinášely reformu nespravedlností, pokrok a naději, ať již šlo o
první manželku Proroka Muhammada, Ježíše Nazaretského, apoštola národů svatého Pavla, filosofa,
rabína a lékaře Maimonida (Rambam) či bývalého zavražděného neortodoxního izraelského předsedu
vlády Jicchaka Rabina, nositele Nobelovi ceny míru.
27. 12. 2017 18:46

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
- My philosophical intolerant approach is oriented only against religious fanaticism of not - charitable
orthodox Judaism and of not - charitable orthodox Islam, when they fanatically forbid their believers to
eat carrions (see below) also healthy sanitated (e.g. after veterinary autopsy and boiled in several
waters) as contemporary existing the most possible merciful meat also for pregnant and breastfeeding
women and so these not - charitable orthodox religious sections prolong inhuman unnecessary huge
death and pain of on a mass scale enslaved living creatures.
27. 12. 2017 18:47

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
- On the contrary I philosophically deeply appreciate charitable unorthodox Judaism and charitable
unorthodox Islam, when they are in question of the above mentioned eating of carrions accessible to
rational argumentation and to a rational compromise. Since these charitable unorthodox religious
sections as well as unorthodox Christianity very often bring with them in history the reform of injustice,
progress and hopes, no matter what it was already concerned with the first wife of Prophet Muhammad,
Jesus Nazarene, the apostle of nations saint Paul, the philosopher, rabbi and physician Maimonides
(Rambam) or former assassinated unorthodox Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin, holder of the Nobel
Peace Prize.
27. 12. 2017 18:49

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
V konečném důsledku v případě každých myšlenky a činu je vždy nejdůležitější rozhodnutí se o
podřízení se v soutěží o moc nejvyšší moci charity (tj. působení co možná nejméně smrti a bolesti) a
nebo naopak beznadějně vyšší moci jiné než tato charita (tj. působení o hodně více než co možná
nejméně smrti a bolesti) např. vlivem více nebo méně mocné náhody jiné než tato charita nebo jediného

704

Biblického Boha jako masového vraha lidí a zvířat, tj. nejdůležitější otázka, jestli světu vládne charita (tj.
působení co možná nejméně nebo o málo více než co možná nejméně smrti a bolesti) či tato jiná než
charita či tyto charita a necharita ve stejných rozsazích, proto je zřejmě zbytečné se tím trápit.
Viz www.spvzt.cz
28. 12. 2017 10:51

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
In final result in case of each both idea and act it is always most important in competition for power the
decision of subordination to supreme power of charity (i.e. causing the least possible death and pain) or
contrary hopelessly to superior power other than this charity (i.e. causing much more than the least
possible death and pain) e.g. by influence of more or less powerful chance other than this charity or of
only one Biblical God as mass murderer of people and animals, i.e. the most important question, if the
world is governed by charity (i.e. causing the least possible or a little more than the least possible death
and pain) or by this other than charity or by these charity and not-charity in same extents, therefore it is
apparently unnecessary to suffer from it. See www.spvzt.cz
28. 12. 2017 10:54

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Kdo věří v charitu?
Lidé jsou více podobní dravcům jako např. lvům, nebo býložravcům jako např. zajícům, nebo charitním
mrchožroutům. Lidé podobní lvům nevěří v charitu, protože někdo musí vraždit zvířata, lidé podobní
zajícům nevěří v charitu, protože jsou zbabělí, tj. utíkají strachem a nebojují společně proti dravcům.
Pouze živí tvorové podobní mrchožroutům mohou ve skutečnosti věřit v charitu, pokud se nepodobají
dravcům, protože zásadně jedí z masa pouze přirozeně zemřelé živočichy, zásadně na stáří, takoví
charitní lidé zásadně jedí jinak rovněž pouze rostlinná semena a rostlinné plody. Viz www.spvzt.cz
6. 1. 2018 21:40

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Who believes in charity?
People are more similar to predators as e.g. lions, or to herbivores as e.g. hares, or to charitable
scavengers. People similar to lions do not believe in charity, because someone must murder animals,
people similar to hares do not believe in charity, because they are cowardly, i.e. they run in fear and
they do not fight together against predators. Only living creatures similar to scavengers can in fact
believe in charity, if they are not similar to predators, because they on principle eat from meat only
naturally dead animals, on principle of old age, such charitable people on principle eat otherwise also
only plant seeds and plant fruits. See www.spvzt.cz
6. 1. 2018 21:42
15/01/2018 Současná i minulá světová politika aneb koho budu volit ve druhém kole prezidentských
voleb v České republice anno Domini (léta Páně, tzn. našeho letopočtu) 2018?
Židovská loby dominuje vládě Západního světa. Miloš Zeman reprezentuje ortodoxní židovství věřící
jako čistí lvi především ve vládu prostřednictvím hrubých nátlaku a síly. Jiří Drahoš reprezentuje
neortodoxní židovství věřící více jako milosrdní mrchožroutští lvi v milosrdnost potažmo v dobrou
podstatu všech živých tvorů potažmo v dobrou podstatu tohoto světa. Důležité však je, aby se z Jiřího
Drahoše nestal čistý ustrašený býložravý zajíc, který ztratil vše ze své původní lví podstaty. V druhém
kole prezidentských voleb v České republice léta Páně 2018 budu volit Jiřího Drahoše, protože stále
ještě věřím v možnost nenásilné reformy současného světa na politeiu, tedy v konečném důsledku
zřejmě v nekonečném čase na spravedlivou obec, kde se mají všichni živí tvorové rádi, a neortodoxní
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židé jsou spíše než ortodoxní židé přístupní této reformě ohledně masového nelidského otroctví
hospodářských zvířat v současném (Západním) světě.
Literatura: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Drahoš , https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Fasci
nuje-me-Angela-Merkelova-vykladal-Drahos-lidem-Chtel-by-vytvaret-atmosferu-pro-kreativni-vzdelavani496050 , http://www.blesk.cz/clanek/volby-prezidentske-volby-2018/514539/vanoce-hradnich-adeptudrahos-nema-darek-pro-zenu-zemanovi-prijedetchyne.html , http://www.novarepublika.cz/2017/12/profesor-drahos-trapnejsi-nezjsem.html , http://www.nwoo.org/2018/01/07/jiri-drahos-zdvorily-zastupce-cizopasnearmady/ , https://abbartos.wordpress.com/2013/05/25/pravdolaska-5-0-aktualizovany-seznampravdolaskaru-200-dalsich-jmen-celkem-700pravdolaskaru/ , https://cs.wikipedia.org/wiki/Římský_klub , https://www.facebook.com/events/30855454
2982587/ , http://www.ceskatelevize.cz/ct24/specialy/2305267-kandidat-na-prezidenta-jiridrahos , http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2361061-drahos-odmital-debaty-neziskal-ostruhy-tedho-hodi-do-vody-se-zemanem-ocekavaji , http://www.ceskatelevize.cz/porady/874586gen/216562261300011-jiri-drahos/ , https://www.lidovky.cz/biskupove-vyzyvaji-k-hlasovani-podle-halikapadl-zemanuv-mytus-pwu-/zpravydomov.aspx?c=A180113_201439_ln_domov_ele , http://www.krestanskaakademie.cz/djz-program2014.pdf , www.farnostsalvator.cz/udalosti/probehle?pg=46 , http://www.blesk.cz/clanek/zpravypolitika/298016/zeman-bojuje-za-zabijacky-je-to-krasna-slavnost-a-vsichni-jsoudomaci.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=copy , http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/sloupky/p
risti-prezident-bude-sionista/ , https://www.theguardian.com/world/2014/jul/20/israelis-cheer-gazabombing , https://cs.wikipedia.org/wiki/Jigal_Amir , https://cs.wikipedia.org/wiki/Jicchak_Rabin , https://c
s.wikipedia.org/wiki/Jonatan_Netanjahu , https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichov_(film) , http://www.cesken
oviny.cz/zpravy/sef-izraelske-armady-vyzval-k-pouzivani-primerenesily/1316321 , https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/405011-novy-izraelsky-ministrobrany-lieberman-nastoupil-do-funkce.html
Byl německý diktátor a zločinec Adolf Hitler skutečně, tj. ve své podstatě nejvíce zlý, tj. nejvíce čistý lev,
což by vyvracelo mou Filosofii rovnováhy, nebo také on ve skutečnosti, tj. někde hluboko v jeho
podvědomí nejvíce chtěl žít ve světě, kde se budou mít všichni, zejména všichni živí tvorové rádi?
Adolf Hitler a jeho nacističtí spolustraníci věřili jako čistí lvi především ve vládu prostřednictvím
nejhrubších nátlaku a síly, proto za jeho krajně pravicové nacistické diktatury v letech 1933-1945 léta
Páně Německo rozpoutalo druhou světovou válku a německá armáda vyvraždila milióny lidí mimo jiné
cca 6 miliónů židů a Adolf Hitler a jeho pomocníci chtěli vyvraždit celý židovský národ. Diktátor Adolf
Hitler byl vegetarián, k čemuž nutil rovněž své nacistické spolustraníky, a za jeho diktatury Německo
uzákonilo nejdokonalejší zákony na ochranu zvířat jaké, kdy byly doposud v Evropě uzákoněny, které v
západoněmeckých spolkových zemích platí prakticky od té doby nepřetržitě až do současnosti.
Před 145 lety se v Hluboké nad Vltavou narodil lékař Eduard Bloch, jediný žid pod osobní ochranou
Adolfa Hitlera.
Usadil se v hornorakouském Linci. Založil si praxi, oženil se. Stal se otcem a ctěným členem místní
židovské obce. Kolem roku 1910 byly jeho kariéra i osobní život na vrcholu, pro svou obětavost a ochotu
léčit kdykoli a třeba i zadarmo byl ve městě velice vážen a oblíben.
Ačkoliv nacistický vůdce a autor holokaustu Adolf Hitler nenáviděl židy, pouze na jednoho z nich nedal
dopustit. Byl jím právě Eduard Bloch. Ten totiž jako "lékař chudých" léčil na počátku minulého století v
Linci Hitlerovu těžce nemocnou matku Kláru.
Její smrt měla podle Rudolpha Biniona Hitlerovu židovskou nenávist tím rozpoutat, neboť žid Bloch její
rakovinu nemohl uzdravit. Fakta mluví přeci proti této tézi. Bloch měl s 300 korunami relativně mírný
honorář žádat a zřekl se přirážky za mnohé domácí návštěvy a léčby jodoformem a morfinem. Když
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rodina přišla za ním 24. prosince 1907, aby zaplatila účet a poděkovala mu, Hitler se dokonce uklonil
doktorovi slovy: "Budu Vám věčně vděčný." (Deren Tod soll gemäß Rudolph Binion Hitlers Judenhass
mit ausgelöst haben, da der Jude Bloch ihren Krebs nicht heilen konnte. Die Tatsachen sprechen
jedoch gegen diese These. Bloch hatte mit 300 Kronen ein relativ bescheidenes Honorar verlangt und
verzichtete auf einen Zuschlag für die vielen Hausvisiten und Behandlungen mit Iodoform und Morphin.
Als die Familie am 24. Dezember 1907 zu ihm fuhr, um die Rechnung zu bezahlen und ihm zu danken,
verbeugte sich Hitler sogar vor dem Arzt mit den Worten „Ich werde Ihnen ewig dankbar sein.“)
Hitler, který záhy po matčině smrti opustil Linec a až do triumfálního návratu v březnu roku 1938 se do
něj nevrátil, pak poslal Blochovi dva děkovné pohledy. Opravdu zle však začalo být až v první polovině
třicátých let, kdy se antisemitismus stal v Rakousku státní, z kazatelen katolických kostelů hlásanou
ideologií. Dokonce v (roce) 1937 se Hitler zajímal o Blochovo dobře-bytí a nazval ho "šlechetný žid".
(Even in 1937, Hitler inquired about Bloch's well-being and called him an "Edeljude" ("noble Jew").)
Nezapomněl na něj však ani Hitler. Když v radostí opojeném Linci stane v sobotu 12. března 1938 na
místní radnici, zeptá se též na doktora Blocha. Pronese prý: „Povězte, žije ještě můj starý dobrý dr.
Bloch? Jo, kdyby byli všichni židé jako on, nebyl by ani žádný antisemitismus.“ Doktor Bloch se to druhý
den dozví a je dojatý. Hitler zůstal Blochovi vděčný a zřejmě jako jedinému židovi mu udělil zvláštní
privilegia. Nekonala se žádná domovní prohlídka, pouze požádali o vydání děkovných dopisů od Hitlera.
Dopisy byly zabaveny. Bloch se na rozdíl od jiných židů nemusel vystěhovat z bytu v centru Lince,
neměl povinnost nosit na rukávu židovskou hvězdu, ani nemusel ukončit lékařskou praxi.
Národní socialisté (tj. nacisté) chtěli Eduarda Blocha v důsledku toho "čestným Árijcem" udělat, což by
mu i jeho rodině umožnilo další život v Německu. Ale Dr. Bloch odmítl toto zřídkavé vyznamenání,
protože nebyl ochoten zradit svou víru. V důsledku toho se Gestapo spokojilo s tím ho sledovat. (Die
Nationalsozialisten wollten Eduard Bloch in der Folge zum „Ehrenarier“ machen, was ihm und seiner
Familie ein weiteres Leben in Deutschland ermöglicht hätte. Doch Dr. Bloch lehnte diese seltene
Auszeichnung ab, da er nicht bereit war, seinen Glauben zu verraten. Daraufhin begnügte die Gestapo
sich damit, ihn zu überwachen.) Za války (Bloch) nepřestával pomáhat okolí. Ve své ordinaci nechával
přenocovat několik židů.
Navíc získal na začátku války od nacistů povolení vycestovat s rodinou do Spojených států. Bloch na
druhou stranu celý život Hitlera chválil za jeho vztah k matce, který ho údajně dojímal. Podle Blocha
Hitler svou matku miloval a byl zdrcen, když přes veškerou péči nakonec zemřela na rakovinu.
"Dokonce ani dnes nemohu na Hitlera myslet jinak než v souvislosti s jeho zármutkem, a nikoliv v
souvislosti s tím, co způsobil světu," uvedl Bloch po příjezdu do USA.
Za svůj "apolitický" přístup k Hitlerovi byl lékař kritizován nejen židovskými spolky, ale i například
vlastním vnukem, který Hitlera nenáviděl. Zvláštní příběh tvůrce holokaustu a židovského lékaře byl v
zahraničí několikrát literárně zpracován. Naposledy tak učinila rakouská historička Brigitte Hammanová,
která o Blochovi napsala knihu Hitlerův ušlechtilý Žid.... Celý příběh má ale výrazný český přesah. Bloch
se narodil na Hluboké v rodině správce panství Schwarzenbergů, poté studoval gymnázium v Českých
Budějovicích a lékařskou fakultu v Praze.
(blíže viz https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/hitleruv-vip-zid-zceska_417257.html , https://www.respekt.cz/tydenik/2013/18/anslus-z-prvniruky , https://www.lidovky.cz/uslechtily-zid-a-citlivy-mladik-hitler-dy4/kultura.aspx?c=A121212_170758_ln_kultura_wok , https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_Bloch_(Medizi
ner) , https://cs.wikipedia.org/wiki/Eduard_Bloch , https://en.wikipedia.org/wiki/Eduard_Bloch ,
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nacismus , http://is.muni.cz/th/102931/fss_b/Pelikan_BP_Pojeti_krajiny_a_jej
i_ochrany_v_nacismu.txt , http://en.wikipedia.org/wiki/Animal_rights#Main_philosophical_approaches )
Aktualizováno 15. 1. 2018 22:45
15. 1. 2018 22:45
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15/01/2018 Present - day and past worldwide politics or whom I will choose in the second round of
presidential election in Czech Republic 2018 A.D. (anno Domini)?
Jewish lobby dominates rule of the Western world. Miloš Zeman represents orthodox Judaism believing
as pure lions especially in rule through rough oppression and force. George Drahoš represents
unorthodox Judaism believing more as merciful scavenger lions in mercy virtually in good nature of all
living creatures virtually in good nature of this world. However it is important, that from George Drahoš a
pure cowardly herbivorous hare would not become that lost everything from his original lion nature. In
the second round of presidential election in Czech Republic 2018 A.D. I will choose George Drahoš,
because I still believe in the possibility of nonviolent reformation of contemporary world in politeia yet,
thus in final consequence apparently in infinite time to righteous community, where all living creatures
like each other, and unorthodox Jews are rather than orthodox Jews accessible to this reformation
regarding the mass inhuman slavery of farm animals in contemporary (Western) world.
Literature: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Drahoš , https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Fasci
nuje-me-Angela-Merkelova-vykladal-Drahos-lidem-Chtel-by-vytvaret-atmosferu-pro-kreativni-vzdelavani496050 , http://www.blesk.cz/clanek/volby-prezidentske-volby-2018/514539/vanoce-hradnich-adeptudrahos-nema-darek-pro-zenu-zemanovi-prijedetchyne.html , http://www.novarepublika.cz/2017/12/profesor-drahos-trapnejsi-nezjsem.html , http://www.nwoo.org/2018/01/07/jiri-drahos-zdvorily-zastupce-cizopasnearmady/ , https://abbartos.wordpress.com/2013/05/25/pravdolaska-5-0-aktualizovany-seznampravdolaskaru-200-dalsich-jmen-celkem-700pravdolaskaru/ , https://cs.wikipedia.org/wiki/Římský_klub , https://www.facebook.com/events/30855454
2982587/ , http://www.ceskatelevize.cz/ct24/specialy/2305267-kandidat-na-prezidenta-jiridrahos , http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2361061-drahos-odmital-debaty-neziskal-ostruhy-tedho-hodi-do-vody-se-zemanem-ocekavaji , http://www.ceskatelevize.cz/porady/874586gen/216562261300011-jiri-drahos/ , https://www.lidovky.cz/biskupove-vyzyvaji-k-hlasovani-podle-halikapadl-zemanuv-mytus-pwu-/zpravydomov.aspx?c=A180113_201439_ln_domov_ele , http://www.krestanskaakademie.cz/djz-program2014.pdf , www.farnostsalvator.cz/udalosti/probehle?pg=46 , http://www.blesk.cz/clanek/zpravypolitika/298016/zeman-bojuje-za-zabijacky-je-to-krasna-slavnost-a-vsichni-jsoudomaci.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=copy , http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/sloupky/p
risti-prezident-bude-sionista/ , https://www.theguardian.com/world/2014/jul/20/israelis-cheer-gazabombing , https://cs.wikipedia.org/wiki/Jigal_Amir , https://cs.wikipedia.org/wiki/Jicchak_Rabin , https://c
s.wikipedia.org/wiki/Jonatan_Netanjahu , https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichov_(film) , http://www.cesken
oviny.cz/zpravy/sef-izraelske-armady-vyzval-k-pouzivani-primerenesily/1316321 , https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/405011-novy-izraelsky-ministrobrany-lieberman-nastoupil-do-funkce.html
Was German dictator and felon Adolf Hitler really, i.e. in his nature mostly evil, i.e. mostly pure lion,
which would refute my Philosophy of Balance, or also he in fact, i. e. somewhere deep in his
subconsciousness mostly wanted to live in the world, where everyone, especially all living creatures will
like each other?
Adolf Hitler and his Nazi together - partisans believed as pure lions especially in rule through crudest
oppression and force, therefore during his far - right Nazi dictatorship in years 1933- 1945 A.D.
Germany unleashed the Second World War and German army murdered millions of people among
others c. 6 million Jews and Adolf Hitler and his helpers wanted to murder the whole Jewish nation.
Dictator Adolf Hitler was a vegetarian, to what he coerced also his Nazi together - partisans, and during
his dictatorship Germany enacted most perfect laws for protection of animals, what were ever enacted
till now in Europe, that are valid in West German federal States practically since that time continuously
till present.
Before 145 years in Hluboká nad Vltavou the doctor Eduard Bloch, only one Jew under personal
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protection of Adolf Hitler, was born.
He settled in Upper Austrian Linz. He founded his practice, he married. He became a father and
reputable member of local Jewish community. Around the year 1910 his career and personal life were
on top, for his selfsacrifice and willingness to treat whenever and perhaps also free of charge he was in
the town very honorable and popular.
Although Nazi leader and author of the holocaust Adolf Hitler hated Jews, only one of them he did not
give to suffer. It was just Eduard Bloch. He namely as "doctor of the poors" treated at the beginning of
the last century in Linz the Hitler’s heavily sick mother Clara.
According to Rudolph Binion her death should unleash Hitler’s Jewish hatred thereby, because Jew
Bloch could not cure her cancer. Facts speaks against this proposition yet. Bloch should require with
300 crowns relatively the moderate honorarium and he renounced the extra payment for many home
visits and treatment by triiodomethane and morphine. When family came to him 24th December 1907 to
pay a bill and to thank him, even Hitler made doctor a bow in wording: "I will be thankful to you forever."
(Deren Tod soll gemäß Rudolph Binion Hitlers Judenhass mit ausgelöst haben, da der Jude Bloch ihren
Krebs nicht heilen konnte. Die Tatsachen sprechen jedoch gegen diese These. Bloch hatte mit 300
Kronen ein relativ bescheidenes Honorar verlangt und verzichtete auf einen Zuschlag für die vielen
Hausvisiten und Behandlungen mit Iodoform und Morphin. Als die Familie am 24. Dezember 1907 zu
ihm fuhr, um die Rechnung zu bezahlen und ihm zu danken, verbeugte sich Hitler sogar vor dem Arzt
mit den Worten „Ich werde Ihnen ewig dankbar sein.“)
Hitler, who left Linz soon after her mother's deaths and until triumphal comeback in March of the year
1938 did not come back, then sent to Bloch two thankful viewcards. However it began to be really badly
until the first half of the thirtieth years, when anti - semitism becomes in Austria the state, from pulpits of
catholic churchs proclaimed ideology. Even in 1937, Hitler inquired about Bloch's well-being and called
him an "Edeljude" ("noble Jew").
However even Hitler did not forget at him. When on Saturday 12 March 1938 in by pleasure intoxicated
Linz he stepped foot on local town hall, he asked also on doctor Bloch. He said allegedly: „Tell, does my
old good Dr. Bloch live yet? Yeah, if all Jews were as him, also no anti - semitism would be." Doctor
Bloch knew it the following day and he was affected. Hitler stayed thankful to Bloch and he apparently
granted him as the only one Jew the special privileges. No house search was held, they only asked to
release thankful letters from Hitler. Letters were confiscated. Unlike other Jews Bloch did not have to
leave apartment in center of Linz, he had not a duty to wear on arm Jewish star, even he did not have to
stop medical practice.
National socialists (i.e. Nazis) wanted to make from Eduard Bloch consequently "honest Arian", which
would make possible a next life for him and his family in Germany. But Dr. Bloch rejected this seldom
honor, because he was not agreeable to betray his faith. Gestapo was consequently satisfied with it him
to watch. (Die Nationalsozialisten wollten Eduard Bloch in der Folge zum „Ehrenarier“ machen, was ihm
und seiner Familie ein weiteres Leben in Deutschland ermöglicht hätte. Doch Dr. Bloch lehnte diese
seltene Auszeichnung ab, da er nicht bereit war, seinen Glauben zu verraten. Daraufhin begnügte die
Gestapo sich damit, ihn zu überwachen.) During the war (Bloch) did not stop to help the surroundings.
In his doctor's surgery he let to stay overnight several Jews.
Moreover he got at the beginning of the war from Nazis the authorization to go with family to the United
States. At the other side during lifetime Bloch praised Hitler for his relation to mother which allegedly
affected him. According to Bloch Hitler loved his mother and he was crushed, when in spite of all care
she died of cancer in the end. "Even neither today I cannot think about Hitler otherwise than in
connection with his sorrow, and no in connection with that, what he caused the world," stated Bloch after
arrival to USA.
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For his "non - political" attitude to Hitler the doctor was criticised not only by Jewish associations, but
also for example by own grandson, who hated Hitler. Special story of creator of holocaust and of Jewish
doctor was processed literary abroad several times. Last time so Austrian historian Brigitte Hammann
did, who wrote about Bloch the book Hitlers Edeljude. Das Leben des Armenarztes Eduard Bloch.
However the whole story has substantial Czech overlap. Bloch was born in Hluboká in the family of
steward of a Schwarzenberg’s manor, after it he studied the grammar school in České Budějovice and
medical faculty in Prague.
(for details see https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/hitleruv-vip-zid-zceska_417257.html , https://www.respekt.cz/tydenik/2013/18/anslus-z-prvniruky , https://www.lidovky.cz/uslechtily-zid-a-citlivy-mladik-hitler-dy4/kultura.aspx?c=A121212_170758_ln_kultura_wok , https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_Bloch_(Medizi
ner) , https://cs.wikipedia.org/wiki/Eduard_Bloch , https://en.wikipedia.org/wiki/Eduard_Bloch ,
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nacismus , http://is.muni.cz/th/102931/fss_b/Pelikan_BP_Pojeti_krajiny_a_jej
i_ochrany_v_nacismu.txt , http://en.wikipedia.org/wiki/Animal_rights#Main_philosophical_approaches , h
ttps://en.wikipedia.org/wiki/Brigitte_Hamann )
Aktualizováno 16. 1. 2018 12:18
16. 1. 2018 12:18

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Je-li charita (tj. stálá povinnost působit co možná nejméně smrti a bolesti) nejvyšší spravedlnost tohoto
světa, pak pomstí toto nelidské utrpení hospodářských zvířat způsobené lidmi, jestliže to lidi nenapraví.
Pak v konečném důsledku v současném (Západním) světě by byli dvě možnosti buď tato demokratická
nenásilná reforma ohledně masového nelidského otroctví hospodářských zvířat nebo nacistická
diktatura, která rovněž chránila zvířata, z čehož dávám přednost první možnosti. Viz www.spvzt.cz
18. 1. 2018 15:23
25/07/2017 Možné dravčí ekonomické praktiky, jak zbohatnout podle vzorce okrást - půjčit - zotročit rozmnožit se
Je třeba nejdříve najít a okrást oběť naší možné dravčí ekonomie se souhlasem vládní moci, abychom
nebyly potrestáni (např. vykrást-podvést banku, kde má oběť uloženy peníze, např. znehodnocením
vkladů, založit si hospodu, kam nosí oběť svou výplatu a utrácí ji za alkohol, čínské dělníky vyrábějící za
nelidských podmínek škodících životnímu prostředí pro Západní svět levné zboží, nebo hospodářská
zvířata ve velkochovech), pak je třeba této oběti (např. státu, jehož banky jsou vykradené, a proto tento
stát potřebuje peníze, či hostu-alkoholiku v hospodě či dolary čínskému dělníku či potravu
hospodářským zvířatům) půjčit ukradené peníze na úrok a přes tyto půjčky je třeba příjemce těchto
půjček (např. tyto stát či hosta-alkoholika v hospodě či čínského dělníka či hospodářské zvíře) postupně
zotročit, pak je třeba se začít tajně rychle množit, abychom nebyli poraženi další revolucí takto
podrobených otroků (tj. původních obyvatel státu či původních hostů v hospodě či čínských dělníků či
evolučně zdokonalených hospodářských zvířat, např. v jaderné válce). Proto je třeba ze začátku
podporovat nejlépe jako dobře organizovaná menší tajná skupina revoluce jako před začátkem divoké
privatizace v postsovětském Rusku kolem roku 1990 léta Páně (viz zde ), aby vládní moc byla nucena v
průběhu revoluce krýt a netrestat naše zlodějské praktiky vydávané za ekonomickou reformu. O našich
možných pravých dravčích ekonomických záměrech však nesmíme nikdy říkat pravdu, nýbrž vždy se
pak musíme světu ukazovat jako hodní, schopní a silní jedinci. Avšak ne každý jedinec je trvale
psychicky a zdravotně schopen být výše uvedeným dravcem, avšak v tomto případě se penězi
zabezpečují pouze jedinci z vlastní (menší) skupiny.
Výše uvedený vzorec dravčí oligarchické vlády společnosti je příkladmo uveden již v Bibli v příběhu na
tehdejší dobu milosrdného biblického starozákonního Josefa, který byl před cca 4000 lety dle tehdejšího
chápání pravověrným, resp. ortodoxním Hebrejcem, resp. židem, viz níže.
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Bible, Genesis, 47. kapitola ... 13. A chleba nebylo ve vší zemi; nebo veliký hlad byl velmi, a trápení
veliké bylo na zemi Egyptské a zemi Kananejské od hladu. … 23. I řekl Jozef lidu: Aj, koupil jsem vás
dnes i rolí vaše Faraonovi; ... 27. A tak bydlil Izrael v zemi Egyptské v krajině Gesen; a osadili se v ní, a
rozplodili se, a rozmnoženi jsou velmi.
(c) Bůh. Použito s laskavým svolením. (všechny citáty z Bible v této knize z důvodu autorských práv
zásadně v češtině Bible kralická viz http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1K15.php či z BIBLE
PÍSMO SVATÉ STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA |včetně deuterokanonických knih|, Český ekumenický
překlad, ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST, 1995, viz www.biblenet.cz , v angličtině King James
Version http://www.biblegateway.com/ )
Aktualizováno 20. 1. 2018 22:00
20. 1. 2018 22:00
25/07/2017 Possible predatory economical practices, how to became rich according to formula to steal to lend - to enslave - to reproduce
It is necessary primarily to find and to rob a victim of our possible predatory economy with consent of
governmental power, so that we were not punished (eg. to rob - to deceive bank, where victim has the
saved money, e.g. by devaluation of deposits, to establish pub, where victim gives his or her wages and
spends it for alcohol, Chinese workers producing under inhuman conditions injurious to environment for
Western world cheap goods, or farm animals in factory farms), then it is necessary to lend this victim
(e.g. the State, of which banks are robbed, that is why this State needs money, or the guest- alcoholic in
pub or dollars for Chinese worker or food for farm animals) the stolen money at interest and through
these borrowings it is necessary gradually to enslave recipients of these loans (eg. these State or guestalcoholic in pub or Chinese worker or farm animal), then it is necessary to begin to reproduce secretly
quickly, so that we were not defeated by next revolution of in this way subjugated slaves (i.e. of original
inhabitants of the State or of original guests in pub or of Chinese workers or of evolutionary improved
farm animals, e.g. in nuclear war). Therefore it is necessary from the beginning to support preferably as
good organized smaller secret group the revolutions as before start of wild privatisation in post - Soviet
Russia around the year 1990 anno Domini (see here ), so that governmental power was forced during
revolution to shield and to unpunish our thievish practices published as economical reform. About our
possible right predatory economical intentions however we must never say the truth, but always then we
must show us to world as merciful, able and strong individuals. However not everyone individual is
permanently mentally and health able to be the above - mentioned predator, however in this case by
money only individuals from own (smaller) group are secured.
The above mentioned formula of predatory oligarchical government of society is already stated as
example in Bible in story on at that time time merciful biblical Old - Testament Joseph, who was before
circa 4000 years according to at that time understanding orthodox Hebrew, virtually Jew, see below.
Bible, Genesis, 47th chapter ... 13 And there was no bread in all the land; for the famine was very sore,
so that the land of Egypt and all the land of Canaan fainted by reason of the famine. ... 23 Then Joseph
said unto the people, Behold, I have bought you this day and your land for Pharaoh: ... 27 And Israel
dwelt in the land of Egypt, in the country of Goshen; and they had possessions therein, and grew, and
multiplied exceedingly.
(All quotations from the Bible in this book because of copyright are on principle in Czech from Kralice
Bible see http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1K15.php , or from the Bible Old and New
Testaments | including deuterocanonic books |, Czech ecumenical translation, CZECH Bible Society,
1995, see www.biblenet.cz , in English from King James Version http://www.biblegateway.com/ )
Aktualizováno 20. 1. 2018 22:01
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20. 1. 2018 22:01
(i smažené) brambory lze jíst pouze v krajní nouzi jako jídlo chudých, je to energetická zásobní
oddenková hlíza, ve které přezimuje celá víceletá rostlina brambor, není to pouze rostlinný plod či pouze
rostlinné semeno, proto německý pojem Erdapfel, tj. země jablko je tak mylný
Politicky viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Zemák
Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Lilek_brambor , https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlíza , https://cs.wikipedia.or
g/wiki/Oddenek , https://www.novinky.cz/zena/zdravi/58657-po-bramborach-nikdo-neztloustne.html
Aktualizováno 23. 1. 2018 17:32
23. 1. 2018 17:32
(also fried) potatoes can be eaten only in extreme emergency as food of poors, it is an energy storage
stem tuber, in which whole multiannual plant of potato winters over, it is not only plant fruit or only plant
seed, therefore German notion Erdapfel, i. e. earth apple is so mistaken
Politically see https://cs.wikipedia.org/wiki/Zemák
See https://cs.wikipedia.org/wiki/Lilek_brambor , https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlíza , https://cs.wikipedia.
org/wiki/Oddenek , https://www.novinky.cz/zena/zdravi/58657-po-bramborach-nikdo-neztloustne.html
Aktualizováno 23. 1. 2018 17:34
23. 1. 2018 17:34
Stanoviska politických stran v prezidentských volbách 2018 k ochraně zvířat podle organizací nesehnutí
a ochrana zvířat:
http://nesehnuti.cz/vystupy/ochrane-zvirat-nejvice-fandi-zeleni-stan-a-top-09/
Aktualizováno 24. 1. 2018 14:37
24. 1. 2018 14:37
Stanoviska prezidentských kandidátů v prezidentských volbách 2018 k ochraně zvířat podle organizací
nesehnutí a ochrana zvířat:
http://nesehnuti.cz/vystupy/pouze-tretina-prezidentskych-kandidatu-jednoznacne-podporuje-ochranuzvirat/
Aktualizováno 24. 1. 2018 14:47
24. 1. 2018 14:47
Jiří Drahoš a ochrana zvířat
Jiří Drahoš (Jiří Drahoš pokračoval v kontaktní kampani. Týden před startem druhého kola zamířil na jih
Čech a měl zjevně v plánu názorně předvést, že není městským akademikem. V Jihočeském kraji
navštívil mléčnou farmu v Mojném a hovězí farmu v Rančicích, kde podle informací fotografa Respektu
Milana Jaroše, který jeho cesty fotograficky dokumentuje, vlastnoručně stáhl z kůže králíka, štípal dříví,
projel se traktorem či provedl koně, zatímco ho držel za uzdu. viz https://www.respekt.cz/udalosti/201801-19/17-22-00 , V ČR již platí zákaz testování kosmetiky na zvířatech. Podpořil byste zákon zakazující
testování prostředků pro domácnost /pracích prostředků, čističů na podlahy, leštidel na nábytek apod./
na zvířatech? Jiří Drahoš: „ANO“, Podpořil byste zákon zakazující dovoz a prodej výrobků z pravých
kožešin? Jiří Drahoš: „Nejlepší by bylo zajistit, aby se zvířaty chovanými na kožešiny bylo zacházeno
tak, aby netrpěla za žádné situace.“, V ČR již platí zákaz využívání některých volně žijících (tj. divokých)
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druhů zvířat v cirkusech. Podpořil byste zákon rozšiřující zákaz na všechny druhy volně žijících zvířat?
Jiří Drahoš: „Okamžitý zákaz je asi přespříliš extrémní opatření. Musí ale být dodržovány zásady
dobrého zacházení, tak jako s domácími zvířaty.“, Podpořil byste zákon, který by obsahoval změny
vedoucí ke zlepšení životních podmínek hospodářských zvířat (jako je například zákaz chovu nosnic v
klecích, který platí v Rakousku a ve Švýcarsku)? Jiří Drahoš: „ANO“, ostatní podporovatelé Jiřího
Drahoše Pavel Fischer, Marek Hilšer i Michal Horáček odpověděli na všechny výše uvedené otázky
ANO, viz http://nesehnuti.cz/vystupy/pouze-tretina-prezidentskych-kandidatu-jednoznacne-podporujeochranu-zvirat/ , zřejmě masitý raut ve volebním štábu Jiřího Drahoše
viz https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesko-voli-prezidenta/r~c0f55a24f79411e7988aac1f6b220ee8/ ,
Drahoš také poznamenal, že den před Štědrým dnem výjimečně uvaří na Vánoce rybí polévku. S
manželkou si ji poté naservírují k večeři společně s tradičním bramborovým salátem, kaprem, štrúdlem a
cukrovím. viz http://www.blesk.cz/clanek/volby-prezidentske-volby-2018/514539/vanoce-hradnichadeptu-drahos-nema-darek-pro-zenu-zemanovi-prijede-tchyne.html , Za svoji kariéru přihlásil dvacítku
patentů, neznámějším je ekologická recyklace PET lahví. A o tématu ekologie a udržitelnosti života
Drahoš často mluví i dnes. viz https://www.respekt.cz/tydenik/2017/50/signaly-jiriho-drahose )
Blíže viz www.spvzt.cz
Aktualizováno 29. 1. 2018 16:39
29. 1. 2018 16:39
Miloš Zeman a ochrana zvířat
Miloš Zeman (Pan prezident je znám jako milovník dobrého jídla a pití. A rád si samozřejmě pošmákne i
na všech laskominách, které se na zabijačce vyrábí. Proto si samozřejmě nemohl odpustit trefně se k
„výplodu“ unijních úředníků vyjádřit. „V tomto případě bych doporučoval rozšířit pojem domácnosti na
všechny, kdo se zabijačky, která je krásnou slavností, účastní. Mimochodem Evropská komise už nám
před časem doporučila, abychom vyhazovali guláš po čtyřech hodinách, třebaže každý ví, že guláš je
nejlepší druhý den,” řekl včera Miloš Zeman Blesku. viz http://www.blesk.cz/clanek/zpravypolitika/298016/zeman-bojuje-za-zabijacky-je-to-krasna-slavnost-a-vsichni-jsoudomaci.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=copy , Více než 3000 osob si po slavnostním projevu
pana prezidenta ve třech sálech pražského hradu pochutnalo zejména na specialitách české kuchyně.
Nádherně naaranžovaný raut nabízel jak vynikající studené předkrmy, například jelení hřbet zdobený
čerstvým rybízem s omáčkou z lesních plodů či pečená selátka zdobená marinovanou zeleninou, tak i
nepřeberné množství vůní teplé kuchyně a samozřejmě nechyběly ani neodolatelné zákusky. Šéf
kuchař TOP HOTELu Praha, pan Petr Vodolán, který spolu s třicítkou kuchařů připravoval pochoutky
pro Pražský hrad už od rána, byl na svůj tým hrdý. „Myslím, že opravdu každé jídlo bylo vynikající.
Pokud mám jmenovat nějaké mimořádně vydařené, pak musím zmínit ryby: lososa v pomerančové
marinádě a čerstvých bylinkách, plněného jesetera s terinkami z ryb a limetkou a zejména pečeného
celého lososa s bazalkovým pestem porcovaného přímo před hosty“. I z úst hostů byla slyšet velká
spokojenost, často vychvalované byly například hovězí medailonky z pravé svíčkové s pepřovou
omáčkou nebo telecí ragú s hříbky. Z dezertů pak lahodné čokoládové špičky nebo ovocné mini dortíky.
viz http://www.ttg.cz/top-hotel-praha-zajistoval-slavnostni-raut-na-prazskem-hrade/,, Kožešinovým
farmám odzvonilo. Novelu podepsal i prezident Zeman Prezident Miloš Zeman dnes podepsal novelu na
ochranu zvířat proti týrání. Nejpozději od konce ledna 2019 tak bude platit zákaz kožešinových farem.
Chovatelé dostanou od státu náhrady. viz https://www.denik.cz/z_domova/prezident-podepsal-koneckozesinovych-farem-v-cesku-v-roce-2019-20170801.html , zcela shoduje se současným prezidentem
Václavem Klausem. „Ano, jsem s ním zcela za jedno v tom, že největšími zemskými škůdci jsou zelení.
Nikoli skuteční ekologové, ale Strana zelených, která ani neví, co je biomasa a protlačuje nesmysly,
jako solární energii, zákaz jaderných elektráren a protestuje proti záchraně Šumavy od kůrovce," řekl
bez okolků. … V závěru prezidentský kandidát před stovkami studentů demonstroval i jednu ze svých
předností, neúplatnost. „Použiji k tomu citát Františka Mrázka, který v odposleších zveřejněných panem
Kmentou říká, že Zeman vůbec není na peníze, že mu stačí jen chleba se sádlem a třemi okurkami,“
citoval dle svých slov trochu paradoxně zavražděného kontroverzního podnikatele, jenž býval
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označován za šéfa pražského podsvětí. Doplnil však, že se Mrázek v jedné věci mýlil. „Chleba se
sádlem jím zásadně pouze s cibulí,“ uzavřel Miloš Zeman debatu se studenty Vysoké školy ekonomické.
viz http://www.euserver.cz/Articles/698-milos-zeman-oznacil-nejvetsi-zemske-skudce-a-varoval-predpopravou-ministra.aspx , Smrt abstinentům a vegetariánům. To prohlásil v přípitku podle ČTK evidentně
dobře naladěný prezident Miloš Zeman při středečním oceňování vinařů v soutěži Salon vín.
viz https://www.novinky.cz/domaci/362671-smrt-vegetarianum-a-abstinentum-prohlasil-dobre-naladenyzeman-pri-foceni-s-vinari.html , „Pan prezident měl v tu chvíli na mysli jednoho masového vraha, který
byl zapřísáhlým vegetariánem, abstinentem a nekuřákem,“ odepsal mu Ovčáček v narážce na Adolfa
Hitlera. viz https://zpravy.idnes.cz/slovy-smrt-abstinentum-a-vegetarianum-zeman-miril-na-hitlera-pt8/domaci.aspx?c=A150227_114556_domaci_kop )
Blíže viz www.spvzt.cz
Aktualizováno 29. 1. 2018 16:41
29. 1. 2018 16:41
Je-li charita (tj. stálá povinnost působit co možná nejméně smrti a bolesti) nejvyšší spravedlnost tohoto
světa, pak pomstí toto nelidské utrpení hospodářských zvířat způsobené lidmi, jestliže to lidi nenapraví.
Pak v konečném důsledku v současném (Západním) světě by byli dvě možnosti (z čehož dávám
přednost první možnosti) buď tato demokratická nenásilná reforma ohledně masového nelidského
otroctví hospodářských zvířat nebo nacistická diktatura zatímco konec světa v jaderných válkách (obě
nacistická diktatura a konec světa v jaderných válkách jsou výhodné pro zvířata). Blíže viz www.spvzt.cz
Aktualizováno 29. 1. 2018 16:47
29. 1. 2018 16:47
If charity (i.e. still obligation to cause the least possible death and pain) is the highest justice of this
world, then it will revenge this inhuman suffering of farm animals caused by people, if people do not
correct it. Then in final consequence in contemporary (Western) world there would be two possibilities
(whereof I prefer the first possibility) either this democratic nonviolent reformation regarding mass
inhuman slavery of farm animals or the Nazi dictatorship while end of the world in nuclear wars (both
Nazi dictatorship and end of the world in nuclear wars are advantageous to animals). For details
see www.spvzt.cz
Aktualizováno 29. 1. 2018 16:49
29. 1. 2018 16:49
Působení co možná nejméně smrti a bolesti, půjčka a dravčí krádež bezsmrtnosti a bezbolestnosti a
spravedlivý trest za tuto dravčí krádež
Život živých tvorů je založen na oprávněném působení smrti a bolesti, jestliže se jedná o co možná
nejmenší nebo o málo větší než co možná nejmenší smrt a bolest (obojí dale též jako “co možná
nejméně smrti a bolesti”). Jestliže přijimáme zmenšení naší smrti a bolesti, musíme být připraveni vrátit
tuto půjčku bezsmrtnosti a bezbolestnosti v rámci působení co možná nejméně smrti a bolesti, jinak se
jedná o neoprávněnou krádež bezsmrtnosti a bezbolestnosti někoho jiného (např. hospodářských zvířat,
lidi v rozvojovém světě, chudých, příslušníků jiného národa či jiné země, starých a nemocných lidí
apod.), jako bychom byli dravci, což vzbuzuje oprávněnou nenávist a pomstu. Tato krádež dravců je
obvykle příjemná, protože neoprávněně zmenšuje naši vlastní smrt a bolest na úkor působení velké
zbytečné smrti a bolesti někoho jiného, proto se najde mnoho jedinců, kteří jsou ochotni příjmout půjčku
takto ukradené bezsmrtnosti a bezbolestnosti, jestliže však má někdy dojít ke splacení této půjčky
bezsmrtnosti a bezbolestnosti na jejich vlastní úkor, tak dostanou strach a ze strachu ze smrti a bolesti
se stávají se otroky. Od výše uvedených půjčky a krádeže bezsmrtnosti a bezbolestnosti je třeba
odlišovat oprávněný trest, kdy je v rámci působení co možná nejméně smrti a bolesti působena smrt a
bolest pachateli výše uvedené krádeže bezsmrtnosti a bezbolestnosti, což má reparační a prevenční
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funkci ohledně něčí oprávněné porci bezsmrtnosti a bezbolestnosti.
Blíže viz www.spvzt.cz
Aktualizováno 9. 2. 2018 11:17
9. 2. 2018 11:17
Causing the least possible death and pain, loan and predatory theft of deathlessness and painlessness
and legitimate penalty for this predatory theft
Life of living creatures is based on legitimate causing death and pain, if it is the least possible or little
more than the least possible death and pain (both far also as "the least possible death and pain"). If we
accept reduction of our death and pain, we must be ready to return this loan of deathlessness and
painlessness within causing the least possible death and pain, otherwise it is illegitimate theft of
deathlessness and painlessness of someone other (e.g. of farm animals, people in developing world,
poors, members of other nation or other country, old and sick people etc.), as if we were predators,
which causes legitimate hatred and revenge. This theft of predators is usually pleasant, because it
unduly reduces our own death and pain at the expense of causing big unnecessary death and pain of
someone other, therefore many individuals are found, who are ready to accept loan of so stolen
deathlessness and painlessness, if however it should sometimes come to pay this loan of deathlessness
and painlessness at their own expense, so they will become afraid and for fear from death and pain they
will become slaves. From above - mentioned loan and theft of deathlessness and painlessness it is
necessary to distinguish legitimate penalty, when it is caused within causing the least possible death
and pain the death and pain of offender of above - mentioned theft of deathlessness and painlessness,
which has reparation and prevention function regarding somebody's legitimate portion of deathlessness
and painlessness.
For details see www.spvzt.cz
Aktualizováno 9. 2. 2018 11:23
9. 2. 2018 11:23

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
V konečném důsledku v případě každých myšlenky a činu je vždy nejdůležitější volní rozhodnutí se o
podřízení se v soutěží o moc nejvyšší moci charity (tj. působení co možná nejméně smrti a bolesti) a
nebo naopak beznadějně vyšší moci jiné než tato charita (tj. působení o hodně více než co možná
nejméně smrti a bolesti) např. vlivem více nebo méně mocné náhody jiné než tato charita nebo jediného
Biblického Boha jako masového vraha lidí a zvířat, tj. nejdůležitější je rozumová a citová otázka, jestli
světu vládne charita (tj. působení co možná nejméně nebo o málo více než co možná nejméně smrti a
bolesti) či tato jiná než charita či tyto charita a necharita ve stejných rozsazích, proto je zřejmě zbytečné
se tím trápit, pokud rozum a cit věří každý s nadpoloviční většinovou pravděpodobností v svrchovanou
vládu této charity, nikoliv této necharity v tomto světě.
13. 2. 2018 23:28

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
In final result in case of each both idea and act it is always most important in competition for power the
voluntary decision of subordination to supreme power of charity (i.e. causing the least possible death
and pain) or contrary hopelessly to superior power other than this charity (i.e. causing much more than
the least possible death and pain) e.g. by influence of more or less powerful chance other than this
charity or of only one Biblical God as mass murderer of people and animals, i.e. it is the most important
rational and emotional question, if the world is governed by charity (i.e. causing the least possible or a
little more than the least possible death and pain) or by this other than charity or by these charity and
not-charity in same extents, therefore it is apparently unnecessary to suffer from it, if reason and
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emotion believe everyone with more than a half majority probability in sovereign rule of this charity, not
of this not-charity in this world.
13. 2. 2018 23:30
Věříme-li tomu, že i bez našich chyb se nám děje zlé (Schicksalschlag - fatal blow - rána osudu,
viz https://de.wiktionary.org/wiki/Schicksalsschlag , https://en.wiktionary.org/wiki/Schicksalsschlag ), pak
věříme v příliš velkou sílu zla v tomto světě. Jestli je zlo v tomto světě opravdu tak silné, jak v
současnosti většina lidí věří, může prokázat pouze příklad šťastného či naopak nešťastného života
většího počtu dobrých lidí, tj. lidí působících co možná nejméně nebo pouze o málo více než co možná
nejméně smrti a bolesti.
Aktualizováno 14. 2. 2018 8:20
14. 2. 2018 8:20
If we believe such that also without our errors the evil is caused us (Schicksalschlag - fatal blow - rána
osudu,
see https://de.wiktionary.org/wiki/Schicksalsschlag , https://en.wiktionary.org/wiki/Schicksalsschlag ),
then we believe in too large force of evil in this world. If in this world the evil is really so strong, how on
the present majority of people believes, can show only example of happy or on the contrary of unhappy
life of greater number of good people, i.e. the people causing the least or only little more than the least
death and pain.
Aktualizováno 14. 2. 2018 8:22
14. 2. 2018 8:22
Dle mé Filosofie rovnováhy, když se nám děje smrt a bolest, tj. když Bůh mlčí, tak v logice knihy Jób to
znamená: že se ten, kdo se modlí, modlí špatně, nebo špatně žije, nebo ho Bůh zkouší, nebo je to
dobrá oběť (tj. co možná nejméně smrti a bolesti).
http://www.ceskybratr.cz/archives/13102
Aktualizováno 20. 2. 2018 19:32
20. 2. 2018 19:32
According to my Philosophy of Balance, if death and pain are caused us, i.e. if God is silent, so in logic
of Book of Job it means: that, who is prayer, prays badly, or he lives badly, or God is trying him, or it is a
good victim (i.e. the least possible death and pain).
http://www.ceskybratr.cz/archives/13102
Aktualizováno 20. 2. 2018 19:55
20. 2. 2018 19:55
Věříme-li tomu, že i bez našich chyb (tj. našeho působení o hodně více než co možná nejméně smrti a
bolesti) se nám děje zlé (tj. působí o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti) (viz
Schicksalschlag - fatal blow - rána
osudu https://de.wiktionary.org/wiki/Schicksalsschlag , https://en.wiktionary.org/wiki/Schicksalsschlag ),
pak věříme v příliš velkou sílu zla (tj. působení o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti) v
tomto světě. Jestli je takovéto zlo (tj. působení o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti) v
tomto světě opravdu tak silné, jak v současnosti většina lidí věří, může prokázat pouze příklad
šťastného či naopak nešťastného života většího počtu dobrých lidí, tj. lidí působících co možná nejméně
nebo pouze o málo více než co možná nejméně smrti a bolesti.
Aktualizováno 25. 2. 2018 23:37
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25. 2. 2018 23:37
If we believe such that also without our errors (i.e. our causing much more than the least possible death
and pain) the evil is caused us (i.e. much more than the least possible death and pain is caused us)
(see Schicksalschlag - fatal blow - rána
osudu https://de.wiktionary.org/wiki/Schicksalsschlag , https://en.wiktionary.org/wiki/Schicksalsschlag ),
then we believe in too large force of evil (i.e. causing much more than the least possible death and pain)
in this world. If in this world such evil (i.e. causing much more than the least possible death and pain) is
really so strong, how on the present majority of people believes, can show only example of happy or on
the contrary of unhappy life of greater number of good people, i.e. the people causing the least or only
little more than the least death and pain.
Aktualizováno 25. 2. 2018 23:39
25. 2. 2018 23:39
A Šaronův odkaz?
Zdá se, že jeho teze, podle níž bude Izrael bezpečný, jenom když bude fakticky neporazitelný a mír si
vynutí, je nadále platná. Ostatně onen jediný a vrcholný čin jeho života, jenž mu přinesl v očích světa
odpuštění – tedy stažení osadníků z pásma Gazy a její plné předání Palestincům –, je toho paradoxním
důkazem. V roce 2007 ovládlo celé území Gazy islámské fundamentalistické hnutí Hamás, považované
civilizovaným světem za teroristickou organizaci. Od té doby pak Hamás ostřeloval přilehlé izraelské
území raketami.
http://www.reflex.cz/clanek/causy/73349/ariel-saron-pred-90-lety-se-narodil-posledni-skutecny-vudceizraele.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
Aktualizováno 27. 2. 2018 8:24
27. 2. 2018 8:24
A Šaronův odkaz?
Zdá se, že jeho teze, podle níž bude Izrael bezpečný, jenom když bude fakticky neporazitelný a mír si
vynutí, je nadále platná. Ostatně onen jediný a vrcholný čin jeho života, jenž mu přinesl v očích světa
odpuštění – tedy stažení osadníků z pásma Gazy a její plné předání Palestincům –, je toho paradoxním
důkazem. V roce 2007 ovládlo celé území Gazy islámské fundamentalistické hnutí Hamás, považované
civilizovaným světem za teroristickou organizaci. Od té doby pak Hamás ostřeloval přilehlé izraelské
území raketami.
http://www.reflex.cz/clanek/causy/73349/ariel-saron-pred-90-lety-se-narodil-posledni-skutecny-vudceizraele.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
Aktualizováno 27. 2. 2018 8:24
27. 2. 2018 8:24
Základy mé Filosofie rovnováhy v jazyce matematické formální logiky
1) „A“=“co možná nejméně smrti a bolesti“
2) „negace A“=“o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti“
Podle Filosofie rovnováhy:
Jestliže věříme, že z „A“ plyne „negace A“, pak věříme v příliš velkou sílu „negace A“. Jestli má „negace
A“ skutečně tak velkou sílu, může ukázat pouze aplikace „A“ v širokém měřítku.
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Podle politiků a všeobecného veřejného mínění:
Jestliže věříme, že z „negace A“ plyne „A“, pak věříme v příliš velkou sílu „negace A“. Jestli má „negace
A“ skutečně tak velkou sílu, může ukázat pouze aplikace „negace A“ v širokém měřítku.
Literatura: www.spvzt.cz , https://cz.sputniknews.com/svet/201802236845326-putin-hovoril-o-hrdinstvimajora-filipova/ , https://www.novinky.cz/koktejl/464344-trump-priznal-svou-ples-snazi-se-jivehementne-zamaskovat.html , http://www.reflex.cz/clanek/causy/73349/ariel-saron-pred-90-lety-senarodil-posledni-skutecny-vudce-izraele.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-zinternetu
Aktualizováno 27. 2. 2018 8:38
27. 2. 2018 8:38
Principles of my Philosophy of Balance in language of mathematical formal logic
1) „A"="the least possible death and pain"
2) „negation of A"="much more than the least possible death and pain"
According to Philosophy of Balance:
If we believe that „A" implies „negation of A", then we believe in too large force of „negation of A". If
„negation of A" has really so great force, the application of „A" in wide scale can show only.
According to politicians and general public opinion:
If we believe that „negation of A" implies „A", then we believe in too large force of „negation of A". If
„negation of A" has really so great force, the application of „negation of A" in wide scale can show only.
Literature: www.spvzt.cz , https://cz.sputniknews.com/svet/201802236845326-putin-hovoril-o-hrdinstvimajora-filipova/ , https://www.novinky.cz/koktejl/464344-trump-priznal-svou-ples-snazi-se-jivehementne-zamaskovat.html , http://www.reflex.cz/clanek/causy/73349/ariel-saron-pred-90-lety-senarodil-posledni-skutecny-vudce-izraele.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-zinternetu
Aktualizováno 27. 2. 2018 9:15
27. 2. 2018 9:15

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
zemědělské průmyslové porážkové velkochovy-koncentrační tábory zvířat, kde jsou hospodářská
zvířata zásadně mučena od svého narození (např. v rámci zrůdných genetických pokusů, při kterých byli
šílenými vědci obdobnými jako nacistický válečný zločinec Josef Mengele vyšlechtěni např. kuřecí
brojleři, nebo např. je zde hospodářským zvířatům omezen od jejich narození volný pohyb na velmi malý
prostor, aby tímto svým pohybem neztrácela svou získanou hmotnost, jsou krmena tak, aby po svém
narození získala co možná nejrychleji porážkovou hmotnost) a krátce, tj. nejpozději za několik měsíců
po svém narození jsou po tomto svém od narození velkém utrpení způsobeném takto člověkem rovněž
krutě zabita, tj. poražena na jatkách
17. 3. 2018 1:16

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
agriculture factory farms for slaughter-concentration camps of animals, where farm animals are on
principle tortured from their birth (e.g. within monstrous genetic experiments, during which mad
scientists analogical as Nazi war criminal Josef Mengele inbred e.g. chicken broilers, or e.g. free
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movement of farm animals is limited here in very little space from their birth, that through their
movement they do not lose their gained weight, they are fed so that after their birth they gain what
maybe fastest slaughter weight) and shortly, i.e. at the latest in a few months after their birth they are
also cruelly killed, i.e. slaughtered in slaughter - houses after this their from birth big suffering caused in
this way by a human
17. 3. 2018 1:19

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Filosofický experiment odpovědi, resp. řešení otázky o největším možném bezpečí ve světě, kde
existuje i velká zbytečná smrt a bolest: politická STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ (SPVŽT)
17. 3. 2018 22:15

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Philosophical experiment of answer, virtually solution of question about the biggest possible safety in the
world, where is also big unnecessary death and pain: political PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL
LIVING CREATURES (SPVŽT)
17. 3. 2018 22:17

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Ortodoxní židovství věří jako čistí lvi především ve vládu prostřednictvím hrubých nátlaku a síly potažmo
v nejsilnější zákon tohoto světa v podobě všeobecného evolučního výběrového boje výhodného jen pro
silné živé jedince, případně pro jejich i slabé příbuzné živé jedince.
Neortodoxní židovství jako i má Filosofie rovnováhy věří více jako milosrdní mrchožroutští lvi v
milosrdnost potažmo v nejsilnější zákon tohoto světa v podobě symbiózy všech živých tvorů výhodné i
pro jakéhokoliv slabého symbiotického živého jedince nepříbuzného s jakýmkoliv silným živým
jedincem.
21. 3. 2018 13:13

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Orthodox Judaism believe as pure lions especially in rule through rough oppression and force virtually in
the most powerful law of this world in the form of general evolutionary selective fight advantageous only
to fit living individuals in some case to their related also unfit living individuals.
Unorthodox Judaism as also my Philosophy of Balance believe more as merciful scavenger lions in
mercy virtually in the most powerful law of this world in the form of symbiosis of all living creatures
advantageous also to any unfit symbiotic living individual unrelated with any fit living individual.
21. 3. 2018 13:15

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Is unrighteous world in the form of general evolutionary selective fight advantageous only to the fit in
some case to their related also unfit individuals or on the contrary righteous world in the form of
symbiosis of all living creatures advantageous also to any unfit symbiotic individual unrelated with any fit
individual? Dispute, if world is governed by a righteousness or by this inequitableness, lasts since the
early history and on the present it can be solved with final validity only by following symbiotic scientific
experiment. Philosophical experiment of answer, virtually solution of question about the biggest possible
safety in the world, where is also big unnecessary death and pain: political PARTY FOR THE RIGHTS
OF ALL LIVING CREATURES (SPVŽT)
23. 3. 2018 13:52
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Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Je nespravedlivý svět v podobě všeobecného evolučního výběrového boje výhodného jen pro silné,
případně pro jejich i slabé příbuzné jedince nebo naopak spravedlivý svět v podobě symbiózy všech
živých tvorů výhodné i pro jakéhokoliv slabého symbiotického jedince nepříbuzného s jakýmkoliv silným
jedincem? Spor, jestli světu vládne spravedlnost nebo tato nespravedlnost, trvá od počátku dějin a
může ho s konečnou platností v současnosti vyřešit pouze následující symbiotický vědecký experiment.
Filosofický experiment odpovědi, resp. řešení otázky o největší možné bezpečnosti ve světě, kde
existuje i velká zbytečná smrt a bolest: politická STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ (SPVŽT)
23. 3. 2018 13:54

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
26/03/2018 Darwinismus nebo symbióza při (ne)bezpečné výrobě gigantické francouzské ropné plošiny
těžící ropu v africké Angole
Dnes jsem na druhém kanále České televize viděl Obří plovoucí ropná plošina (TV film), Colossal 2,
Dokumentární, Francie, 2016, 52 min. Jediný gigantický stroj obsluhuje desítky podmořských vrtů v
hloubce přes 1000 metrů. Film je o výrobě této ropné plošiny v docích v Jižní Koreji tvrdě
vykořisťovanými schopnými (silnými) jihokorejskými dělníky, především schopnými (silnými) svářeči a
dále o využití ropných nalezišť v africké Angole a tamních schopných (silných) dělníků ze strany
francouzské vykořisťovatelské nadnárodní společnosti. Ve filmu všichni francouzští manažeři hovoří o
tom, že nesmějí udělat chybu a přitom musí vše zvládnout v extrémně krátkém čase, aby ušetřili co
možná nejvíce peněz. Očividně a podle mne se je to sebepropaganda rádoby nejschopnějších
(nejsilnějších) francouzských manažerů - alfa samců a jedné alfa samice, která ve skutečnosti není
založena na pravdě. Podle mých zkušeností za stavebnictví vše je možno udělat levněji a opravit. Film
je založen na ideologii darwinismu o evolučním boji a přirozeném výběru schopných (silných) živých
jedinců a vyřazení méně schopných (silných) živých jedinců. Tato ideologie darwinismu je podle mé
Filosofie rovnováhy neplatící v přírodě, tj. chybná. Je pravda, že takovýto gigantický projekt ropné
plošiny je značně nebezpečný. Podle mé Filosofie rovnováhy největší možnou bezpečnost ve světě, kde
existuje i velká zbytečná smrt a bolest, zaručuje působení co možná nejméně smrti a bolesti všemi
účastníky tohoto gigantického projektu výroby ropné plošiny. Tzn. kdybych se měl tohoto velmi
nebezpečného gigantického projektu výroby ropné plošiny osobně účastnit a převzít tak na sebe toto
velké riziko, tak bych požadoval, aby jeho účastnící jedli pokud možno z masa pouze zdravotně
ošetřené zdechliny (např. po pitvě veterináře a převařené v několika vodách), jinak, aby se stravovali
vegetariánsky, zásadně, aby jedli pouze rostlinné semena a rostlinné plody (což se očividně nedělo,
protože pro stravování 210 dělníků účastnících se přepravy této ropné plošné z Jižní Koreje do Angoly
nakládali v tomto filmu na palubu velké mrazící kontejnery s hovězím masem), dále za této podmínky,
aby všichni dělníci měli spravedlivou mzdu a spravedlivé zacházení, dále, aby před vybudováním
velkých nových doků na přírodní pláži v Angole a před usazováním ropné plošiny do moře v Angole byli
z tohoto území evakuováni pokud možno všichni živí tvorové, aby nebyli touto stavební činností
zbytečně zavražděni.
https://www.csfd.cz/film/603052-obri-plovouci-ropna-plosina/komentare/
27. 3. 2018 0:57

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
26/03/2018 Darwinism or symbiosis at (not) safe production of gigantic French oil platform mininig
petroleum in African Angola
This day I watched on the second channel of the Czech TV the TV film: Documentaire 2016 &
Construire Le Plus Grand Pétrolier Au monde Le Fpso Clov, France, 52 minute.Single gigantic machine
operates tens submarine holes at a depth over 1000 meters. Film is about production of this oil platform
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in docks in South Korea by hardly exploited fit (strong) South Korean workers, especially fit (strong) gas
welders and further about utilization of petroleum fields in African Angola and of local fit (strong) workers
on the part of French exploitative multinational corporation. In film all French managers speaks about it,
that they are not allowed to do mistake and yet they must make everything in extremely short time, that
they spare what maybe most money. Apparently and in my opinion it is own propaganda of would - be
fittest (strongest) French managers - alpha males and one alpha female that is not founded on truth in
reality. In my experience in building everything is possible to do at lower-costs and to repair. Film is
based on ideology of Darwinism about evolutionary fight and natural selection of fit (strong) living
individuals and elimination of less fit (strong) living individuals. This ideology of Darwinism is not valid
according to my Philosophy of Balance in nature, i.e. erroneous. It is truth, that such gigantic project of
oil platform is considerably dangerous. According to my Philosophy of Balance the biggest possible
safety in the world, where is also big unnecessary death and pain, causing the least possible death and
pain by all participants of this gigantic project of production of oil platform guarantees. I.e., if I should
personally participate in this very dangerous gigantic project of production of oil platform and assume for
me this big risk, so I would require, that its participants eat if possible from meat only health sanitarian
carrions (e.g. after autopsy of veterinarian and boiled in sveral waters), otherwise, that they have their
vegetarian meals, on principle, that they eat only plant seeds and plant fruits (which evidently did not
happen, because for food of 210 workers participating in transportation of this oil platform from South
Korea into Angola they take on board big refrigerater containers with beef meat in this film), further
under this condition, that all workers have fair wages and fair treatment, further, that before building big
new docks on natural beach in Angola and before setting oil platform into sea in Angola all living
creatures were evacuated if possible from this area, that they were not unnecessarily murdered by this
building activity.
https://www.csfd.cz/film/603052-obri-plovouci-ropna-plosina/komentare/
27. 3. 2018 1:02

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
07/04/2018 Teorie grafů umožňuje počítačům napodobovat zřejmě dokonale nekonečně složité ale
nepřesné citové myšlení člověka jako nezbytnou součást logiky člověka, teorie grafů totiž číselně, tj.
rozumově napodobuje grafickou hierarchizaci počítačových dat. Princip výpočtu dle teorie grafů je
jednoduchý, vyšleme elektrický proud a zkoušíme, jestli projde danou cestou, např. elektrickým
kabelem, jestliže projde rozsvítí se na konci elektrický spotřebič a dojde ke spotřebě elektrického
proudu, v opačném případě je elektrický proud izolován, po vyzkoušení několika možných sousedních
hraničních elektrických cest začneme modelovat, tj. předpovídat zřejmě dokonale nekonečnou
skutečnost podle dřívějších zkušeností a jejích vzorových soustav, tj. její teorii, takle funguje např.
diferenciální a integrální počet, výroková logika, (matematický) maticový počet, teorie množin, vektorový
počet apod., vždy se však zřejmě bude jednat o obraz, tj. nedokonalý model skutečnosti, který se
zřejmě nikdy nebude zcela shodovat s celou zřejmě dokonale složitou skutečností.
7. 4. 2018 21:40

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
07/04/2018 Graph theory allows computors to imitate apparently perfectly infinitely complex but inexact
emotional thinking of human as necessary component of logic of human, thus the graph theory imitates
numerically, i. e. rationally the graphic hierarchization of computer data. Principle of calculation
according to graph theory is simple, we emit electric current and we try, if it goes through existent path,
e.g. through electric cable, if it goes through, the electric appliance will be lighted up at the end and the
consumption of electric current will do work, otherwise electric current will be insulated, after testing of
several possible neighboring border electric pathes we begin form, i. e. forecast apparently perfectly
infinite reality according to earlier experiences and its model systems, i.e. its theory, so do work e.g.
differential calculus, integral calculus, propositional calculus, (mathematics) matrix calculus, set theory,
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cross calculus etc., however at any time apparently it will be a picture, i.e. imperfect model of reality
which apparently will never completely correspond with whole apparently perfectly complex reality.
7. 4. 2018 21:40

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
30/04/2018 Ke které smečce se mám přidat, najdu svou vlastní smečku?
Lidé v současnosti nevěří v žití ve světě, kde by všichni působili co možná nejméně smrti a bolesti, a
proto odmítli tuto ideální společnost mé Filosofie rovnováhy, chtějí si udržet své dílčí výhody okrádání
ostatních zotročených živých jedinců v jejich nemilosrdných skupinách a společnostech, a proto mohou
přijít i diktatury a doufejme, že i v tomto případě nakonec přijde osvícený diktátor, který lidi k tomu
přinutí. Já zatím budu muset bojovat za toto menší silou po delší dobu a budu doufat, že uniknu násilí
těchto možných diktatur kvůli mému stálému působení co možná nejméně smrti a bolesti a mé
neschopnosti stát se tímto osvíceným diktátorem, a také že tento můj nejdůležitější (důležitější než,
abych měl děti, které by nemohli jíst z masa pouze zdravotně zaručené zdechliny zvířat přirozeně
zemřelých zásadně na stáří) životní experiment ideální společnosti nebude pouhou mou emocionální
naivní zkrachovalou utopií, abych unikl nemilosrdnosti světa, a přežije mě.
1. 5. 2018 17:34

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
30/04/2018 In which pack shall I add, will I find my own pack?
At present time people do not believe in living in the world, where everyone would cause the least
possible death and pain, that is why they rejected this ideal society of my Philosophy of Balance, they
want to conserve their partial advantages of robbing other enslaved living individuals in their unmerciful
groups and societies, that is why dictatorships can apparently come and we hope that then also in this
case in the end an enlightened dictator comes, who forces it from people. In the meantime I will have to
fight for this by lower force for longer period and I will hope that I will escape violence of these possible
dictatorships because of my still causing the least possibly death and pain and my incapability to
become this enlightened dictator, and also that this my most important (more important than I have
children, who could not eat from meat only healthy guaranteed carrions of animals naturally dead on
principle of old age) life experiment of ideal society will not be mere my emotional naive failed Utopia,
that I would escape mercilessness of world, and it will survive me.
1. 5. 2018 17:37

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
24/05/2018 Jestliže bych chtěl vlastní dítě, pak existují následující 3 možnosti:
1) Těhotná a kojící matka a naše rostoucí možné dítě budou jíst nutné maso z poražených zvířat. Toto
masové vraždění zvířat (obdobné nacistickým vyhlazovacím koncentračním táborům) bych nevydržel
psychicky a zřejmě je velmi nespravedlivé stejně jako nemít žádné dítě.
2) Těhotná a kojící matka a naše rostoucí možné dítě budou jíst z nutného masa pouze mnou obstarané
zdechliny zemřelé přirozeně zásadně na stáří např. po veterinární pitvě a převařené v několika vodách.
Podle pravidla mé Filosofie rovnováhy, že člověk nikdy nezabije člověka, tuto možnost lze zvolit, pouze
jestli zaručím matce a dítěti zdravotní nezávadnost takového masa, tj. že bych takto vážně neublížil
těhotné a kojící matce a našemu rostoucímu možnému dítěti.
3) Dále je třetí možnost, že budu čekal, jestli se bude maso ze zdravotně zaručených (např. po
veterinární pitvě a převařené v několika vodách) přirozeně zemřelých (zásadně na stáří) zdechlin nutné i
pro těhotné a kojící ženy a i pro jejich rostoucí děti prodávat v běžných obchodech.
26. 5. 2018 0:10
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Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
24/05/2018 If I want my own child, then following 3 possibilities exist:
1) Pregnant and breastfeeding mother and our growing possible child will eat necessary meat from
slaughtered animals. This mass murdering of animals (analogous to Nazi exterminatory concentration
camps) I would not survive mentally and apparently it is very unrighteous as well as having no child.
2) Pregnant and breastfeeding mother and our growing possible child will eat from necessary meat only
by me provided carrions dead naturally on principle of old age e.g. after veterinary autopsy and boiled in
several waters. According to the rule of my Philosophy of Balance that a human never kills a human,
this possiblity may be elected only if I guarantee mother and child for healthy unobjectionability of such
meat, i.e. that in this way I would not seriously hurt pregnant and breastfeeding mother and our growing
possible child.
3) Furthermore third possibility is that I will wait, if meat from healthy guaranteed (e.g. after veterinary
autopsy and boiled in several waters) naturally dead (on principle of old age) carrions necessary also for
pregnant and breastfeeding women as well as for their growing children is sold in mainstream shops.
26. 5. 2018 0:12

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
25/05/2018 Zdechliny jako rodinná strava v rómské kuchyni
Zmínku o lidojedství nacházíme také v úvodu také poměrně „syrové“ pohádky O Romovi, kterému se
posmívali, že jí zdechliny. Jejím hrdinou je zoufalý Rom, který ve snaze nakrmit hladovou rodinu, uková
pro vychytralého gádža pětadvacet podkov výměnou za zdechlou krávu. Jeho děti se na zdechlinu
vrhnou a sní jí i s kůží, špínou a výkaly. Záhy ovšem onemocní. Když se jde Rom poradit za doktorem,
ten mu odvětí: „Poslyš, když jíte zdechliny, tak můžeš sníst i své děti, hezky jedno po druhém, protože
za chvíli budou zdechliny i z tvých dětí.“[246] Pohádka však končí nad očekávání idylicky: nejstarší
Janíček si vezme princeznu a ani jeden z bratrů už nemusí jíst zdechliny, protože mají všeho dost – jedí
samé královské, čistě umyté věci.
https://is.muni.cz/th/209561/pedf_m/Diplomova_prace.txt
Za nečisté skupiny byly považovány ty, které se živily psím, koňským nebo kočičím masem. Naopak
Romové konzumující maso uhynulých zvířat nemuseli být považování za nečisté, pokud si jídlo připravili
sami tak, aby cirdelas avri o muľaňipen, nasvaľipen – vytáhli mrtvolnost, nemoc. Pro svůj přirozený
způsob smrti bylo někdy maso zdechlin považováno dokonce za čistší než maso zvířat usmrcených
násilně.
http://skip.knihovnahk.cz/sites/default/files/aktuality/prilohy/materialy_romska_rodina_0.pdf
Maso se na stole objevilo zřídka. Ženy ho získávaly trojím způsobem, a to koupí v obchodě, krádeží
nebo koupí podřadnějšího masa na jatkách. Někdy vyhrabávaly zdechliny. (Zdechliny se vyvářely ve
více vodách. Podle starých Romů jsou zdechliny čistší maso, protože zvíře nezemřelo násilnou smrtí.)
Nejoblíbenější maso bylo vepřové a hovězí. Vařilo se po velkých kusech, potom se krájelo nebo trhalo
rukou na kusy. Jedlo se bez příloh nebo jen s chlebem. Až později se maso krájelo na kousky a opékalo
se na pekáči, či se umlelo. Hlavní přílohou k masu byly brambory. Koňské a psí maso nekonzumovali.
[www.freeteens.cz, 13]
vos.mills.cz/?mdocs-file=3093
Do hovoru se vkládá paní Anežka: „Cikáni, kteří zrovna pobývali a pracovali v Květušíně, dostali
jednoduché ubytování. Ale když kočovali a někde se zastavili, tak jejich děti běžně spaly na zemi. Jako
matraci jim rodiče naházely na zem trochu slámy. Nevadilo jim, že děti chodí bosy, v nedostatečném
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otrhaném oblečení. Doma vůbec žádná hygiena. Když pak jejich rodiče dostali na statku výplatu, rodina
celý týden hodovala. Chlapi se opíjeli, ale ženské ne. No a pak do další výplaty neměli co jíst. Děti
hladověly tři týdny. Zažila jsem rodiny, které v tomhle období jedly i zdechliny.“
https://www.casopisbarbar.cz/historie/cikansky-experiment
26. 5. 2018 0:13

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
26/05/2018 Kdy u nás končí téměř všem ženám plodnost?
Abych mohl mít možná vlastní děti ve světě, kde by se mohlí mít všichni rádi, tj. proto v rámci působení
každého co možná nejméně smrti a bolesti (zejména všech živých tvorů), pak nyní nemám jinou
možnost než, abych především čekal ještě nejvíce 4 roky tj. půl roku a 3,5 roku (po 3,5 letech se podle
exaktní vědy obmění cca 50% tělesných živých buněk mé bývalé snoubenky, aby byla na 50% zdravá,
jestliže je správná v rámci této doby) podle toho, jestliže od této doby až do její smrti bude stále působit
co možná nejméně smrti a bolesti, mj. jestliže bude jíst z mrtvol zvířat pouze zdravotně zaručené /např.
po veterinární pitvě a převařené v několika vodách/ zdechliny zemřelé přirozeně zásadně na stáří, tj.
nejvíce do 50 roku jejího věku, kdy jsou téměř všechny ženy u nás neplodné, abych byl téměř jistý, že
nemáme žádnou šanci mít spolu vlastní dítě, pak budu zvažovat mnohoženství v rámci neortodoxního
Islámu mj. s mou bývalou snoubenkou a budu si hledat vegetariánskou přítelkyni a zároveň budu
bojovat (já např. pomocí psaní) a budu čekat, jestli se bude maso ze zdravotně zaručených přirozeně
zemřelých zdechlin nutné i pro těhotné a kojící ženy a i pro jejich rostoucí děti prodávat v běžných
obchodech, jinak zemřu bezdětný.
Literatura: Menstruační cyklus a zrání vajíčka začíná pubertou a končí mezi 45. až 50. rokem tzv.
přechodem (klimakterium). Strana 502 Přehled biologie, Prof. RNDr. Stanislav Rozsypal, DrSc. a kol.,
Scientia, spol. s r.o. pedagogické nakladatelství, Praha 1998. 10. ledna 2011 14:38 Čtyřiadevadesátiletý
indický farmář Ramajit Raghav počal dítě se svou devětapadesátiletou manželkou.
(viz https://revue.idnes.cz/nejstarsimu-otci-na-svete-je-94-let-v-sexu-je-podle-zeny-jako-mladik-p9x/zajimavosti.aspx?c=A110110_113803_zajimavosti_nh ) 17. října 2012 15:31 Šestadevadesátiletý
indický farmář Ramajit Raghav má další dítě. Pokořil tak vlastní světový rekord a bude znovu zapsán v
Guinnessově knize jako nejstarší otec na světě. Poprvé titul získal v roce 2010, když zplodil syna
Karamjita. (viz https://revue.idnes.cz/nejstarsi-otec-na-svete-prekonal-vlastni-rekord-ma-dalsi-dite-pt8/zajimavosti.aspx?c=A121017_134759_zajimavosti_nh#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_cam
paign=cas&utm_content=main ) Řečeno ještě jinak: při nechráněném sexuálním životě musí dvacetiletá
žena statisticky vzato souložit 4 měsíce aby otěhotněla, třicetiletá 6 měsíců a čtyřicetiletá 20 měsíců! A
dále pak plodnost klesá ještě rychleji a od 43. roku je pravděpdobnost otěhotnění zcela mizivá. A je
úplně jedno (a to také není každému jasné), jestli za ten měsíc souložila stokrát, nebo jen jednou v tu
správnou dobu. Dramatický pokles plodnosti jsem se pokusil vyjádřit na grafu, který je na obr. 1; vidíme,
že modrozelená křivka plodnosti od nějakých 35-36 let (první červený pruh) vyloženě padá a od oněch
43. let (druhý červený pruh) je prakticky na nule, i když ne úplně, otěhotnění je vzácně možné stále.
Absolutní nuly dosáhne pak plodnost s úplným vyhasnutím činnosti vaječníků, které se projeví i
zastavením menstruace, tzv. menopauzou. To bývá u nás kolem 50. roku [2]. Na této křivce budu trvat, i
když mi někdo bude uvádět příklad své babičky, která porodila tatínka v šestačtyřiceti letech. Dokazuje
to jen, že babička byla mimořádná klikařka. (viz https://bartak-alexandr.webnode.cz/news/tehotenstvi-avek/ ) Na druhou stranu po padesátce je pravděpodobnost otěhotnění velmi malá, ale do prokázané
menopauzy to vyloučené úplně není. (viz https://www.hledamzdravi.cz/mohu-jeste-otehotnet/ )
Menopauza, klimakterium nebo lidově „přechod” je období, kdy končí plodnost žen. ... Zatímco některé
ženy přestávají menstruovat ve 49 letech, jiné až v 55. (viz https://www.novinky.cz/zena/zdravi/331390jak-poznat-blizici-se-klimakterium.html ) Otázka: Dobrý den pane doktore, do kolika let věku ženy
mluvíme o kliemakteriu ? Děkuji Jana Autor: Jana | 24.3.2010 19:31 MUDr. Miroslav Černý:
Klimakterium je období vyhasínající funkce vaječníků. Může trvat různě dlouhou dobu - vymizení
příznaklů klimakteria je individuální. (viz https://zena.aktualne.cz/zdravi/prechod-neboli-klimakterium-

724

ptejte-se-online-mudr-cerneho/r~41b94250fd0111e5bdc50025900fea04/?redirected=1525334174 )
Žena končí svou plodnost většinou ve 48 letech. Má tedy před sebou nejméně dvacet let života, kdy je
relativně zdravá, ale už absolutně neplodná. (viz https://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/109935proc-zeny-ztraceji-plodnost-driv-nez-muzi.html ) 05.01.2018, Karolína Stránská Guinnessova kniha
rekordů uvádí, že nejstarší matkou na světě, která počala přirozeně, je Britka. V roce 1997 porodila ve
svých 59 letech syna. Otěhotněla neplánovaně. Zdroj:
ČTK https://www.frekvence1.cz/clanky/zpravy/zena-porodila-holcicku-v-56-letech-dite-pocalaprirozenou-cestou.shtml Poslanci schválili v rámci zdravotnické reformy, že žena bude moci podstoupit
umělé oplodnění až do 49 let věku. Zatímco ženy do 40 let mají nárok na tři asistovaná oplodnění, které
hradí zdravotní pojišťovny, starší ženy musí sáhnout do své kapsy. A pěkně hluboko. Za jeden pokus
oplodnění s darovanými vajíčky se platí kolem 50 tisíc a často se musí provést dva nebo tři zákroky.
Více na http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-rodina-deti/159995/cesky-mohou-na-umele-oplodneniaz-do-49-let.html?utm_source=prozeny.blesk.cz&utm_medium=copy Do kolika let je možné provést
umělé oplodnění? Dne 1. dubna 2012 nabyl platnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních
službách. V §6 uvedeno, že umělé oplodnění lze provést ženě v jejím plodném věku, pokud její věk
nepřekročil 49 let. Centra asistované reprodukce provedou oplodnění na základě písemné žádosti ženy
a muže, kteří tuto zdravotní službu chtějí podstoupit. Žádost nesmí být starší než 6 měsíců a je součástí
zdravotnické dokumentace ženy. Ve vyšším věku ženy už zdravotní pojišťovny nehradí IVF. Například
VZP přestala hradit IVF po 39. roku. https://www.emimino.cz/encyklopedie/vek-a-umele-oplodneni/ V
kolika letech může mít žena dítě? Kolik roků má nejstarší rodička? Proč ženy rodí později? 1. Nejstarší
matky v historii. Bible uvádí, že Abrahámova manželka Sára porodila syna Izáka v devadesáti letech.
Ellen Ellisová z Walesu měla ve dvaaosmdesáti letech v roce 1776 třinácté dítě. Američanka Ruth Alice
Kistlerová porodila v sedmapadesáti letech v roce 1956 a Italka Rosanna Dela ve třiašedesáti letech v
roce 1994. 2. Nejstarší matky světa. Nejstarší prvorodičkou světa je sedmdesátiletá Radžo Déví z Indie,
která po umělém oplodnění porodila v roce 2008 své první dítě. V témže roce se v Indii narodili po
umělém oplodnění sedmdesátileté Omkari Panwar dvojčata, chlapec a děvče. Žena má už dvě dospělé
dcery, chtěla ale dát svému muži syna. 3. Nejstarší matky Evropy. Rumunka Adriana Iliescu porodila v
šestašedesáti letech v roce 2005 holčičku. V roce 2006 porodila dvojčata sedmašedesátiletá Španělka
Carmen Bousadová. Ta letos zemřela na rakovinu. Nejstarší Češka, která porodila dítě pomocí
darovaného vajíčka, měla šestapadesát let. Umělé oplodnění darovanými vajíčky stojí v Česku až 145
tisíc korun. 4. Česko má přísný řád pro umělé oplodnění. Do devětatřiceti let hradí umělé oplodnění
ženě třikrát zdravotní pojišťovny, od osmačtyřiceti let tuto možnost Češky nemohou využívat, v USA je
to od pětapadesáti let, některé státy tuto hranici nestanovují. 5. Rodičky stárnou. V roce 1995 rodily
ženy v Olomouckém kraji průměrně ve dvaadvaceti letech, v roce 2007 v devětadvaceti letech. 6. Proč
ženy rodí později? Buď si pořídí miminko pro radost, když jim děti odrostly, nebo začínají po rozvodu
nový život s jiným mužem, či se věnovaly kariéře a mateřství odložily na později. 7. Potíže. U matek nad
pětatřicet let je desetiprocentní riziko, že dítě bude mít vrozenou vadu. Více
na http://magazin.e15.cz/regiony/7-zajimavosti-o-starsich-matkach-854371
27. 5. 2018 19:32

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
26/05/2018 When does fertility of almost all women end in our country?
So that I can possibly have own children in the world, where everyone likes each other, i.e. therefore
within still causing the least possible death and pain (especially of all living creatures), then now I have
not other possibility than especially to wait moreover at the most 4 years, i.e. half – year and 3,5 years
(after 3,5 years according to exact science ca. 50% physical living cells of my former fiancée will
change, that she is healthy for 50%, if she is correct within this time) according to it, if from this time till
her death she still causes the least possible death and pain, i.a. if she eats from cadavers of animals
only healthy guaranteed /e.g. after veterinary autopsy and boiled in sveral waters/ carrions dead
naturally on principle of old age, i.e. at the most till 50 years of her age, when in our country there are
almost all women infertile, so that I am nearly sure, that we have no chance to have together our own
child, then I will consider polygamy within unorthodox Islam i.a. with my former fiancée and I will look for
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vegetarian girl friend while I will fight (me eg. by means of writing) and I will wait, if meat from healthy
guaranteed naturally dead carrions necessary also for pregnant and breastfeeding women as well as for
their growing children is sold in mainstream shops, otherwise I will die childless.
Literature: Menstruační cyklus a zrání vajíčka začíná pubertou a končí mezi 45. až 50. rokem tzv.
přechodem (klimakterium). Strana 502 Přehled biologie, Prof. RNDr. Stanislav Rozsypal, DrSc. a kol.,
Scientia, spol. s r.o. pedagogické nakladatelství, Praha 1998. 10. ledna 2011 14:38 Čtyřiadevadesátiletý
indický farmář Ramajit Raghav počal dítě se svou devětapadesátiletou manželkou.
(viz https://revue.idnes.cz/nejstarsimu-otci-na-svete-je-94-let-v-sexu-je-podle-zeny-jako-mladik-p9x/zajimavosti.aspx?c=A110110_113803_zajimavosti_nh ) 17. října 2012 15:31 Šestadevadesátiletý
indický farmář Ramajit Raghav má další dítě. Pokořil tak vlastní světový rekord a bude znovu zapsán v
Guinnessově knize jako nejstarší otec na světě. Poprvé titul získal v roce 2010, když zplodil syna
Karamjita. (viz https://revue.idnes.cz/nejstarsi-otec-na-svete-prekonal-vlastni-rekord-ma-dalsi-dite-pt8/zajimavosti.aspx?c=A121017_134759_zajimavosti_nh#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_cam
paign=cas&utm_content=main ) Řečeno ještě jinak: při nechráněném sexuálním životě musí dvacetiletá
žena statisticky vzato souložit 4 měsíce aby otěhotněla, třicetiletá 6 měsíců a čtyřicetiletá 20 měsíců! A
dále pak plodnost klesá ještě rychleji a od 43. roku je pravděpdobnost otěhotnění zcela mizivá. A je
úplně jedno (a to také není každému jasné), jestli za ten měsíc souložila stokrát, nebo jen jednou v tu
správnou dobu. Dramatický pokles plodnosti jsem se pokusil vyjádřit na grafu, který je na obr. 1; vidíme,
že modrozelená křivka plodnosti od nějakých 35-36 let (první červený pruh) vyloženě padá a od oněch
43. let (druhý červený pruh) je prakticky na nule, i když ne úplně, otěhotnění je vzácně možné stále.
Absolutní nuly dosáhne pak plodnost s úplným vyhasnutím činnosti vaječníků, které se projeví i
zastavením menstruace, tzv. menopauzou. To bývá u nás kolem 50. roku [2]. Na této křivce budu trvat, i
když mi někdo bude uvádět příklad své babičky, která porodila tatínka v šestačtyřiceti letech. Dokazuje
to jen, že babička byla mimořádná klikařka. (viz https://bartak-alexandr.webnode.cz/news/tehotenstvi-avek/ ) Na druhou stranu po padesátce je pravděpodobnost otěhotnění velmi malá, ale do prokázané
menopauzy to vyloučené úplně není. (viz https://www.hledamzdravi.cz/mohu-jeste-otehotnet/ )
Menopauza, klimakterium nebo lidově „přechod” je období, kdy končí plodnost žen. ... Zatímco některé
ženy přestávají menstruovat ve 49 letech, jiné až v 55. (viz https://www.novinky.cz/zena/zdravi/331390jak-poznat-blizici-se-klimakterium.html ) Otázka: Dobrý den pane doktore, do kolika let věku ženy
mluvíme o kliemakteriu ? Děkuji Jana Autor: Jana | 24.3.2010 19:31 MUDr. Miroslav Černý:
Klimakterium je období vyhasínající funkce vaječníků. Může trvat různě dlouhou dobu - vymizení
příznaklů klimakteria je individuální. (viz https://zena.aktualne.cz/zdravi/prechod-neboli-klimakteriumptejte-se-online-mudr-cerneho/r~41b94250fd0111e5bdc50025900fea04/?redirected=1525334174 )
Žena končí svou plodnost většinou ve 48 letech. Má tedy před sebou nejméně dvacet let života, kdy je
relativně zdravá, ale už absolutně neplodná. (viz https://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/109935proc-zeny-ztraceji-plodnost-driv-nez-muzi.html ) 05.01.2018, Karolína Stránská Guinnessova kniha
rekordů uvádí, že nejstarší matkou na světě, která počala přirozeně, je Britka. V roce 1997 porodila ve
svých 59 letech syna. Otěhotněla neplánovaně. Zdroj:
ČTK https://www.frekvence1.cz/clanky/zpravy/zena-porodila-holcicku-v-56-letech-dite-pocalaprirozenou-cestou.shtml Poslanci schválili v rámci zdravotnické reformy, že žena bude moci podstoupit
umělé oplodnění až do 49 let věku. Zatímco ženy do 40 let mají nárok na tři asistovaná oplodnění, které
hradí zdravotní pojišťovny, starší ženy musí sáhnout do své kapsy. A pěkně hluboko. Za jeden pokus
oplodnění s darovanými vajíčky se platí kolem 50 tisíc a často se musí provést dva nebo tři zákroky.
Více na http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-rodina-deti/159995/cesky-mohou-na-umele-oplodneniaz-do-49-let.html?utm_source=prozeny.blesk.cz&utm_medium=copy Do kolika let je možné provést
umělé oplodnění? Dne 1. dubna 2012 nabyl platnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních
službách. V §6 uvedeno, že umělé oplodnění lze provést ženě v jejím plodném věku, pokud její věk
nepřekročil 49 let. Centra asistované reprodukce provedou oplodnění na základě písemné žádosti ženy
a muže, kteří tuto zdravotní službu chtějí podstoupit. Žádost nesmí být starší než 6 měsíců a je součástí
zdravotnické dokumentace ženy. Ve vyšším věku ženy už zdravotní pojišťovny nehradí IVF. Například
VZP přestala hradit IVF po 39. roku. https://www.emimino.cz/encyklopedie/vek-a-umele-oplodneni/ V
kolika letech může mít žena dítě? Kolik roků má nejstarší rodička? Proč ženy rodí později? 1. Nejstarší
matky v historii. Bible uvádí, že Abrahámova manželka Sára porodila syna Izáka v devadesáti letech.
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Ellen Ellisová z Walesu měla ve dvaaosmdesáti letech v roce 1776 třinácté dítě. Američanka Ruth Alice
Kistlerová porodila v sedmapadesáti letech v roce 1956 a Italka Rosanna Dela ve třiašedesáti letech v
roce 1994. 2. Nejstarší matky světa. Nejstarší prvorodičkou světa je sedmdesátiletá Radžo Déví z Indie,
která po umělém oplodnění porodila v roce 2008 své první dítě. V témže roce se v Indii narodili po
umělém oplodnění sedmdesátileté Omkari Panwar dvojčata, chlapec a děvče. Žena má už dvě dospělé
dcery, chtěla ale dát svému muži syna. 3. Nejstarší matky Evropy. Rumunka Adriana Iliescu porodila v
šestašedesáti letech v roce 2005 holčičku. V roce 2006 porodila dvojčata sedmašedesátiletá Španělka
Carmen Bousadová. Ta letos zemřela na rakovinu. Nejstarší Češka, která porodila dítě pomocí
darovaného vajíčka, měla šestapadesát let. Umělé oplodnění darovanými vajíčky stojí v Česku až 145
tisíc korun. 4. Česko má přísný řád pro umělé oplodnění. Do devětatřiceti let hradí umělé oplodnění
ženě třikrát zdravotní pojišťovny, od osmačtyřiceti let tuto možnost Češky nemohou využívat, v USA je
to od pětapadesáti let, některé státy tuto hranici nestanovují. 5. Rodičky stárnou. V roce 1995 rodily
ženy v Olomouckém kraji průměrně ve dvaadvaceti letech, v roce 2007 v devětadvaceti letech. 6. Proč
ženy rodí později? Buď si pořídí miminko pro radost, když jim děti odrostly, nebo začínají po rozvodu
nový život s jiným mužem, či se věnovaly kariéře a mateřství odložily na později. 7. Potíže. U matek nad
pětatřicet let je desetiprocentní riziko, že dítě bude mít vrozenou vadu. Více
na http://magazin.e15.cz/regiony/7-zajimavosti-o-starsich-matkach-854371
27. 5. 2018 19:33

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
27/05/2018 Jak si připravuji zdechlinu zvířete k jídlu?
Viry a bakterie obsažené zejména v krvi zdechliny usmrtím skrz postupné vaření v několika vodách,
které zcela vylévám, čímž má i maso odkrvení. Je třeba mít dostatečně velký hrnec a v něm vařit pouze
několik malých kousků masa zdechliny. Vnější paraziti by měli opustit zdechlinu do několika hodin po
její smrti a ostatní parazity usmrtím skrz vaření ve vodě. Botulotoxin nemůže ve zdechlině vzniknout,
protože tento jed vzniká bez přístupu vzduchu a tento toxin se odstraňuje varem po dobu minimálně 10
minut. Co se týká organických a anorganických cizorodých látek jako pesticidy atd., tak záleží na tom,
jestli si uhynulá zvířat chovám sám a vím, co jedla, či jestli důvěřuji chovateli či jestli si na tyto toxiny
nechám provést laboratorní vyšetření. To samé platí o mykologickém vyšetření s tím, že by houby a
plísně na zdechlině zásadně neměly vznikat za jejího života, ale až po její smrti, vždy je však možno
provést laboratorní vyšetření. Rakovinu u zdechliny zvířat by měla prokázat veterinární pitva, stejně jako
bakteriální průjem uhynulého zvířete. Pro zmírnění bolesti zvířete před smrtí v současnosti můj veterinář
používá lék s účinnou látku Meloxicam a tato účinná látka je zřejmě rostlinnou drogou stejně jako
kyselina acetylsalicylová z vrbové kůry známá jako acylpyrin. Nejlepší je, když je dodržena ochranná
lhůta Meloxicamu, tj. předepsané období od posledního podání tohoto léčivého přípravku uhynulému
zvířeti, avšak i při nedodržení této ochranné lhůty nemám žádné zdravotní škody při malé spotřebě
masa ze zdechliny zvířete. Já jsem doposud dával do vařící vody malé kousky zmraženého masa
odsekávaného sekáčkem ze zmražené zdechliny uchovávaného v mrazáku v igelitové tašce, ale pro
uvolnění šťáv z masa zdechliny možná budu dávat maso do studené vody a pak jej přivedu do varu.
Maso vařím postupně v několika vodách v každé cca tři čtvrtě hodiny.
Poznámky:
- k výrobě protilátek proti virům používaným ve virologickém testování jsou nutné buněčné kultury a viry
pěstované mimotělní cestou in vitro a tyto pěstované viry jedí tyto buněčné kultury, avšak tyto buněčné
kultury jedí zásadně fetální telecí sérum, pro jehož získání je třeba zabít krávu a plod telete těsně před
porodem, proto zásadně nedělám virologické testy (to se netýká bakteriologických testů, kde jsou
bakterie zásadně pěstovány na řase agaru)
- Co se týká léku proti bolesti s účinnou látkou Meloxicam, tak používám zásadně lék registrovaný
minimálně před 10 lety, kde pokusná zvířata snad již zapomněla na smrt a bolest způsobené při
lékařských pokusech během vývojetohoto léku
- laboratorní testy a pitvy dělá buď konkrétní veterinář nebo v České republice Státní veterinární ústav v
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Olomouci
Literatura:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vaření , https://cs.wikipedia.org/wiki/Pitva , https://www.svuolomouc.cz/labor
atorni-analyzy-vzorku-zezvirat , https://www.wikiskripta.eu/w/Sérologické_metody , http://kni.polac.cz/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?biblionumber=74546 , https://www.svuolomouc.cz/zadanky , https://www.svuolomouc.cz/file.ph
p?nid=15757&oid=5534715 , https://en.wikipedia.org/wiki/Meloxicam , https://cs.wikipedia.org/wiki/Polyc
hlorované_bifenyly#Zamoření_životního_prostředí_a_potravin_polychlorovanými_bifenyly , https://www.
wikiskripta.eu/w/Polymerázová_řetězová_reakce , https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/09/1_33_
35_165_538.pdf , https://www.zuova.cz/Home/Sluzba/Prukaz-mikroorganizmu-metodou-polymerazoveretezove-reakcePCR , https://cs.wikipedia.org/wiki/Botulotoxin , http://www.bezpecnostpotravin.cz/az/termin/92439.aspx
, https://www.wikiskripta.eu/w/Legionelóza , https://cs.wikipedia.org/wiki/Tyf_drůbeže , https://cs.wikipedi
a.org/wiki/Úplavice , https://cs.wikipedia.org/wiki/Mor , https://cs.wikipedia.org/wiki/Toxoplazmóza , https:
//cs.wikipedia.org/wiki/Newcastleská_nemoc
27. 5. 2018 20:12

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
27/05/2018 How do I prepare carrion of animal for eating?
Viruses and bacteria contained especially in blood of carrion I kill through gradual boiling in several
waters, that I totally pour out, by which also meat has exsanguination. It is necessary to have enough
big pot and to boil in it only several small pieces of meat of carrion. Outer parasites should leave carrion
in a few hours after its death and other parasites I kill through boiling in water. Botulism toxin cannot
originate in carrion, because this poison originates without access of air and this toxin is removed by
boiling for a period of minimally 10 minutes. Concerning organic and unorganical heterogeneous
substances as pesticides etc., so it depends on it, if I myself breed dead animals and I know, what they
ate, or if I give credence to breeder or if I let carry out laboratory examination of this toxins. It very apply
to mycological examination with it, that fungi and mold on carrion should not originate on principle during
its life, but after as much as its death, however it is always possible to carry out laboratory examination.
Cancer at carrion of animal should prove veterinary autopsy, as well as bacteria diarrhea of dead
animal. At the present time for alleviation of pain of animal before death my veterinarian is using
medicament with active substance Meloxicam and this active substance is apparently vegetable drug as
well as acetyl - salicylic acid from salicylic cortex known as aspirin. It is best, when protection period of
Meloxicamu is kept, i.e. prescribed period from latest giving of this medicament to dead animal, however
I have no health harms at small consumption of meat from carrion of animal notwithstanding breach of
this protection period. Till now I have gived into boiling water the small pieces of frozen meat severed by
cleaver from frozen carrion stored in freezer in plastic bag, but for release of gravy of meat from carrion I
will possibly give meat into cold water and then I bring it into boiling. I boil gradually meat in several
waters in every ca. 45 minutes.
Notes:
for production of anti-matters against viruses used in virology testing the cellular cultures and viruses
grown in extracorporeal way in vitro are necessary and these grown viruses eat these cellular cultures,
however these cellular cultures eat on principle fetal bovine serum, for which obtaining it is necessary to
kill cow and fetus of calf just before birth, therefore on principle I am not doing virology tests (it has not
to do with bacteriologic tests, where bacteria are grown on principle on alga of agar)
concerning analgesic medicament with active substance Meloxicam, so I use on principle medicament
registered minimally before 10 year, where experimental animals perhaps already forgot about death
and pain caused at medical experiments during making this medicament
- laboratory tests and autopsies are done either by a specific veterinarian or in the Czech republic by the
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State Veterinary Institute in Olomouc
Literatura:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vaření , https://cs.wikipedia.org/wiki/Pitva , https://www.svuolomouc.cz/labor
atorni-analyzy-vzorku-zezvirat , https://www.wikiskripta.eu/w/Sérologické_metody , http://kni.polac.cz/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?biblionumber=74546 , https://www.svuolomouc.cz/zadanky , https://www.svuolomouc.cz/file.ph
p?nid=15757&oid=5534715 , https://en.wikipedia.org/wiki/Meloxicam , https://cs.wikipedia.org/wiki/Polyc
hlorované_bifenyly#Zamoření_životního_prostředí_a_potravin_polychlorovanými_bifenyly , https://www.
wikiskripta.eu/w/Polymerázová_řetězová_reakce , https://www.nemlib.cz/assets/uploads/2015/09/1_33_
35_165_538.pdf , https://www.zuova.cz/Home/Sluzba/Prukaz-mikroorganizmu-metodou-polymerazoveretezove-reakcePCR , https://cs.wikipedia.org/wiki/Botulotoxin , http://www.bezpecnostpotravin.cz/az/termin/92439.aspx
, https://www.wikiskripta.eu/w/Legionelóza , https://cs.wikipedia.org/wiki/Tyf_drůbeže , https://cs.wikipedi
a.org/wiki/Úplavice , https://cs.wikipedia.org/wiki/Mor , https://cs.wikipedia.org/wiki/Toxoplazmóza , https:
//cs.wikipedia.org/wiki/Newcastleská_nemoc
27. 5. 2018 20:14

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
28/05/2018 Roztrhají lidstvo i jednotlivého člověka rozpory (absurdnost) světa?
V přírodě silnější požírá slabšího, avšak v lidské společnosti platí mezí lidmi, že nesmíme zavraždit
člověka, avšak dle společnosti lidé už mohou zabít jiné živé tvory než člověka (zejména mám na mysli
zvířata), mám strach, že nás tyto rozpory roztrhají. Jestli křesťansko-židovská „láska“ je pouze solidarita
mezi lidmi nebo mít rodinu a děti, tak to neřeší výše uvedené rozpory v přírodě. Dosud v dějinách lidstva
nejúspěšnější přesnější každému srozumitelnou hlavní zásadou lidské společnosti je kapitalistická
zásada společenské smlouvy, avšak také ta neřeší výše uvedené rozpory v přírodě. Jestliže bychom
uvažovali, že přesnější každému srozumitelnou hlavní zásadu lidské společnosti nelze definovat,
protože např. jediného Biblického Boha nelze definovat, pak se řídíme něčím, co nelze rozumem
definovat a co lze naplnit prakticky jakýmkoliv obsahem, např. psychopatologickým obsahem. Tak lze
uzavřít, že přesnější každému srozumitelná hlavní zásada lidské společnosti by měla existovat, avšak
všechny dosud uplatňované přesnější každému srozumitelné hlavní zásady lidské společnosti byly
dokázány jako značně nedokonalé, proto se živé tvorstvo pokouší znovu a znovu nalézt tuto ideální
přesnější každému srozumitelnou hlavní zásadu společnosti, která dosáhne co možná nejvíce Biblický
ráj ve světě. Má Filosofie rovnováhy nabízí společnosti k vědeckému experimentu tuto následující
přesnější každému srozumitelnou hlavní společenskou zásadu: "Všichni živí tvorové ve skutečnosti
nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná
nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory(spekulace).
Literatura: https://cs.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault , https://cs.wikipedia.org/wiki/Sokalova_aféra , h
ttps://cs.wikipedia.org/wiki/Jacques_Derrida , https://cs.wikipedia.org/wiki/Absurdno , https://cs.wikipedia
.org/wiki/Ironie , https://cs.wikipedia.org/wiki/Richard_Rorty , https://psychologie.cz/muj-zivot-vsekte/ , https://psychologie.cz/mesias-20/ , https://psychologie.cz/muj-zivot-v-sekte/archivovana-diskuze/
28. 5. 2018 19:29

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
28/05/2018 Do contrarieties (absurdity) of world tear humanity as well as individual human being?
In nature stronger eats weaker, however in human society it is valid among people that we must not kill
a human, however according to society people already can kill other living creatures than human being
(especially I keep in mind animals), I am afraid, that these contrarieties tear us. If Christian - Jewish
„love" is merely solidarity among people or to have family and children, so it does not solve above -
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mentioned contrarieties in nature. Till this time in history of mankind the most successful more exact to
everyone understandable main principle of human society is capitalist principle of social contract,
however it does not solve also above - mentioned contrarieties in nature. If we considered about that
more exact to everyone understandable main principle of human society cannot be defined, because
e.g. only one Biblical God cannot be defined, then we are governed by something, what cannot be
defined by reason and what can be filled practically by any content, e.g. by psychopathological content.
So it is possible to close down that more exact to everyone understandable main principle of human
society should exist, however all till this time applied more exact to everyone understandable main
principles of human society were proved as largely imperfect, therefore living creation try to find again
and again this ideal more exact to everyone understandable main principle of human society which
reaches as much as possible the Biblical paradise in the world. My Philosophy of Balance offers society
for scientific experiment this following more exact to everyone understandable main principle of human
society: „All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other,
therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain.“ All the rest consists more
in views (speculations).
Literatura: https://cs.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault , https://cs.wikipedia.org/wiki/Sokalova_aféra , h
ttps://cs.wikipedia.org/wiki/Jacques_Derrida , https://cs.wikipedia.org/wiki/Absurdno , https://cs.wikipedia
.org/wiki/Ironie , https://cs.wikipedia.org/wiki/Richard_Rorty , https://psychologie.cz/muj-zivot-vsekte/ , https://psychologie.cz/mesias-20/ , https://psychologie.cz/muj-zivot-v-sekte/archivovana-diskuze/
28. 5. 2018 19:30

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Filosofie rovnováhy a manželství a děti
Účelem manželství je manžel/ka a děti. Těhotná a kojící manželka a rostoucí dítě potřebují jíst poražená
zvířata, ačkoliv mnozí lidé tvrdí opak. Kdo chce uzavřít manželství a zejména z psychických důvodů by
nepřežil zabíjení zvířat, tak je donucen být bez manželství a dětí a čekat, jestli se zdravotně zaručené
zdechliny zvířat zemřelých přirozeně zásadně na stáří začnou prodávat v běžných obchodech, aby bylo
zaručené, že neohrozí vážně zdraví a život jeho manželky a jejich dětí.
Mít či nemít ženu a děti za výše uvedené dosavadní situace, kdy pro to ženy a děti musí jíst poražená
zvířata, není podle mého současného názoru otázka bezvýjimečné osobní povinnosti člověka (viz Bible
kralická: A požehnal jim Bůh, a řekl jim Bůh: Ploďtež se a rozmnožujte se, a naplňte zemi," Genesis
1,28), tato jeho bezvýjimečná povinnost platí pouze v Biblickém ráji, kde lide mají jíst pouze rostlinné
plody a rostlinná semena (viz Bible kralická: Řekl ještě Bůh: Aj, dal jsem vám všelikou bylinu, vydávající
símě, kteráž jest na tváři vší země, a všeliké stromoví, (na němž jest ovoce stromu), nesoucí símě; to
bude vám za pokrm. Všechněm pak živočichům zemským, i všemu ptactvu nebeskému, a všemu tomu,
což se hýbe na zemi, v čemž jest duše živá, všelikou bylinu zelenou dal jsem ku pokrmu. I stalo se tak.
Genesis 1,29-30), a bude existovat po případném nastolení Biblického ráje v přírodě i vlastními silami
živých tvorů, je-li to možné, nýbrž otázka osobní volby člověka mezi dvěma podle jeho okolností více či
méně špatnými řešeními.
10. 6. 2018 14:26

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Philosophy of Balance and marriage and children
Purpose of marriage is spouse and children. Pregnant and breastfeeding wife and growing child need to
eat slaughtered animals, although many people contradict. Who wants to contract marriage and
especially from psychic reasons he or she would not survive killing animals, so he or she is compelled to
be without marriage and children and to wait, if health guaranteed carrions of animals dead naturally on
principle of old age start to sell in mainstream shops, that it is guaranteed that he or she does not

730

threaten seriously health and life of his wife and their children.
To have or not to have a wife or a girlfriend and children for the above situation when for this women
and children must eat slaughtered animals, it is not in my present opinion a matter of personal duty of
human without exception (see the Bible KJV: “And God blessed them, and God said unto them, Be
fruitful, and multiply, and replenish the earth," Genesis 1:28), this His obligation without exception is
valid only in paradise, where people shall eat only plant fruits and plant seeds (see Bible KJV: And God
said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and
every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat. And to every beast
of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there
is life, I have given every green herb for meat: and it was so. Genesis 1,29-30) and it will exist after any
establishment of paradise in the nature also by own forces of living creatures if possible, but rather a
matter of personal choice of human under his or her circumstances between two more or less bad
solutions.
10. 6. 2018 14:30

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
21/04/2018 V budoucím světě opětovný nástup vraždící fáze dle sociálního darwinismu nebo naopak se
podáří vzájemná všeobecná symbióza jako v Biblickém ráji dle mé Filosofie rovnováhy?
Podle sociálního darwinismu, ze kterého vycházel i německý nacismus, se slabí i silní lidé, případně
slabé i silné národy množí tak dlouho a tak mnoho, dokud nejsou vyčerpány všechny při dotčeném
stavu vědy a techniky dostupné volné zdroje zejména potravy, vody a obyvatelného prostoru. Když
dojde k vyčerpání těchto volných zdrojů tak silní lidé, případně silné národy vyvraždí ty slabé lidi,
případně slabé národy, aby získali volné tyto zdroje a celý cyklus se může opakovat, cílem těchto
vraždících (evolučních) cyklů by mělo pak být vyšlechtit dokonalejšího člověka, tj. nadčlověka. Toto by v
současnosti zřejmě znamenalo atomovou válku.
Proti tomu stanoví má Filosofie rovnováhy ideál Biblického ráje, kde by existovala vzájemná symbióza
mezi všemi živými tvory v důsledku dobrovolného sebeobmezení živých tvorů v rámci jejich působení co
možná nejméně smrti a bolesti, existovala by zde trvalá rovnováha mezi výše uvedenými zdroji a lidmi.
Toto dobrovolné sebeobmezení s výjimkou vážné krize je zřejmě pouhá utopie.
Je otázka, jestli v dohledné budoucnosti dojde k vyčerpání výše uvedených volných zdrojů, poté by
nastala krize obdobná situaci v době prvotního rozšíření křesťanství či v době německého nacistického
režimu a zotročení lidé či lidé nucení nějakým osvíceným diktátorem by snad byli ve větším počtu
ochotni vždy působit co možná nejméně smrti a bolesti, tj. zejména stát se zásadně frutariány a z masa
jíst zásadně pouze zdravotně zaručené přirozeně (zásadně na stáří) zemřelé zdechliny.
Přesto doufám, že této krizi vyčerpání výše uvedených volných zdrojů zřejmě provázené válkami a
zotročováním celých národů a civilizací možná v poslední chvíli možná s pomocí mé Filosofie
rovnováhy unikneme skrz nápravu křivd a jako člověk ze všech sil usilující působit co možná nejméně
smrti a bolesti prožiji šťastný, dlouhý a důstojný život a smrt téměř bez psychické a tělesné bolesti,
ačkoliv dosud nemám děti a protože tuto krizi bych zřejmě nepřežil.
Poznámka:
Predátor (též dravec) je živočich, který loví živé živočichy a živí se jimi. Existuje matematické modely
predátor-kořist. Závislost množství kořisti na množství predátora lze ve zkratce vyjádřit následujícím
způsobem: Čím víc přibývá kořisti, tím víc s jistým zpožděním začne přibývat predátor. Větší množství
predátora zvýší tlak na kořist a té tak začne ubývat. Posléze s klesajícím množstvím kořisti začne klesat
i množství predátorů, kterým ubývá potrava. S ubývajícím množství predátorů se pokles kořisti zastaví a
její množství začne opět stoupat. Klasické oscilace predátora a kořisti byly v přírodě popsány především
v případech, kdy predátor má jen jednu převažující kořist: tedy především vlk + zajíc bělák + rostliny a
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liška polární + lumík + rostliny v polárních oblastech. Délka oscilace kolísá mezi 6 a 10 lety podle
podmínek prostředí.
10. 6. 2018 14:43

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
21/04/2018 In future world repeated coming of murdering phase according to social Darwinism or on the
contrary mutual general symbiosis as in Biblical paradise succeeds according to my Philosophy of
Balance?
According to social Darwinism, which followed also German Nazism, the unfit also fit people, virtually
unfit also fit nations reproduce so long and so many, if all at touched state of science and techniques
available free sources especially of food, water and livable space are not exhausted. When exhaustion
of those free sources comes so fit people, virtually fit nations will murder those unfit people, virtually unfit
nations to acquire free those sources and whole cycle can repeat, then goal of these murdering
(evolutionary) cycles should be to cultivate superior human, i. e. superman. At present time this would
apparently mean atomic war.
Thereagainst my Philosophy of Balance determines ideal of Biblical paradise, where mutual symbiosis
among all living creatures would be in consequence of voluntary self - restriction of living creatures
within their causing the least possible death and pain, here there would be permanent balance between
above - mentioned sources and people. This voluntary self - restriction with the exception of serious
crisis is apparently mere Utopia.
Is question, if in the foreseeable future exhaustion of above - mentioned free sources comes, then crisis
analogical with situation at the time of original expansion of Christianity or at the time of German Nazi
regime would occure and perhaps enslaved people or people forced by some enlightened dictator would
be in greater number willing to cause always the least possible death and pain, i. e. especially to
become on principle frutarians and from meat to eat on principle only health guaranteed naturally (on
principle on old age) dead carrions.
Despite I hope that this crisis of exhaustion of above - mentioned free sources apparently connected to
wars and enslavement of whole nations and civilizations possibly in the last moment possibly with help
of my Philosophy of Balance we will escape through redress of grievances and as man like anything
seeking to cause the least possible death and pain I will live through happy, long and dignified life and
death almost without psychic and physical pain, although I have no children yet and because I would not
apparently survive this crisis.
Note:
Predator is the animal that hunts live animals and eats them. There are mathematical models of
predator-prey. Dependence of amount of prey on the amount of predator can be expressed briefly as
follows: The more is a prey increasing, the more the predators will grow with some delay. Greater
number of predator’s pressures on prey and then it starts to diminish. Thereafter, with decreasing
amount of prey the quantity of predators will decrease, of which food decreases. With the declining
number of predators the decrease of prey stops and its number will rise again. Classical oscillations of
predator and prey in the wild have been reported mainly in cases, where the predator has only one
predominant prey: those are particularly wolf + mountain hare + plants and polar fox + lemming + plants
in polar regions. Length of oscillation varies between 6 and 10 years under environmental conditions.
10. 6. 2018 14:45

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Základy mé Filosofie rovnováhy v jazyce matematické formální logiky
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Silnější požírá slabšího, tj. "A" pravděpodobně zvítězí, jestliže je větší než "B", otázka však zní, jestli zde
existuje nějaké nejmocnější, tj. největší "C" nevnímatelné jak pro "A" tak pro "B". Jestliže by takovéto
největší "C" přeci jenom existovalo, pak v současnosti by bylo někdy velmi snadné (z mé dosavadní
životní zkušenosti nejvíce 99 procent pravděpodobnosti) a někdy velmi těžké (z mé dosavadní životní
zkušenosti nejméně 51 procent pravděpodobnosti) jej nalézt a vždy by bylo možno existenci takového
"C" někým zpochybnit, proto je v současnosti víra v "C" z velké části založena pouze na mravním volním
rozhodnutí živých tvorů pro jejich stálé působení co možná nejméně smrti a bolesti.
1) „C“=“co možná nejméně smrti a bolesti“
2) „negace C“=“o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti“
Podle Filosofie rovnováhy:
Jestliže věříme, že z „C“ plyne (i) „negace C“, pak věříme v příliš velkou sílu „negace C“. Jestli má
„negace C“ skutečně tak velkou sílu, může ukázat pouze aplikace „C“ v širokém měřítku.
Podle politiků a všeobecného veřejného mínění:
Jestliže věříme, že z „negace C“ plyne (i) „C“, pak věříme v příliš velkou sílu „negace C“. Jestli má
„negace C“ skutečně tak velkou sílu, může ukázat pouze aplikace „negace C“ v širokém měřítku.
11. 6. 2018 20:40

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Principles of my Philosophy of Balance in language of mathematical formal logic
Stronger eats weaker, i.e. "A" will probably win, if it is bigger than "B", however question sounds, if here
there is some most powerful, i.e. biggest "C" imperceptible to both "A" and "B". If nevertheless such
biggest "C" exists, then at present time it would be sometimes very easy (from my up to now living
experience at most 99 percent probability) and sometimes very hard (from my up to now living
experience at least 51 percent probability) to find it and it would always be possible to contest existence
of such "C" by someone, therefore at present time the belief in "C" is largely based only on moral
voluntary decision of living creatures for their still causing the least possible death and pain.
1) „C"="the least possible death and pain"
2) „negation of C"="much more than the least possible death and pain"
According to Philosophy of Balance:
If we believe that „C" implies (also) „negation of C", then we believe in too large force of „negation of C".
If „negation of C" has really so great force, the application of „C" in wide scale can show only.
According to politicians and general public opinion:
If we believe that „negation of C" implies (also) „C", then we believe in too large force of „negation of C".
If „negation of C" has really so great force, the application of „negation of C" in wide scale can show
only.
11. 6. 2018 20:45

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Maso a římskokatolické křesťanské hereze
Bible (ekumenický překlad, Nový zákon, Skutky apoštolů 15
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29Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena
krve, a konečně smilstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně. Buďte zdrávi.“
(má poznámka: zmražené maso zdechliny rozdrobené sekáčkem na maso a převařené v několika
vodách je zbaveno krve)
http://www.biblenet.cz/app/b?book=Acts&no=15
Katolická encyklopedie
Mnoho sněmů bylo konáno v Braga, některé z nich důležité. Autentičnost tzv. sněmu z roku 411 léta
Páně je velmi pochybná. Byl pravděpodobně nalezen Otcem Bernardem Brito. Sněm 563 osm biskupů
zúčastnilo, a 22 dekretů bylo promulgováno, mezi jinými následující: …
že všichni kněží, kteří se zdržují jezení masa, by měli být zavázáni jíst zeleninu vařenou v mase, aby se
vyloučilo veškeré podezření nákazy Priscilianismu a že jestliže odmítli, měli by být exkomunikováni.
http://www.newadvent.org/cathen/02729a.htm
(o povinnosti jezení masa a zákazu jezení zdechlin pro kleriky pod sankcí exkomunikace a pro laiky pod
sankcí vyloučení ze svatého přijímání v pravoslavné církvi viz pravidla svatých apoštolů č. 51, 53, 63
Skutky 15,29 http://www.orthodoxia.cz/kan_01.htm#pozz27 , pravidlo svatého místního sněmu
ancyrského. (r.314) č. 14 a proti odmítání manželství a proti odmítání jezení masa viz pravidla svatého
místního sněmu gangrského.(r.340) č. 1, 2 http://www.orthodoxia.cz/kan_03.htm )
(o katolickou církví odsouzeném odmítání manželství a odsouzeném odmítání jezení masa pro kleriky
členy manicheismu viz ZDE , priscillianismu viz https://en.wikipedia.org/wiki/Priscillian , rannými
syrskými mnichy viz https://is.muni.cz/th/awpo4/JS_diplomka_final.pdf , bogomilismu viz ZDE a katarství
– kataři jedli rybí a račí maso viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Kataři , má poznámka: těhotné a kojící
ženy a rostoucí děti potřebují jíst maso.)
Mé poznámky:
- V přírodě silnější požírá slabšího, avšak v lidské společnosti platí mezí lidmi, že nesmíme zavraždit
člověka, avšak dle společnosti lidé už mohou zabít jiné živé tvory než člověka (zejména mám na mysli
zvířata), mám strach, že nás tyto rozpory roztrhají.
- Jestliže jsem potrestán jako Biblický Jób po první škodové ráně, s ohledem na majetek a možná dětí,
nebo jako Biblický Adam v Biblickém ráji, kterému není dobré být sám, tak mám velký strach, abych
neskončil v nemocech jako tento Jób či umučen jako Ježíš z Nazaretu, zřejmě Kristus a Bohočlověk bez
jejich Boží pomoci, tj. uzdravení z nemocí či vzkříšení z mrtvých.
- Hlavní životní filosofická otázka, která znamená největší stres (tlak) v prostředí podobnému Biblickému
ráji, zní: Vyplatí se stále působit co možná nejméně smrti a bolesti (možnost A/) nebo se nejméně někdy
nevyplatí působit co možná nejméně smrti a bolesti (možnost B/)?
- Otázka zní, jestli lze mít dítě, pokud nezabíjím pro něj zvířata (dilema)? Božím trestem za to, že v
Biblickém ráji Adam s Evou snědli zakázané jablko s červem bylo, že Adam propadl smrti a země byla
prokleta a Adam z ní po celý život jedl v trápení, a i Adam v potu své tváře jedl chléb a Eva rodila v
utrpení a dychtila po svém muži, který nad ní vládnul. Je otázka, jestli v budoucnosti já toto obdobné
dilema (viz výše) ve svém ráji přežiji nebo nepřežiji psychicky zdravý a jestli budu mít dítě.
11. 6. 2018 20:46
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734

Meat and Roman Catholic Christian heresies
Bible (King James Version), New Testament, Acts 15
29 That ye abstain from meats offered to idols, and from blood, and from things strangled, and from
fornication: from which if ye keep yourselves, ye shall do well. Fare ye well.
(my note: frozen meat of carrion broken by meat cleaver and boiled in several waters is without blood)
ZDE
Catholic Encyclopedia
Many councils were held in Braga, some of them important. The authenticity of the so-called council of
411 is very doubtful. It was probably invented by Father Bernardo Brito. It the council of 563 eight
bishops took part, and twenty-two decrees were promulgated, among others the following: …
that all priests who abstained from eating meat should be obliged to eat vegetables cooked in meat, to
avoid all suspicion of the taint of Priscillianism, and that if they refused they should be excommunicated
http://www.newadvent.org/cathen/02729a.htm
(about duty of eating meat and ban on eating carrions for clerks under sanction of excommunication and
for laymen under sanction of ban on holy communion in Orthodox church see rules of Saint Apostles
number 51, 53, 63 Acts 15,29 http://www.orthodoxia.cz/kan_01.htm#pozz27 , rule of Synod of Ancyra
(314 AD) number 14, and against rejection of marriage and against rejection of eating meat see rules of
Synod of Gangra (340 AD) number 1, 2 http://www.orthodoxia.cz/kan_03.htm )
(about by Catholic Church condemned rejection of marriage and condemned rejection of eating of meat
for clerks by members of Manichaeism see ZDE , of Priscillianism
see https://en.wikipedia.org/wiki/Priscillian , of early Syrian monks
see https://is.muni.cz/th/awpo4/JS_diplomka_final.pdf , of Bogomilism see ZDE and of Catharism Cathars ate fish and crayfish meat see https://cs.wikipedia.org/wiki/Kataři , my note: pregnant and
breastfeeding women and growing children need to eat meat.)
My notes:
- In nature stronger eats weaker, however in human society it is valid among people that we must not kill
a human, however according to society people already can kill other living creatures than human being
(especially I keep in mind animals), I am afraid, that these contrarieties tear us.
- If I am punished as Biblical Job after first damage blow, with respect to property and possibly children,
or as Biblical Adam in biblical paradise, who is not good to be alone, so I have big fear, so that I did not
end in diseases as this Job or martyred as Jesus of Nazareth, apparently Christ and God - man without
their God's help, i.e. recovery from illnesses or resurrection from dead.
- Main life philosophical question, which means the biggest stress in environment similar to Biblical
paradise, sounds: Does it pay back still to cause the least possible death and pain (possibility A/) or at
least sometimes does it not pay back still to cause the least possible death and pain (possibility B/)?
- Question sounds, if it is possible to have a child, if I do not kill for it animals (dilemma)? God's
punishment for it, that in Biblical paradise Adam with Eve ate forbidden apple with worm was, that Adam
should die and cursed was the ground and in sorrow Adam ate of it all the days of his life as well as
Adam ate bread In the sweat of his face and Eve brought forth children in sorrow and her desire was to
her husband, who ruled over her. It is question, if in future I survive or do not survive mentally healthy
this analogical dilemma (see above) in my paradise and if I have a child.
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11. 6. 2018 20:48

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
18/04/2017 Jako římskokatolický křesťan jsem vděčný za snahu o nápravu křesťanského bludu o
zvířatech sv. Tomáše Akvinského ("Tak proto příslušně hovoříce Bůh nemiluje iracionální tvory láskou
jakoby přátelství, ale láskou jakoby chtivosti, ...", viz SUMMA THEOLOGIAE, Pars Prima, 20. De amore
Dei. 2. Utrum Deus amet omnia. I q. 20 a. 2 ad 3*) ve světle ekologické encykliky současného
římskokatolického křesťanského papeže Františka?
Co se týká křesťanství, je možno obecně souhlasit s postojem římskokatolického církevního mnišského
řádu františkánů založeném sv. Františkem z Assisi, který nejlépe v současnosti vyjádřil současný
papež František v jeho encyklice LAUDATO SI (Buď pochválen) uveřejněné v Římě, 24. května 2015,
na den Slavnosti seslání Ducha Svatého, ve třetím roce jeho pontifikátu, Nakladatelství PAULÍNKY,
2015, Církevní schválení předsedy České biskupské konference, kardinála Dominika Duky OP, č. j.
538/2015 ze dne 4. srpna 2015, který se zřejmě opětovně stejně jako druhý vatikánský koncil snaží o
posun výkladu Biblického pojmu tvorstvo i na jiné živé tvory než lidi, viz Bible, Nový zákon, Marek 16, 15
A řekl jim (Ježiš z Nazaretu, zřejmě Kristus a Bohočlověk, má poznámka): Jdouce po všem světě, kažte
evangelium všemu stvoření. 16. Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude; kdož pak neuvěří, budeť zatracen.
(Podle některých významných rukopisných památek Markovo evangelium tento verš neobsahuje. Verše
9-20 však připojuje řada jiných rukopisů. Některé rukopisy mají za veršem 8. jiný závěr.) (viz Bible
kralická a Český ekumenický překlad Bible, Česká biblická společnost 1995, strana 58-59):
v nádherném chvalozpěvu svatého Františka z Assisi:
„Ať tě chválí, můj Pane, všechno, co jsi stvořil,
...
(viz strana 57)
Modlitba za naši Zemi
Všemohoucí Bože,
přítomný v celém vesmíru
i v tom nejmenším ze svých tvorů,
ty zahrnuješ svojí něhou všechno, co existuje,
vlej nám sílu své lásky,
abychom pečovali o život a krásu.
Zaplav nás pokojem, abychom žili
jako bratři a sestry a nikomu neškodili.
Bože chudých, pomáhej nám
vysvobozovat opuštěné a zapomenuté této země,
kteří mají v tvých očích tak velkou hodnotu.
Uzdrav náš život,
abychom chránili svět a nedrancovali ho,
abychom rozsévali krásu a ne znečištění a zkázu.
Dotkni se srdcí těch,
kdo hledají pouze výhody na úkor chudých země.
Nauč nás objevovat hodnotu každé věci,
s úžasem kontemplovat a uznávat,
že jsme na své cestě k tvému nekonečnému světlu
hluboce sjednoceni se všemi tvory.
...
Modlitba křesťanů a celého stvoření
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...
Bože lásky, ukaž nám naše místo
na tomto světě,
kde jsme nástroji tvé lásky
vůči všem bytostem této země,
protože ani jedna z nich není tebou zapomenuta.
Osviť ty, kdo vládnou mocí a penězi,
aby neupadali do hříchu lhostejnosti,
milovali obecné dobro, podporovali slabé,
a pečovali o svět, který obýváme.
Chudí i země křičí:
Pane, ujmi se nás svojí mocí a svým světlem,
chraň každý život
a připravuj mu lepší budoucnost,
aby přišlo tvoje království
spravedlnosti, pokoje, lásky a krásy.
Buď pochválen!
Amen.
(viz strana 151-153)
Literatura: *Theologická summa, doslovný překlad, red. E. Soukup OP, Krystal Olomouc 1937, 2002
Česká dominikánská provincie
viz http://summa.op.cz/ , https://www.paulinky.cz/_d/01/struct/noveLaudato_si_PDF-1.pdf
13. 6. 2018 12:46

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
18/04/2017 As the Roman Catholic Christian I am thankful for effort at correction of Christian heresy
about animals by St. Thomas Aquinas ("So therefore properly speaking God does not love irrational
creatures with the love like friendship, but with the love like cupidity, ...", see SUMMA THEOLOGIAE,
Pars Prima, 20. De amore Dei. 2. Utrum Deus amet omnia. I q. 20 a. 2 ad 3*) in the light of ecological
encyclical letter of contemporary Roman Catholic Christian pope Franciscus?
In respect of Christianity it is possible generally to agree with attitude of Roman Catholic church
monastic order of Franciscans founded by Saint Francis of Assisi that in the best way at the present
time was expressed by contemporary pope Franciscus in his ENCYCLICAL LETTER LAUDATO SI’
published in Rome on 24 May, the Solemnity of Pentecost, in the year 2015, the third of his Pontificate,
who apparently repeatedly try in the same way as the Second Vatican Council the shift of interpretation
of Biblical term the creation also for other living creatures than human beings, see Bible, New
Testament, Mark 16, 15 And he said unto them (Jesus from Nazareth, apparently Christ and God - man,
my note):, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. 16 He that believeth and is
baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned. (According to some significant
manuscript monuments Mark gospel does not contain this verse. However verses 9 - 20 many other
manuscripts incorporate. Some manuscripts have behind verse 8 other ending.) (see King James
Version /KJV/ translation of Bible
on https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+16&version=KJV and Czech ecumenical
translation of Bible, Czech biblical society 1995, page 58-59):
in the magnificent hymn of Saint Francis of Assisi:
Praised be you, my Lord, with all your creatures,
...
(see page 25-26)
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A prayer for our earth
All-powerful God, you are present in the whole universe
and in the smallest of your creatures.
You embrace with your tenderness all that exists.
Pour out upon us the power of your love,
that we may protect life and beauty.
Fill us with peace, that we may live
as brothers and sisters, harming no one.
O God of the poor,
help us to rescue the abandoned and forgotten of this earth,
so precious in your eyes.
Bring healing to our lives,
that we may protect the world and not prey on it,
that we may sow beauty, not pollution and destruction.
Touch the hearts
of those who look only for gain
at the expense of the poor and the earth.
Teach us to discover the worth of each thing,
to be filled with awe and contemplation,
to recognize that we are profoundly united
with every creature
as we journey towards your infinite light.
...
A Christian prayer in union with creation
...
God of love, show us our place in this world
as channels of your love
for all the creatures of this earth,
for not one of them is forgotten in your sight.
Enlighten those who possess power and money
that they may avoid the sin of indifference,
that they may love the common good, advance the weak,
and care for this world in which we live.
The poor and the earth are crying out.
O Lord, seize us with your power and light,
help us to protect all life,
to prepare for a better future,
for the coming of your Kingdom
of justice, peace, love and beauty.
Praise be to you!
Amen.
(see page 70-72)
Literature: *Summa Theologica by St. Thomas Aquinas translated by The Fathers of the English
Dominican Province [1947] see www.sacredtexts.com , http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papafrancesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
13. 6. 2018 12:47

738

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
07/07/2018 Teorie evoluce podle Filosofie rovnováhy popírá Darwinův druhový konkurenční boj o život
a snaží se o smíření predátorů a jejich kořisti, tedy zejména masožravců a býložravců v tomto světě,
jako tomu údajně bylo v Biblickém ráji.
Jeden člověk mi řekl, že přemýšlel o mé Filosofii rovnováhy, ale že člověk je predátor a stojí na vrcholu
potravního řetězce. Že má pět dětí a chce, aby měli co jíst a měli zdravé kosti. Že maso jeho rodina moc
nejí. Jestliže mají u něj chovaná zvířata krátký ale šťastný život a jsou poražena košer porážkou, tedy
protnutím krční tepny, tedy téměř bez bolesti, tak jeho rodina nemá žádný hřích. Hřích je zvíře v
zemědělském průmyslovém velkochovu zvířat. Že nárok na život má pouze ten, kdo o něj bojuje. Že jde
o přírodní rovnováhu. Že jestliže by lvi nežrali antilopy, tak se antilopy přemnoží a stejně zemřou
hladem. Jde o Darwinovu evoluční teorii, že je to tak v přírodě dané a není možné to změnit.
Na to jsem mu ironicky řekl, že je úplný vegetarián a že se zvířata u něj mají jako v Biblickém ráji. Nyní
již vážně jsem mu řekl, že, ačkoliv evoluce je zřejmě jistá, tak Darwinova evoluční teorie je jednou z
mnoha teorií evoluce a že již při jejím vzniku existovaly jiné teorie evoluce, např. lamarckismus. Že
teorie evoluce podle Filosofie rovnováhy popírá Darwinův druhový konkurenční boj o život a snaží se o
smíření predátorů a jejich kořisti, tedy zejména masožravců a býložravců v tomto světě, jako tomu
údajně bylo v Biblickém ráji. Jsem nucen provádět osobní životní experiment, že podle Filosofie
rovnováhy má nárok na život ten, kdo co možná nejvíce žije v míru se svým okolím, tj. zejména jak se
svým dravci tak i se svou kořistí, avšak jeho nebo její boj o život je jen druhořadý.
8. 7. 2018 14:55

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
07/07/2018 Theory of evolution according to Philosophy of Balance denies Darwinian species
competitive struggle for life and seeks to do reconciliation of predators and their prey, thus especially of
carnivorous animals and herbivores in this world, as it was allegedly in Biblical paradise.
One man said me, that he thought about my Philosophy of Balance, but that human being is predator
and they are at top of food chain. That he has five children and he wants, that they have what to eat and
they have healthy bones. That his family does not eat a lot of meat. If by him bred animals have short
but happy life and they are slaughtered by means of kosher slaughter, thus by means of cut of jugular
artery, thus nearly without pain, so his family has no sin. Sin is animal in agriculture factory farm of
animals. That only this one has right for life, who struggles for it. That it is concerned with natural
balance. That if lions do not eat antelopes, so antelopes reproduce excessively and they will die of
starvation anyway. It is concerned with Darwinian theory of evolution, that it is given so in nature and it
is not possible to change it.
About it I said him ironically, that he is total vegetarian and that animals are with him as in Biblical
paradise. Then already seriously I said him, that, although evolution is apparently sure, so Darwinian
theory of evolution is one of many theories of evolution and that already at its origin other theories of
evolution, e.g. Lamarckism existed. That theory of evolution according to Philosophy of Balance denies
Darwinian species competitive struggle for life and seeks to do reconciliation of predators and their prey,
thus especially of carnivorous animals and herbivores in this world, as it was allegedly in Biblical
paradise. I am compelled to do personal life experiment, that according to Philosophy of Balance this
one has right for life, who lives what maybe at the most in peace with his or her surroundings, i. e.
especially both with his or her predators and with his or her prey, however his or her struggle for life is
only second - rate.
8. 7. 2018 14:56
21/07/2018 Sedm základních taktik při lovu kořisti dravcem pro jídlo, je prvořadý darwinovský boj o život
nebo usmíření dravce a kořisti dle mé Filosofie rovnováhy, jsou platná současná darwinovská
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náboženství nebo má Filosofie rovnováhy
Existuje 7 základních taktik, jak řešit situaci dravce lovícího kořist pro jídlo, každou z těchto taktik lze
částečně uplatnit v této situaci, ale na některou z následujících taktik se však v těchto situacích musíme
spolehnout prvořadě. Tyto 7 základních taktik jsou:
1) boj dravce a kořisti o život,
2) usmíření dravce a kořisti,
3) znecitlivění dravce nebo kořisti např. pomocí alkoholu,
4) nadměrné množení dravce či kořisti,
5) rezignace dravce nebo kořisti na výkon lovu,
6) nepřipouštění pochybností o lovu ze strany dravce či kořisti,
7) sebeobětování dravce nebo kořisti.
Všechny tyto taktiky se používají, když dravci loví kořist (např. když člověk jako dravec-predátor na
vrcholu potravního řetězce, zejména těhotné a kojící ženy či děti jedí poražená hospodářská zvířata
jako jejich kořist) nebo při obdobném vztahu, když dravci loví jiné dravce, např. při boji skupin i lidských
dravců o stejné teritorium (např. když Izraelci bojují s Palestinci o území státu Izrael).
Darwinismus obecně uznává boj o život jako prvořadou taktiku při lovu kořisti dravcem.
V tomto ho následuje jak židovství, tak i islám, kteří omezují tento boj pouze mezi členy vlastních skupin
národa či souvěrců, tedy skupin lidí, tedy při lovu nyní zejména býložravé kořisti spolupracujícími
lidskými dravci na vrcholu potravního řetězce. Obdobně současné křesťanství sice mluví o lásce, ale
pouze mezi lidmi, tedy mezi spolupracujícími dravci na vrcholu potravního řetězce při lovu nyní zejména
býložravé kořisti, tak i současné křesťanství tedy přes všechny svá prohlášení o své lásce nevztahuje
tuto svou lásku vůči nyní zejména býložravé kořisti, proto podle mne i současní křesťané se k sobě i
jiným lidem často chovají jako dravci ve vztahu k jiným dravcům bojujícím o život. Nejsložitější je situace
u hinduismu a buddhismu, tyto náboženství se zdají hájit jednoznačně zájmy zejména býložravé kořisti
proti masožravým dravcům, avšak podle mých studií jde o přetvářku, protože nejméně těhotná a kojící
žena musí jíst nějakou potravu z poražených zvířat (viz např. manicheismus v křesťanství a blíže viz můj
web: www.spvzt.cz ), a proto např., ačkoliv možná věkem dospělí hinduističtí bráhmani maso nejedí, tak
mohou porazit zvířata jako oběť svým bohům, pak toto poražené zvíře slouží i hinduistům k jídlu,
obdobně nevegetariánští buddhisté nepochybně jedí zvířata poražená někým jiným, Buddha to původně
řešil výrokem, že je možné jíst (mrtvou) rybu vyvrženou na břeh. Takže i přes výše vyvrácené zřejmé lži
hinduistů a vegetariánské větve buddhistů o tom, že vždy hájí zájmy kořisti, jde zřejmě i v jejich případě
ve skutečnosti o výše uvedenou taktiku vzájemného boje o kořist mezi lidmi jako masožravými dravci na
vrcholu potravního řetězce.
Pouze má Filosofie rovnováhy nabízí a vědecky rozpracovává jako řešení výše uvedené situace dravce
lovícího kořist pro jídlo prvořadou základní taktiku usmíření dravce s kořistí a boj o život by měl být jen
druhořadý. Základem této taktiky usmíření dravce a kořisti je, že dravec, tedy masožravec, tedy např. i
těhotná a kojící žena obdrží jako potravu místo poraženého zvířete zdechlinu zvířete zemřelého
přirozeně zásadně na stáří např. po pitvě veterináře a pro člověka převařenou v několika vodách.
Zároveň věřím, že tato má Filosofie rovnováhy odpovídá původnímu učení o všeobecné lásce ve
smyslu všeobecná charita Ježíše Nazaretského zřejmě Bohočlověka a Krista jako usmíření mezi dravci
a kořistí jako tomu údajně bylo i v Biblickém ráji židovského Biblického Starého zákona. Toto se snažím
rovněž odůvodnit ve své Filosofii rovnováhy na: www.spvzt.cz .
Aktualizováno 22. 7. 2018 21:40
22. 7. 2018 21:40
21/07/2018 Seven basic tactics during hunting prey by predator for eating, is first - rate Darwinian
struggle for life or reconciliation of predator and prey according to my Philosophy of Balance, are valid
contemporary Darwinian religions or my Philosophy of Balance
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There are 7 basic tactics, how to solve the situation of predator hunting prey for eating, each of these
tactics it is possible partly to apply in these situations, but on some of following tactics however in these
situations we must rely on first - rate way. These 7 basic tactics are:
1) struggle of predator and prey for life,
2) reconciliation of predator and prey,
3) anaesthesia of predator or prey e.g. by means of alcohol,
4) excessive reproduction of predator or prey,
5) resignation of predator or prey from performance of hunting,
6) exclusion of doubt about hunting on the part of predator or of prey,
7) self - sacrifice of predator or prey.
All these tactics are used, when predator hunts prey (e.g. when a human as predator at top of food
chain, especially pregnant and breastfeeding women or children eat slaughtered farm animals as their
prey) or in analogical relationship, when predator hunts other predators, e.g. during fighting of groups
also of human predators for the same territory (e.g. when Israelis fight against Palestinians for the
territory of the State Israel).
Darwinism generally acknowledges struggle for life as first - rate tactics during hunting of prey by
predator.
In this it is followed by both Judaism and Islam, that limit this fight only among members of their own
groups of nation or co - religionists, thus groups of people, thus during hunting of now especially
herbivorous prey by cooperating human predators at top of food chain. Similarly contemporary
Christianity however talks about love, but only between people, thus among cooperating predators at
top of food chain during hunting of now especially herbivorous prey, so therefore in spite of all its
statementś about its love also contemporary Christianity does not relate this its love to now especially
herbivorous prey, therefore in my opinion also contemporary Christians to one another also to other
people often act as predators in relation to other predators fighting for life. Situation of Hinduism and
Buddhism is the most complicated, these religions seem to defend unambiguously interests especially
of herbivorous prey against meat - eating predators, however according to my studies it is hypocrisy,
because at least pregnant and breastfeeding woman must eat some food from slaughtered animals (see
e.g. Manichaeism in Christianity and closer see my web: www.spvzt.cz ), that is why e.g., although adult
age Hindu Brahmans do not possibly eat meat, so they can slaughter animals as victim for their gods,
then this slaughtered animal serves also to Hindus as food, similarly vegetarian Buddhists undoubtedly
eat animals slaughtered by someone else, Buddha originally solved it by statement, that it is possible to
eat (dead) fish outcast on bank. So that in spite of above refuted apparent lies of Hindus and of
vegetarian branche of Buddhists about it, that they always defend interests of prey, it is apparently also
in their case in fact the above - mentioned tactics of mutual struggle for prey between people as meat eating predators at top of food chain.
Only my Philosophy of Balance offers and scientifically elaborates as solution of above - mentioned
situation of predator hunting prey for eating the first - rate basic tactics of reconciliation of predator with
prey and struggle for life should be only second - rate. Base of this tactics of reconciliation of predator
and prey is that predator, thus carnivorous animal, thus e.g. also pregnant and breastfeeding woman will
receive as food in place of slaughtered animal the carrion of animal dead naturally on principle of old
age e.g. after veterinary autopsy and for human being boiled in several waters.
At the same time I believe so that this my Philosophy of Balance is complying with original teaching
about general love in the sense of general charity of Jesus of Nazareth apparently Godman and Christ
as reconciliation among predators and prey as it allegedly was also in Biblical paradise of Jewish
Biblical Old Testament. I try also to give reasons for it in my Philosophy of Balance on: www.spvzt.cz .
Aktualizováno 22. 7. 2018 21:43
22. 7. 2018 21:43
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Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
29/07/2018 Mé dlouhodobé setrvání v cca 51% víru v suverenitu charity (tj. co možná nejméně nebo o
málo více než co možná nejméně smrti a bolesti) v tomto světě je stresující, protože nevidím žádný
pokrok a bojím se, že tato má víra klesne pod cca 51 %. Jde o zlomový bod zpochybnění důkazu
suverenity charity v tomto světě dle mé Filosofie rovnováhy nebo naopak důkazu suverenity boje o život
v tomto světě dle Darwinovi evoluční teorie, kdy člověk může dlouhodobě volit morální nebo naopak
nemorální řešení i přes velký zřejmě téměř poloviční (cca 49%) odpor svého okolí. Literartura: Leibniz a
Voltairův Candide
29. 7. 2018 23:44

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
29/07/2018 My long - term keeping on ca. 51% belief in sovereignty of charity (i.e. the least or little more
than the least death and pain) in this world is stressful, because I see no progress and I am afraid, that
this my belief drop below ca. 51 %. It is concerned with crash point to question proof of sovereignty of
charity in this world according to my Philosophy of Balance or on the contrary proof of sovereignty of
struggle for life in this world according to Darwinian theory of evolution, when in the long term human
being can choose moral or on the contrary immoral solution in spite of big apparently nearly half (ca.
49%) resistance of his or her surroundings. Literature: Leibniz and Voltair's Candide
29. 7. 2018 23:46

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
29/07/2018 Současné pracovní kolektivy vedené ženami, které v době těhotenství a kojení a pro malé
děti musí porážet zvířata, jsou jako nemilosrdné smečky vlků, kde musíš poslouchat vedoucího
nemilosrdného vlka a slabší vlci se přidají k nejsilnějšímu vlku a terorizují toho zásadně staršího vlka,
koho si tento nejsilnější vlk přeje. Muž v tomto kolektivu vedeném těmito ženami buď dostane tu
nejhorší práci, nejvíce práce musí udělat muž i v jím vedeném ženském kolektivu nebo udělá rutiku a
odejde. Ve skutečnosti i mužským kolektivům vládnou ženy.
29. 7. 2018 23:47

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
29/07/2018 Contemporary working teams led by women, who at the time of gravidity and breast feeding and for little children must slaughter animals, are as merciless pack of wolfs, where you must
obey chief merciless wolf and weaker wolfs add to strongest wolf and terrorize such on principle older
wolf whom this strongest wolf wishes. In this team led by these women either man will get the worst
work, man must do the most work also in by him led female team or he will do revolt and he will leave. In
fact also male teams are governed by women.
29. 7. 2018 23:49

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
29/07/2018 Nejlepší je pro bezdětného staršího muže být OSVČ a těžko nahraditelný a pro klienta
jednoznačně přinést více peněz, než jsou na něj vynaloženy.
29. 7. 2018 23:49

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
29/07/2018 For childless older man it is the best to be enterpreneur and hardly replaceable and for his
client unambiguously to bring more money, than expenditures are on him.
29. 7. 2018 23:50
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11/08/2018 Abych unikl z vězení svého tělesného dědičného hříchu zbytečně velmi nemilosrdného
sežrání kořisti dravcem, tak je třeba stále bojovat ne za zbytečně velmi nemilosrdné sežrání kořisti
dravcem, ale za smíření dravců s kořistí, úloha boje je tak oproti smíření druhotná. Vzhledem k tomu, že
lidé odmítli ideál mé Filosofie rovnováhy žít ve světě, kde by se všichni měli rádi, tak nyní musím stále
takto druhotně bojovat menší silou a po delší dobu (slovy Winstona Churchilla: „Budoucnost mi dá za
pravdu, protože ji budu psát já“ /protože ji s pravděpodobností nejméně cca 51% popisuje má Filosofie
rovnováhy/., viz www.spvzt.cz ).
Aktualizováno 11. 8. 2018 18:37
11. 8. 2018 18:37
11/08/2018 So that I escape from prison of my physical original sin of unnecessarily very merciless
eating of prey by predator, so it is necessary still to fight not for unnecessarily very merciless eating of
prey by predator, but for reconciliation of predators with prey, the role of fight is so secondary compared
to reconciliation. Considering, that people rejected ideal of my Philosophy of Balance to live in the world,
where everyone likes each other, so now I must still secondarily fight in this way by smaller force and for
a longer time (in wording from Winston Churchill: „History will be kind to me, for I intend to write it“ /for it
is described with probability at least ca. 51% by my Philosophy of Balance/., see www.spvzt.cz )
Aktualizováno 11. 8. 2018 18:39
11. 8. 2018 18:39
11/08/2018 Zrod světa, kde se budou mít všichni rádi, se uskuteční z důvodu normativní síly skutečnosti
světa s pravděpodobností nejméně cca 51%, ale pomocí našeho stálého boje za usmíření dravců s
kořistí můžeme zvětšit, zkvalitnit a urychlit dosažení tohoto Biblického ráje v našem světě.
Literatura:
Bible, Genesis, 2. kapitola
15Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.
http://www.biblenet.cz/b/Gen/2#v15
Bible, Markovo evangelium, 4. kapitola
26Dále řekl: „S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země;
27ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak.
28Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu.
29A když úroda dozraje, hospodář hned pošle srp, protože nastala žeň.“
http://www.biblenet.cz/app/b?book=Mark&no=4
Aktualizováno 11. 8. 2018 22:03
11. 8. 2018 22:03
11/08/2018 Birth of the world, where everyone likes each other, will realize by reason of normative force
of reality of world with probability at least ca. 51%, but by means of our still fight for reconciliation of
predators with prey we can enlarge, improve the quality and speed up achievement of this Biblical
paradise in our world.
Literature:
Bible, Genesis, 2nd Chapter
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15 And the Lord God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+2&version=KJV , http://www.biblenet.cz/b/Ge
n/2#v15
Bible, Mark's Gospel, 4th Chapter
26 And he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground;
27 And should sleep, and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not
how.
28 For the earth bringeth forth fruit of herself; first the blade, then the ear, after that the full corn in the
ear.
29 But when the fruit is brought forth, immediately he putteth in the sickle, because the harvest is come.
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+4&version=KJV , http://www.biblenet.cz/app/b?b
ook=Mark&no=4
Aktualizováno 12. 8. 2018 10:21
12. 8. 2018 10:21

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
12/08/2018 Nejčastěji se nejdříve člověk rodí do ráje, pak přichází vězení jeho nebo jejího tělesného
dědičného hříchu zbytečně velmi nemilosrdného sežrání kořisti dravcem v podobě nemoci, mučení,
chudoby nebo luxusního vězení. Jestliže je naše vězení luxusní, pak jsme jeho dozorce nebo je to náš
nedokonalý Biblický ráj.
12. 8. 2018 23:16

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
12/08/2018 Primarily human being is most often born into paradise, then comes prison of his or her
physical original sin of unnecessarily very merciless eating of prey by predator in form of disease,
torture, poverty or luxurious prison. If our prison is luxurious, then we are its warder or it is our imperfect
Biblical paradise.
12. 8. 2018 23:18

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
I reformní účast ve vedení společnosti
Bezpečné i reformní vedení společnosti vyžaduje dostatečné (z jakéhokoliv důvodu utvořené, např.
ziskovostí) kontakty ve vedení společnosti, jinak má člověk malou pravděpodobnost prosadit se do
vedení společnosti, protože buď jenom mluví nebo hrozí nebezpečí (viz souboj Davida s Goliášem nebo
Ježíše s židovskou veleradou), že skončí ve vězení nebo je zabit zklamanými stoupenci, kteří mu uvěřili,
nebo protivníky, kteří ho často v jeho nouzi podvedou (skočí na špek), a protože mu hrozí nebezpečí
(velké) chudoby z důvodu, že nedostatek těchto kontaktů ve vedení společnosti způsobuje, že při
založení podniku je člověk předběhnut jinými podnikateli s později založenými stejnými podniky, kteří
mají tyto kontakty ve vedení společnosti (štiky). Bezdětný člověk je znevýhodněn při získávání a udržení
si těchto kontaktů ve vedení společnosti převážně lidí s dětmi, proto by si měl v mládí vytvořit
dostatečné finanční rezervy na zlé časy, které zvyšují pravděpodobnost jeho podnikatelského úspěchu v
těchto zlých časech. Při ztrátě těchto kontaktů z jakéhokoliv důvodu vedoucího člověka opustí jeho
známí a přátelé a je propuštěn z vedení společnosti často s vysokým finančním odstupným a, jestliže se
chce vrátit do vedení společnosti, pak se musí vrátit s malou pravděpodobností úspěchu výše
uvedeným nebezpečným způsobem bez kontaktů ve vedení společnosti.
18. 8. 2018 11:04
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Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Also reformatory participation in management of society
Safe also reformatory management of society requires sufficient (from any reason formed, e.g. by
profitability) contacts in management of society, otherwise human being has little probability to achieve
into management of society, because either he or she speaks only or danger threatens (see struggle of
David against Goliath or of Jesus against Jewish council), that he or she ends up in prison or is killed by
frustrated followers, who believe in him or her, or by enemies, who often deceive him in his o her need
(jump on the bacon), and because danger of (great) poverty threatens him or her by reason, that
shortage of these contacts in management of society causes, that at foundation of enterprise human
being is overrun by other enterprisers with the later founded same enterprises, who have these contacts
in management of society (pike). Childless human being is disadvantaged at acquisition and holding
down these contacts in management of society predominantly of people with children, therefore he or
she should create in youth the sufficient financial reserves on evil times, which increase probability of his
or her enterpreneur success in these evil times. At loss of these contacts from any reason his or her
acquaintances and friends leave leading human being and he or she is released from management of
society often with high financial severance pay and, if he or she wants back into management of society,
then he or she must return with little probability of success in an above - mentioned dangerous manner
without contacts in management of society.
18. 8. 2018 11:05
13/08/2018 Dvě možnosti krizového vývoje v současném světě
Za současného světového lidského konzumního blahobytu jsou zřejmě uzákonění porážkové daně a
prodeje zvířat přirozeně zemřelých zásadně na stáří v běžných obchodech pouhou utopií, v současnosti
zřejmě může jednotlivý člověk nejvíce pomoci masově nejvíce mučeným vězněným hospodářským
zvířatům zásadně pouze na vlastní zahradě a jinak velmi málo. Proto by mohla přijít světová krize, kdy
budou bezprostředně hrozit jaderné války, např. z důvodu světové migrace či ekonomické krize,
nacistických diktatur nebo klimatických změn. Pak dle mé Filosofie rovnováhy budou dvě možnosti:
1) Horší možnost s pravděpodobností cca 49% je, že karma (skutky) lidstva je již tak zatížená
způsobenou obrovskou zbytečnou smrtí a bolestí především hospodářských a i jiných zvířat ale také
lidí, že nedojde k uzákonění porážkové daně a prodeje zvířat přirozeně zemřelých zásadně na stáří v
běžných obchodech a jako osudová pomsta vypuknou jaderné války a Biblická apokalypsa. V tomto
případě opatrnější člověk by měl zemřít bezdětný téměř bez tělesné a duševní bolesti po šťastném,
dlouhém a důstojném životě.
2) Lepší možnost s pravděpodobností cca 51% je, že nějaký stát uzákoní porážkovou daň a prodej
přirozeně zásadně na stáří zemřelých hospodářských zvířat (např. po veterinární pitvě a převařené v
několika vodách) ve svých běžných obchodech také pro těhotné a kojící ženy a malé děti v dostatečném
předstihu, aby předešel osudové pomstě za způsobené bezpráví na masově nejvíce mučených
vězněných hospodářských zvířatech, a tak díky mnou předpokládanému z dlouhodobého hlediska
nejsilnějšímu zákonu tohoto světa v podobě charity unikne těmto jaderným válkám. V tomto případě by
opatrnější člověk neměl zemřít bezdětný. Těhotné a kojící ženy a malé děti nutně potřebují jíst maso,
dosud mít děti znamená převzít odpovědnost za vraždy zvířat.
Bible, Bible kralická, Deuteronomium 14,21 Žádné umrliny jísti nebudete; příchozímu, kterýž jest v
branách tvých, dáš ji, a jísti ji bude, aneb prodáš cizozemci, nebo lid svatý jsi Hospodinu Bohu svému.
Nebudeš vařiti kozelce v mléce matky jeho. Korán, /CXII/ Súra 5, Prostřený stůl, verš 4/3: Korán,
/LXXXVII/ Súra 6, Dobytek, verš 145/146: Ortodoxní židé a ortodoxní muslimové nemohou jíst
dobrovolně zdechliny. (Tzn. až nakonec v nějakém státě v Západním světě bude povoleno jíst ze
zvířecích těl pouze zdechliny, tak všichni ortodoxní muslimové tohoto státu a i všichni ortodoxní židé
tohoto státu se stanou zcela integrovanými neortodoxními muslimy a i zcela integrovanými
neortodoxními židy.)
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Literatura:
Základní modlitba židovství Šema Jisra'el doslova "Slyš, Izraeli" zní:
Slyš Jisraeli! Hospodin, Bůh náš, Hospodin jeden jest. Milovati budeš Hospodina, Boha svého, celým
srdcem svým a celou duší svou a celou silou svou, a budou slova tato, která já přikazuji tobě dnes, na
srdci tvém. A vštípíš je dětem svým a budeš mluviti o nich, sedě v domě svém a kráčeje po cestě a
léhaje a vstávaje. A uvážeš je jako znamení na ruku svou a budou čelním páskem mezi očima tvýma; a
napíšeš je na veřeje domu svého a na brány své.
— Tóra, Deuteronomium 6:4-9 (překlad G. Sicher)
I stane se, když poslušně poslouchati budete příkazů mých, které já přikazuji vám dnes, abyste milovali
Hospodina, Boha svého, a sloužili mu celým srdcem svým a celou duší svou, tak dám déšť země vaší v
(pravý) čas jeho, ranní a pozdní, a budeš sklízet obilí své a mošt svůj a olej svůj. A dám trávu na poli
pro dobytek tvůj a (ty) budeš jíst a nasytíš se. Střežte se, aby nebylo omámeno srdce vaše a vy jste
sešli a sloužili bohům jiným a klaněli se jim. Pak by vzplanul hněv Hospodinův proti vám a on bránil by
nebi, aby nebylo deště, a půda by nedala úrodu svou; a (vy) byste zmizeli rychle se země krásné, kterou
Hospodin vám dává. Vložte tedy tato slova moje na srdce své a duši svou a přivažte je jako znamení na
ruku svou a nechť jsou čelním páskem mezi očima tvýma; a učte jim děti své, mluvíce o nich, když sedíš
v domě svém a kráčíš po cestě, uléháš a vstáváš, a napíšeš je na veřeje domu svého a na brány své,
aby byly rozmnoženy dni vaše a dni dětí vašich na půdě, kterou přísahou zaslíbil Hospodin otcům
vašim, že jim ji dá, pokud (trvají) nebesa nad zemí.
— Tóra, Deuteronomium 11:13-21 (překlad G. Sicher)
I pravil Hospodin Mojžíšovi řka: Mluv k synům Jisraele a řekni jim, aby si dělali cicit [třásně] na cípech
svých oděvů, pro pokolení svá, a aby dali na třásně cípu niť z modré [látky]. A bude vám [památnou]
třásní, abyste se dívali na ni a abyste si vzpomínali všech příkazů Hospodinových a abyste je vykonávali
a abyste se nepouštěli podle srdce svého a za očima svýma, za kterýmiž následujete záletnicky. Abyste
pamatovali [si] a vykonávali všechny příkazy mé a abyste byli svatými Bohu svému. Já jsem Hospodin,
Bůh váš, jenž vyvedl jsem vás ze země Egyptské, abych byl vám Bohem; já jsem Hospodin, Bůh váš.
— Tóra, Numeri 15:37-41 (překlad I. Hirsch)
Šema Jisra'el, http://cs.wikipedia.org/wiki/Šema_Jisra%27el
Nyní k výkladu "Slyš, Izraeli" z pohledu Filosofie rovnováhy:
Ze "Slyš, Izraeli" plyne. Čili dbejte, aby se Vaše srdce nedalo oklamat k zbloudění, že by naslouchalo
jiným bohům a sloužilo jim. Rozumějme: k zbloudění od vědomí, že Bůh je jeden, jediný a celou svou
tvorbu obsahující. Vše se vším souvisí, protože Věčnost (čili Bůh) je všeobsažná, Věčno je Jedno.
Láska k všeobsažnému Bohu tak znamená lásku ke všem živým tvorům.
Benjamin Kuras, Zakázané ovoce vědění, Bible jako drama a terapie, G plus G, s.r.o., Praha 2003, s.
190 a násl. a s. 216 a násl.
Bible Deuteronomium 28,58-69
58. Nebudeš-li ostříhati a činiti všech slov zákona tohoto, kteráž psána jsou v knize této, abys se bál
toho veleslavného a hrozného jména Hospodina Boha svého: 59. Rozmnoží ku podivení Hospodin rány
tvé, a rány semene tvého, rány veliké a trvánlivé, i nemoci těžké a dlouhé. 60. A obrátí na tebe všecky
neduhy Egyptské, jichžs se strašil, a přichytí se tebe. 61. Všelijaký také neduh a všelikou ránu, kteráž
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není psána v knize zákona tohoto, uvede Hospodin na tebe, dokudž nebudeš vyhlazen. 62. A zůstane
vás maličko, ješto vás prvé bylo mnoho, jako hvězd nebeských, proto že jsi neposlouchal hlasu
Hospodina Boha svého. 63. I stane se, že jakož se veselil Hospodin nad vámi, dobře vám čině a
rozmnožuje vás, tak veseliti se bude Hospodin nad vámi, když vás zkazí a vyhladí, a vypléněni budete z
země, do kteréž jdete, abyste dědičně vládli jí. 64. A rozptýlí tě Hospodin mezi všecky národy, od
jednoho konce země až do druhého, a budeš tam sloužiti bohům cizím, kterýchž ty neznáš, ani otcové
tvoji, dřevu a kameni. 65. A mezi národy těmi neoddechneš, aniž bude míti odpočinutí spodek nohy tvé;
tam také dá Hospodin tobě srdce lekavé, a oči blíkavé, a truchlost mysli. 66. I bude život tvůj nejistý
před tebou, a strašiti se budeš v noci i ve dne, a nikdež nebudeš jist svým životem. 67. Ráno díš: Ó by
již byl večer! a večer díš: Ó by již bylo jitro! pro strach srdce svého, jímž se lekáš, a pro ty věci, na něž
očima svýma hleděti musíš. 68. A zavede tě Hospodin do Egypta na lodech, cestou, o níž jsem řekl
tobě: Nebudeš jí viděti více; a tam prodávati se budete nepřátelům svým za služebníky a děvky, a
nebude, kdo by koupil. 69[29,1] Tato jsou slova smlouvy, kteráž přikázal Hospodin Mojžíšovi učiniti s
syny Izraelskými v zemi Moábské, mimo onu smlouvu, kterouž učinil s nimi na Orébě.
http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Dt28.php
Bible, Nový zákon, Marek 16, 15 A řekl jim (Ježiš z Nazaretu, zřejmě Kristus a Bohočlověk, má
poznámka): Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření. 16. Kdož uvěří a pokřtí se,
spasen bude; kdož pak neuvěří, budeť zatracen. (Podle některých významných rukopisných památek
Markovo evangelium tento verš neobsahuje. Verše 9-20 však připojuje řada jiných rukopisů. Některé
rukopisy mají za veršem 8. jiný závěr.) (viz Bible kralická a Český ekumenický překlad Bible, Česká
biblická společnost 1995, strana 58-59)
Aktualizováno 25. 8. 2018 15:00
25. 8. 2018 15:00
13/08/2018 Two possibilities of crisis progress in contemporary world
During contemporary worldwide human consumer welfare the enactment of slaughter tax and of sale of
animals naturally dead on principle of old age in mainstream shops are apparently mere utopia, on the
present apparently individual human being can mostly help the massively most tortured imprisoned farm
animals on principle only on own garden and otherwise too little. Therefore worldwide crisis could come,
when nuclear wars will immediately threaten, e.g. by reason of world migration or economical crisis,
Nazi dictatorships or climatic changes. Then according to my Philosophy of Balance two possibilities will
be:
1) Worse possibility with probability ca. 49% is, that karma (acts) of mankind is already so burdened by
caused huge unnecessary death and pain especially of farm and also of other animals but also of
people, that the enactment of slaughter tax and of sale of animals naturally dead on principle of old age
in mainstream shops will not be and as fatal revenge nuclear wars and Biblical apocalypse will break
out. In this case more careful human being should die childless nearly without physical and mental pain
after happy, long and dignified life.
2) Better possibility with probability ca. 51% is, that some State will enact slaughter tax and sale of
naturally on principle of old age dead farm animals (e.g. after veterinary autopsy and boiled in several
waters) in its mainstream shops also for pregnant and breastfeeding women and little children in
sufficient advancing to prevent fatal revenge for caused injustice to the massively most tortured
imprisoned farm animals, and so thanks to by me supposed from long - term viewpoint most powerful
law of this world in form of charity it will escape these nuclear wars. In this case more careful human
being should not die childless. Pregnant and breastfeeding women and little children necessarily need to
eat meat, till this time having children means to assume responsibility for murders of animals.
Bible, King James Version, Deuteronomy 14,21 Ye shall not eat of any thing that dieth of itself thou shalt
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give it unto the stranger that is in thy gates that he may eat it; or thou mayest sell it unto an alien for thou
art an holy people unto the LORD thy God Thou shalt not seethe a kid in his mother's milk. Koran, /CXII/
Sura 5, Prepared Table, verse 4/3: Koran, /LXXXVII/ Sura 6, Cattle, verse 145/146: Orthodox Muslims
cannot eat voluntarily carrions. (It means. when in the end in some State in Western world from animal
bodies only carrions are permissible to eat, so all orthodox Muslims of this State and also all orthodox
Jews of this State will become completely integrated unorthodox Muslims and also completely
integrated unorthodox Jews.)
Literature:
Basic Judaism prayer Shema Yisrael literally "Hear, O Israel" reads:
Hear, O Israel: The LORD our God is one LORD: And thou shalt love the LORD thy God with all thine
heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words, which I command thee this day,
shall be in thine heart: And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them
when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and
when thou risest up. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets
between thine eyes. And thou shalt write them upon the posts of thy house, and on thy gates. (Bible,
Deuteronomy 6, 4-9)
And it shall come to pass, if ye shall hearken diligently unto my commandments which I command you
this day, to love the LORD your God, and to serve him with all your heart and with all your soul, That I
will give you the rain of your land in his due season, the first rain and the latter rain, that thou mayest
gather in thy corn, and thy wine, and thine oil. And I will send grass in thy fields for thy cattle, that thou
mayest eat and be full. Take heed to yourselves, that your heart be not deceived, and ye turn aside, and
serve other gods, and worship them; And then the LORD's wrath be kindled against you, and he shut up
the heaven, that there be no rain, and that the land yield not her fruit; and lest ye perish quickly from off
the good land which the LORD giveth you. Therefore shall ye lay up these my words in your heart and in
your soul, and bind them for a sign upon your hand, that they may be as frontlets between your eyes.
And ye shall teach them your children, speaking of them when thou sittest in thine house, and when
thou walkest by the way, when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt write them upon
the door posts of thine house, and upon thy gates: That your days may be multiplied, and the days of
your children, in the land which the LORD sware unto your fathers to give them, as the days of heaven
upon the earth. (Bible, Deuteronomy 11, 13-21)
And the LORD spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and bid them that they
make them fringes in the borders of their garments throughout their generations, and that they put upon
the fringe of the borders a ribband of blue: And it shall be unto you for a fringe, that ye may look upon it,
and remember all the commandments of the LORD, and do them ; and that ye seek not after your own
heart and your own eyes, after which ye use to go a whoring: That ye may remember, and do all my
commandments, and be holy unto your God. I am the LORD your God, which brought you out of the
land of Egypt, to be your God: I am the LORD your God. (Bible, Numbers 15, 37-41)
Shema Yisrael see Bible King James
Version, http://cs.wikipedia.org/wiki/Šema_Jisra%27el , https://www.biblegateway.com/
Now to interpretation "Hear, O Israel" from the perspective of Philosophy of Balance:
From "Hear, O Israel" it stems. So make sure, that your heart could not deceive the straying that would
listen to other gods and serve them. Understand: the straying from the consciousness, that God is one
and his work contains everything. Everything is with all connected, because Eternity (i.e. God) is an
omnipresent, the Eternal is One. Love for omnipresent God means love for all living creatures.
Benjamin Kuras, Zakázané ovoce vědění, Bible jako drama a terapie, G plus G, s.r.o., Praha 2003, p.
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190 et seq. and p. 216 et seq.
Bible Deuteronomy 28,58-69
58 If thou wilt not observe to do all the words of this law that are written in this book, that thou mayest
fear this glorious and fearful name, The Lord Thy God; 59 Then the Lord will make thy plagues
wonderful, and the plagues of thy seed, even great plagues, and of long continuance, and sore
sicknesses, and of long continuance. 60 Moreover he will bring upon thee all the diseases of Egypt,
which thou wast afraid of; and they shall cleave unto thee. 61 Also every sickness, and every plague,
which is not written in the book of this law, them will the Lord bring upon thee, until thou be destroyed.
62 And ye shall be left few in number, whereas ye were as the stars of heaven for multitude; because
thou wouldest not obey the voice of the Lord thy God. 63 And it shall come to pass, that as the Lord
rejoiced over you to do you good, and to multiply you; so the Lord will rejoice over you to destroy you,
and to bring you to nought; and ye shall be plucked from off the land whither thou goest to possess it. 64
And the Lord shall scatter thee among all people, from the one end of the earth even unto the other; and
there thou shalt serve other gods, which neither thou nor thy fathers have known, even wood and stone.
65 And among these nations shalt thou find no ease, neither shall the sole of thy foot have rest: but the
Lord shall give thee there a trembling heart, and failing of eyes, and sorrow of mind: 66 And thy life shall
hang in doubt before thee; and thou shalt fear day and night, and shalt have none assurance of thy life:
67 In the morning thou shalt say, Would God it were even! and at even thou shalt say, Would God it
were morning! for the fear of thine heart wherewith thou shalt fear, and for the sight of thine eyes which
thou shalt see. 68 And the Lord shall bring thee into Egypt again with ships, by the way whereof I spake
unto thee, Thou shalt see it no more again: and there ye shall be sold unto your enemies for bondmen
and bondwomen, and no man shall buy you. 69[29,1] These are the words of the covenant which he
made with them in Horeb.
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Deuteronomy+28&version=KJV
Bible, New Testament, Mark 16, 15 And he said unto them (Jesus from Nazareth, apparently Christ and
God man, my note):, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. 16 He that
believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned. (According to some
significant manuscript monuments Mark gospel does not contain this verse. However verses 9 - 20
many other manuscripts incorporate. Some manuscripts have behind verse 8 other ending.) (see King
James Version /KJV/ translation of Bible
on https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+16&version=KJV and Czech ecumenical
translation of Bible, Czech biblical society 1995, page 58-59)
Aktualizováno 25. 8. 2018 15:02
25. 8. 2018 15:02
Dravec neoplácí zlým tomu, kdo mu přeje pokoj, ačkoliv zabijí zvířata a i často zabije toho, kdo mu v
minulosti přál dobro, dravec nesmí mít prázdný soucit se svou kořistí, kterou potřebuje k jídlu a která je
často slabší, a tak by stejně nepřežila. Mrchožrout oplácí dobrým všem, kdo mu činili dobře, protože je
ani v budoucnu nebude muset zabít k jídlu, a mrchožrout má soucit se svým protivníkem, protože ho
nepotřebuje zabít jako svou kořist k jídlu.
Bible ekumenický překlad ( www.biblenet.cz ), Žalmy 7 1Tklivá píseň Davidova, kterou zpíval Hospodinu
kvůli Benjamínci Kúšovi. 5jestliže jsem odplácel zlem tomu, který mi přál pokoj, nebo z prázdných
ohledů jsem šetřil protivníka,
Poznámka:
Bible ekumenický překlad, 2. Samuelova 18: 31A hle, vešel Kúšijec se slovy: „Krále, mého pána, čeká
dobrá zvěst; Hospodin ti dnes zjednal právo a vysvobodil tě z rukou všech, kteří proti tobě povstali.“
32Ale král se Kúšijce zeptal: „Je s mládencem Abšalómem vše v pořádku?“ Kúšijec odpověděl: „Nechť
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se stane nepřátelům krále, mého pána, jako tomu mládenci, i všem, kteří proti tobě zlovolně povstávají!“
2. Samuelova 19: 5Král si zavinul tvář a velmi hlasitě křičel: „Můj synu Abšalóme, Abšalóme, synu můj,
synu můj!“ 6Tu vstoupil ke králi do domu Jóab a řekl: „Dnes jsi způsobil hanbu všem svým služebníkům,
kteří dnes zachránili život tvůj i životy tvých synů a tvých dcer i životy tvých žen a životy tvých ženin.
7Miluješ ty, kdo tě nenávidí, a nenávidíš ty, kdo tě milují.
Aktualizováno 2. 9. 2018 13:02
2. 9. 2018 13:02
Predator does not pay back with evil to this one, who wishes him or her the peace, although he or she
kills animals and also he or she will often kill this one who whished him or her the good in the past, the
predator must not have compassion without cause with his or her prey, which he or she needs for food
and which is often weaker, so it would not survive anyway. Scavenger pays back with good to all, who
does him or her the good, because even in future he or she will not need to kill them for food, and the
scavenger has compassion with his or her opponent, because he or she does not need to kill them as
his prey for food.
Bible ( https://www.biblegateway.com/ ), Psalm 7, 1 A Meditation[a] of David, which he sang to the Lord
concerning the words of Cush, a Benjamite. (NKJV) 4 If I have rewarded evil unto him that was at peace
with me; (yea, I have delivered him that without cause is mine enemy:) (KJV)
Note:
Bible (KJV), 2 Samuel 18: 31 And, behold, Cushi came; and Cushi said, Tidings, my lord the king: for
the Lord hath avenged thee this day of all them that rose up against thee. 32 And the king said unto
Cushi, Is the young man Absalom safe? And Cushi answered, The enemies of my lord the king, and all
that rise against thee to do thee hurt, be as that young man is. 2 Samuel 19: 5 And Joab came into the
house to the king, and said, Thou hast shamed this day the faces of all thy servants, which this day
have saved thy life, and the lives of thy sons and of thy daughters, and the lives of thy wives, and the
lives of thy concubines; 6 In that thou lovest thine enemies, and hatest thy friends.
Aktualizováno 2. 9. 2018 13:05
2. 9. 2018 13:05

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Existují tři možná úspěšné postoje k vládní moci, tj. získávat jídlo (kořist) je možno:
1) opatrně a soucitně (tj. působit co možná nejméně smrti a bolesti) (maximálně hrozí, že budu
ukřižován jako Ježíš z Nazaretu, protože neměl kontakty na vládní moc, a to ačkoliv byl soucitný a
mluvil opatrně v podobenstvích)
2) skrz poslouchání či neodporování superdravé vládní moci
3) skrz bytí superdravcem vykonávajícím vládní moc
(ad 2) a 3) maximálně hrozí, že budu zmasakrován, když prohraji)
2. 9. 2018 21:26

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
There are three possibly successful attitudes towards supreme power, i.e. gaining food (prey) is
possible:
1) with caution and compassionately (i.e. to cause the least possible death and pain) (at the most it
threatens that I will be crucified as Jesus from Nazareth, because he had not contacts in supreme
power, namely although he was compassionate and talked with caution in parables)
2) through obeying or nonresistance of the super - predatory supreme power
3) through being the super - predator performing supreme power
(ad 2) and 3) at the most it threatens that I will be massacred, if I lose a game)
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3. 9. 2018 10:07

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
08/09/2018 Zvířata velmi nenávidí své dravce, zejména vrcholné predátory lidi a lidi si nechtějí přiznat,
že ublížili zvířatům, proto, jestliže kdo citlivý mluví v zastoupení utlačovaných (zvířat), tak z něj mluví
tato velká nenávist. Proto budu vždy ve veřejných rozhovorech odkazovat na písemné znění mé
Filosofie rovnováhy a ústně komentovat mou Filosofii rovnováhy budu jen v případě potřeby jen v
soukromých rozhovorech pouze svým přátelům, které předem upozorním na to, že to nebude příjemný
rozhovor. Z výše uvedených důvodů je totiž třeba postupovat velmi opatrně, abych nebyl ukřižován jako
Ježíš z Nazaretu.
8. 9. 2018 23:39

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
08/09/2018 Animals hate their predators, especially top predators people very much and people refuse
to admit, that they harmed animals, therefore, if who sensitive speaks on behalf of oppressed (animals),
so this great hatred speaks out of him or her. Therefore I will always refer in public interviews to written
reading of my Philosophy of Balance and I will verbally comment my Philosophy of Balance only if need
be only in private conversation only to my friends, who in advance I will warn about it, that it will not be
pleasant conversation. From above given reasons it is namely necessary to act very carefully, so that I
am not crucified as Jesus from Nazareth.
8. 9. 2018 23:42
1) Horší možnost s pravděpodobností cca 49% je, že karma (skutky) lidstva je již tak zatížená
způsobenou obrovskou zbytečnou smrtí a bolestí především hospodářských a i jiných zvířat ale také
lidí, že nedojde k uzákonění porážkové daně a prodeje zvířat přirozeně zemřelých zásadně na stáří v
běžných obchodech a jako osudová pomsta vypuknou jaderné války barbarů (např. muslimských) či
barbarizovaného Západu, resp. jiná Biblická apokalypsa****. Těhotné a kojící ženy a malé děti nutně
potřebují jíst maso, dosud mít děti znamená převzít odpovědnost za vraždy zvířat. V tomto případě
opatrnější člověk by měl zemřít bezdětný téměř bez tělesné a duševní bolesti po šťastném, dlouhém a
důstojném životě.
**** " ... ani špatnost se stala rozšířená bez ... seslání pohromy." Viz kapitola Poslední nemoc (Last
illness) na: https://archive.org/stream/Sirat-lifeOfMuhammadByibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt .
Aktualizováno 24. 9. 2018 12:48
24. 9. 2018 12:48
1) Worse possibility with probability ca. 49% is, that karma (acts) of mankind is already so burdened by
caused huge unnecessary death and pain especially of farm and also of other animals but also of
people, that the enactment of slaughter tax and of sale of animals naturally dead on principle of old age
in mainstream shops will not be and as fatal revenge the nuclear wars of barbarians (e.g. Islamic) or of
barbarized West, virtually the other Biblical apocalypse will break out****. Pregnant and breastfeeding
women and little children necessarily need to eat meat, till this time having children means to assume
responsibility for murders of animals. In this case more careful human being should die childless nearly
without physical and mental pain after happy, long and dignified life.
**** " ... nor has wickedness become widespread without ... sending calamity." See chapter Last illness
on: https://archive.org/stream/Sirat-lifeOfMuhammadBy-ibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt .
Aktualizováno 24. 9. 2018 12:55
24. 9. 2018 12:55
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https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/264704-vedce-desi-nove-obohacovani-uranu-laserem-levnacesta-k-atomove-zbrani.html
Aktualizováno 24. 9. 2018 13:11
24. 9. 2018 13:11
08/10/2018 Počasí a úroda v České republice. Zahradnice: V radiu bylo, že bude mírná zima, protože je
sucho, tak Babišovi zemědělci neořou, diskovali, budou do toho prachu sýt, že budeme jak na Sahaře.
Mladý zemědělský inženýr sadař: Není extrémní sucho v sadu. Zahradnice: rajčata rostla, brambory
nikoliv, mají se zdražovat obilné výrobky. Viz https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/485468-je-toposledni-zvoneni-varovali-klimatologove-pred-oteplovanim.html
Aktualizováno 8. 10. 2018 20:06
8. 10. 2018 20:06
11/10/2018 To je argument, že technologické civilizace mohou obvykle nebo se vždy zničit dříve nebo
krátce po vývoji rádiové nebo vesmírné techniky. Možné způsoby vyhubení jsou mnohé, včetně války,
náhodného znečištění životního prostředí nebo poškození, vyčerpání zdrojů, změny klimatu nebo
špatně navržené umělé inteligence. Toto obecné téma je zkoumáno jak ve fikci, tak ve vědeckých
hypotézách. V roce 1966 Sagan a Shklovskii spekulovali, že technologické civilizace buď budou mít
tendenci se zničit ve století, kdy se rozvíjejí mezihvězdné komunikační schopnosti, nebo zvládnou své
sebezničující tendence a přežijí miliardové roky.
https://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox
Aktualizováno 11. 10. 2018 11:35
11. 10. 2018 11:35
11/10/2018 This is the argument that technological civilizations may usually or invariably destroy
themselves before or shortly after developing radio or spaceflight technology. Possible means of
annihilation are many, including war, accidental environmental contamination or damage, resource
depletion, climate change, or poorly designed artificial intelligence. This general theme is explored both
in fiction and in scientific hypothesizing. In 1966, Sagan and Shklovskii speculated that technological
civilizations will either tend to destroy themselves within a century of developing interstellar
communicative capability or master their self-destructive tendencies and survive for billion-year
timescales.
https://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox
Aktualizováno 11. 10. 2018 11:39
11. 10. 2018 11:39

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
20/10/2018 Mýtičtí severští hrdinové působí i mnoho zbytečné smrti a bolesti, pokud jim to chutná, tj.
když nejvíc chtějí něco jiného než žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi. Avšak já nejvíc chtěl
dlouho, chci a zřejmě vždy budu chtít dosáhnout a žít i vlastními silami ve světě, kde se budou mít
všichni rádi. Podle mne však i tito severští hrdinové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se
budou mít všichni rádi, proto i oni jsou stále povinni působit co možná nejméně smrti a bolesti.
20. 10. 2018 0:55

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
12/10/2018 Jediné pro člověka celoživotně přijatelné hlavní formální pravidlo: Nedělej tvé odporné
jinému. Rabín Hilel či Ježíš Nazaretský vs rabín Šamaj. (Talmud, Shabbat 31a, Bible, Tob 4,15, Bible,
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Lk 6,31, Mt 7,12, Korán 83:1-6)
Protiargument shora uvedeného hlavního (zlatého) formálního pravidla je takový, že navzdory rozumové
a citové něčí osobní životní zkušenosti podle rozumové a citové všeobecné zkušenosti v přírodě živí
tvorové i lidé většinou neoplácejí dobro dobrem a zlo zlem, tj. velmi částo působí o hodně více než co
možná nejméně smrti a bolesti, protože (údajně ve skutečnosti) nejvíc nechtějí žít ve světě, kde se
budou mít všichni rádi. Protiargument tamtoho protiargumentu je takový, že já nejvíc chtěl dlouho, chci a
zřejmě vždy budu chtít dosáhnout a žít i vlastními silami ve světě, kde se budou mít všichni rádi.
Vyplatí se osobní stálé působení co možná nejméně smrti a bolesti z hlediska působení co možná
nejméně smrti a bolesti a všeobecné charity? Podle mého dosavadního názoru ANO s nejméně cca 51
% pravděpodobností, protože druzí mě většinou opláceli stejným způsobem. Kdo nevěří v tamtu charitu,
tak v konečném důsledku nemá čemu věřit a se nemůže rozhodnout co dělat, jestliže druzí především
jemu či jí ale i ostatním většinou oplácejí stejným způsobem. (viz zvířata nebo roboti v Stepfordských
paničkách či v Eposu o Gilgamešovi)
21. 10. 2018 14:57

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
12/10/2018 Only one for human being lifelong acceptable main formal rule: Do not do your hateful to
another. Rabbi Hillel or Jesus from Nazareth vs rabbi Shammai. (Talmud, Shabbat 31a, Bible, Tob 4,15,
Bible, Lk 6,31, Mt 7,12, Koran 83:1-6)
Counterargument ot the above - mentioned main (golden) formal rule is such, that in spite of reasonable
and emotional somebody's personal life experience according to reasonable and emotional general
experience in nature the living creatures nor people mostly repay good with good and evil with evil, i.e.
they very often cause much more than the least possible death and pain, because they do not (allegedly
in fact) mostly want to live in a world, where everyone likes each other. Counterargument of that
counterargument is such, that I mostly wanted for a long time, want and will apparently always want to
reach and live also by own forces in a world, where everyone likes each other.
Will personal still causing the least possible death and pain pay back from viewpoint of causing the least
possible death and pain and of universal charity? In my up to now opinion YES with at least ca. 51 %
probability, because others mostly responded me in the same way. Who does not believe in that charity,
so in final result he or she has not in what to believe and he or she cannot resolve what to do, if others
mostly respond especially him or her but also others in the same way. (see animals or robots in Stepford
Wives or in Epic of Gilgamesh)
21. 10. 2018 15:00

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Zatímco co možná nejméně smrti a bolesti je absolutní hodnota, tak subjektivně tolerována bez
přiměřeného protiútoku by měla být pouze spodní hranice o hodně více než co možná nejméně smrti a
bolesti (zvláště ve vztahu k samicím jako dárkyním života) jako subjektivně relativní hodnota o málo více
než co možná nejméně smrti a bolesti jako zřejmá součást tamté absolutní hodnoty, ale úmyslné zabití
člověka nebo zvířete je absolutně nepřípustné vyjma krajní nouze.
25. 10. 2018 5:54

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
While the least possible death and pain is absolute value, so only lower limit of much more than the
least possible death and pain (especially in relation to females as donors of life) as subjectively relative
value of little more than the least possible death and pain as apparent component of that absolute value
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should be subjectively tolerated without appropriate counterattack, however intentional killing of human
being or animal is absolutely inadmissible except extreme need.
25. 10. 2018 5:55

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Slovy současné převládající darwinistické teorie Richarda Dawkinse v jeho díle Sobecký gen podle mé
Filosofie rovnováhy evoluce přírody je většinově založena na altruistické a naopak sobecké reciprocitě
nikoliv na výlučné sobeckosti např. genů, jak předpokládá darwinismus i Dawkins, konečné rozhodnutí
tohoto sporu mezi darwinismem a mou Filosofií rovnováhy bude schopná udělat pouze příroda, jestli z
dlouhodobého hlediska vyplatí sobeckost lidí ve vztahu k jiným živým tvorům i lidem, nebo naopak, jestli
bude tato sobeckost recipročně přírodou pomstěna.
25. 10. 2018 22:55

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
In wording of contemporary prevalent Darwinian theory of Richard Dawkins in his writing The Selfish
Gene according to my Philosophy of Balance the evolution of nature is based in a majority on altruistic
respectively selfish reciprocity not on exclusive selfishness e.g. of genes, how both Darwinism and
Dawkins suppose, only nature will be able to do final decision of this dispute between Darwinism and my
Philosophy of Balance, if from long - term viewpoint the selfishness of human beings in relation to other
living creatures also to people is profitable, or on the contrary, if nature revenges this selfishness
reciprocally.
25. 10. 2018 23:21

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
31/10/2018 Sobeckost dobrých je, protože jsou slabí a svou dobrotou si zvyšují šanci na přežití
oplácením jejich dobra v sobeckém světě, protože přirozeností všech živých tvorů i lidí má být
sobeckost, má jít o tzv. reciproční altruismus v díle „Sobecký gen“ Richarda Dawkinse.
Pragmatické, tj. sobecké (viz darwinismus a Dawkins) jsou kromě současné i Západní světové politiky i
tehdejší politika Edwarda Beneše, který se ještě jako československý ministr zahraničí dohodl s Francii
o zvětšení území Československa na úkor Německa a Rakouska atd. při Pařížské mírové konferenci po
1 světové válce, po naší zradě Francií v roce 1938 už jako československý prezident emigroval a poté
se sobecky dohodl na spolupráci s komunistickým Ruskem, poté se sobecky dohodl s velmocemi na
odsunu Němců z území Československa, sobci se nejsnadněji dohodnou a poté nejvíce varoval český
národ před německým národem ve své závěti.
Podle mé Filosofie rovnováhy svět není sobecký nýbrž v podstatě reciproční, tj. většinou oplácí dobro
živých tvorů dobrem a jejich zlo zlem. Tj. spolehnout na tuto reciprocitu světa je evolučně výhodné
nejenom pro slabé jedince nýbrž i pro silné jedince, avšak slabí jedinci často nemají jinou volbu než
spolehnout se na tuto reciprocitu světa. V současnosti se pravda může ukázat podle toho, jestli v
budoucnosti současné každoroční zbytečné obrovské utrpení miliard hospodářských zvířat v masových
porážkových zemědělských velkochovech zůstane beztrestné nebo bude recipročně evolucí přírody
pomstěno.
31. 10. 2018 16:06

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
31/10/2018 Selfishness of the good ones is, because they are weak and through their goodness they
increase chances for survival through reciprocation of their goodness in selfish world, because nature of
all living creatures also of people should be selfishness, it should be so - called reciprocal altruism in
writing „The Selfish Gene" by Richard Dawkins.
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Pragmatic, i.e. selfish (see Darwinism and Dawkins) are including contemporary also West world's
politics also that time politics of Edward Beneš, who still as Czechoslovakian foreign minister contracted
with France about expansion of territory of Czechoslovakia at the expense of Germany and of Austria
and so on in Paris Peace Conference after the First World War, after betrayal of ours by France in the
year 1938 he already as Czechoslovakian president emigrated and after it he selfishly contracted about
co-operation with communist Russia, after it he selfishly contracted with superpowers about transfer of
Germans from territory of Czechoslovakia, the selfish ones are contracting the most easily and after it at
the most he warned Czech nation in face of German nation in his testament.
According to my Philosophy of Balance the world is not selfish but in substance reciprocal, i.e. it mostly
pays back good of living creatures with good and their evil with evil. I. e. reliance on this reciprocity of
world is evolutionary profitable not only for weak individuals but also for strong individuals, however
weak individuals often have no other option than to rely on this reciprocity of world. On the present the
truth can be showed according to this, if in future the contemporary annual huge unnecessary suffering
of billions farm animals in mass slaughter agricultural factory farms is non punished or evolution of
nature reciprocally revenges it.
31. 10. 2018 16:08
Lid má takovou vládu, jakou si zaslouží, nejlepší je demokracie s uzákoněním spravedlivých práv všech
živých tvorů v současnosti zejména zvířat, na druhém místě je nejlepší diktatura s tímto uzákoněním, na
třetím místě je nejlepší demokracie bez tohoto uzákonění a nejhorší je diktatura (tyranie) bez tohoto
uzákonění. Existuje obecně rozšířená vědecká hypotéza, že ve Vesmíru je tak málo života, protože,
jestliže určitá civilizace nepřekoná výše uvedený sobecký přístup ke světu, tak v určité (radiové či
vesmírné letecké technologie) fázi svého vývoje zničí a vyhubí sama sebe.
Viz https://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox.
Aktualizováno 23. 11. 2018 8:12
23. 11. 2018 8:12
People has such government, what it will merit, the democracy with enactment of fair rights of all living
creatures on the present especially of animals is the best, on second place the dictatorship with this
enactment is the best, on third place the democracy without this enactment is the best and the
dictatorship (tyranny) without this enactment is the worst. Widespread scientific hypothesis exists, that in
the Universe there is so little life, because, if some civilization does not overcome the above - mentioned
selfish approach to the world, so in a certain (radio or spaceflight technology) phase of its evolution it will
destroy and will exterminate itself. See https://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox.
Aktualizováno 23. 11. 2018 8:14
23. 11. 2018 8:14
07/12/2018
Z hlediska ateismu Karla Marxe a Richarda Dawkinse:
1) skutečně věřící altruista, který dále evangelizuje a který očekává, že s ním druzí budou jednat více
altruisticky, než on jedná s nimi (tj. Dawkinsův reciproční altruismus slabých jedinců zvyšující jejich
pravděpodobnost přežití), má být šiřitel (dealer) jednoho z druhů opia (také např. sarkasmus či jiný
příběh) sám závislý na tomto opiu
2) sobecký podvádějící altruista, který dále evangelizuje kvůli svému prospěchu, má být šiřitel (dealer)
opia sám nezávislý na tomto opiu
3) sobec, který přiznává, že je sobec a věří, že každý je sobec, má být poctivý hrdina, který přežije i
velkou smrt a bolest neznecitlivěný jakýmkoliv opiem
Současné křesťanství má kázat altruismus a bolest (sladkobolná kázání), nikoliv altruismus za
altruismus a sobectví za sobectví, protože dosud jsou sporné a nikdo neobjevil a nepopsal přesné
zákony tohoto altruismu za altruismus (pak by šlo o skutečný lék uzdravující skutečné příčiny smrti a
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bolesti nikoliv o pouhé opium znecitlivující bolest s hrozícím nebezpečím návykovosti a zneužití fanatiky
a zneužití sobci).
Dle mé Filosofie rovnováhy hlavní otázka je tedy, jestli vládne světu (evoluci přírody) sobeckost
(darwinismus, Dawkins) nebo altruistická a naopak sobecká reciprocita (Filosofie rovnováhy).
Literatura: Bible, Jan 2, Svatba v Káně Galilejské, víno, tj. podle mé Filosofie rovnováhy částečně
uzdravující opium (učení) Ježíše z Nazaretu: 9Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve
víno – nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli – zavolal si ženicha 10a řekl mu:
„Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však
uchoval dobré víno až pro tuto
chvíli.“ http://www.biblenet.cz/app/b?book=John&no=2 , https://zpravy.idnes.cz/nabozenstvi-neni-opiemale-kokainem-lidstva-fzs/zpr_archiv.aspx?c=A080125_135444_kavarna_bos , https://theses.cz/id/48zdwt/Diplomova_praceJaromir_Vsetecka-portal.pdf
Aktualizováno 11. 12. 2018 13:11
11. 12. 2018 13:11
07/12/2018
From viewpoint of atheism of Karl Marx and Richard Dawkins:
1) really believing altruist, who evangelizes again and who expects that others will act with him or her
more altruisticly than he or she acts with them (i. e. Dawkins' reciprocal altruism of weak individuals
increasing their survival probability), is intended to be disseminator (dealer) of one of kinds of opium
(also e.g. sarcasm or other story) him- or herself addicted to this opium
2) selfish cheating altruist, who evangelizes for his or her profit again, is intended to be disseminator
(dealer) of opium him- or herself not addicted to this opium
3) egoist, who confesses, that he or she is egoist and believes, that everyone is egoist, is intended to be
honest hero, who survives also big death and pain not anesthetized by any opium
Contemporary Christianity is intended to preach altruism and pain (bitter-sweet preachments), no
altruism for altruism and selfishness for selfishness, because yet controversial are and nobody
discovers and describes exact laws of this altruism for altruism (then it would be a real medicament
healing real causes of pain and death not only pain anesthetic opium with imminent danger of addiction
and misuse by fanatics and misuse by egoists).
According to my Philosophy of Balance the main question is so, if world (evolution of nature) is
governed by selfishness (Darwinism, Dawkins) or altruistic respectively selfish reciprocity (Philosophy of
Balance).
Literature: Bible, John 2, Marriage in Cana of Galilee, wine, i.e. according to my Philosophy of Balance
the partly healing opium (teaching) of Jesus from Nazareth: 9 When the ruler of the feast had tasted the
water that was made wine, and knew not whence it was: (but the servants which drew the water knew;)
the governor of the feast called the bridegroom, 10 And saith unto him, Every man at the beginning doth
set forth good wine; and when men have well drunk, then that which is worse: but thou hast kept the
good wine until
now. https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+2&version=KJV , https://zpravy.idnes.cz/na
bozenstvi-neni-opiem-ale-kokainem-lidstva-fzs/zpr_archiv.aspx?c=A080125_135444_kavarna_bos , https://theses.cz/id/48zdwt/Diplomova_praceJaromir_Vsetecka-portal.pdf
Aktualizováno 11. 12. 2018 13:22
11. 12. 2018 13:22

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
12/12/2018 Běžný člověk by si měl pro své milodary stanovit jakýsi ceník ze svého pohledu, protože z
pohledu skutečných potřeb určitého žebráka lze běžného člověka vždy uvést v omyl, např. nyní z mého
pohledu pro dobře vypadajícího žebráka cca 10-20,- Kč, pro špatně vypadajícího žebráka cca 30-50,-
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Kč, pro bohatou církev cca 1000,- Kč ročně, pro chudou církev cca desátek ročně apod., zejména u
církví musí citlivý člověk dávat pozor, aby nečinil své dary ve stavu opilosti (dobrým) vínem, tj. opiem
náboženství.
12. 12. 2018 19:37
12/12/2018 Common human being should determine for his or her charitable gifts the sort of price list
from his or her view, because from view of real needs of some beggar common human being may be
always misleaded, e.g. now in my view for good looking beggar ca. 10 - 20,- CZK, for poorly looking
beggar ca. 30 - 50,- CZK, for wealthy Church ca. 1000,- CZK yearly, for poor Church ca. tithe yearly
etc., the sensitive human being must pay attention not to do his or her gifts especially for Churches in
state of intoxication by (good) wine, i. e. opium of religion.
Aktualizováno 13. 12. 2018 10:46
12. 12. 2018 19:41
15/12/2018 Zatímco ten, kdo převážně věří a jedná (zůstává v) sobecky, má být hrdina, který je
realista*, tak ten, kdo převážně věří a chová se (zůstává v) altruisticky, má být reciproční altruista, tedy
slaboch (zženštilec), který doufá, že druzí s ním budou jednat více altruisticky, než on jedná s nimi a tím
zvýší své šance na přežití**. Dle mé Filosofie rovnováhy hlavní otázka je tedy, jestli vládne světu
(evoluci přírody) sobeckost (darwinismus, Marx, Nietzsche, Dawkins) nebo altruistická a naopak
sobecká reciprocita (Filosofie rovnováhy).
* (viz darwinismus a např. Nietzsche: Člověk může žít z mnohoznačné krásy světa, pokud ovšem přijme
život jako nelítostný boj, v němž nakonec musí podlehnout „temnotě“ smrti. Velikost člověka je v tom, že
může hrdě vzdorovat a bezohledně prosazovat svoji „vůli k moci“, jejímž cílem musí být překonání
člověka čili nadčlověk. Počátek zkázy evropského lidství viděl Nietzsche v jednoznačném Platónově
resp. Sókratově rozhodnutí ve prospěch slunečního boha Apollóna a lživé představy „pravého světa“ po
smrti, jež od člověka naopak vyžaduje sebeomezení, soucit se slabšími a domnělou oddanost pravdě
jako dennímu světlu rozumu. Tuto lživou orientaci na domnělé dobro a pravdu převzalo podle
Nietscheho křesťanství a rozšířilo mezi lid, takže se stalo silou nepřátelskou životu.
Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Nietzsche )
** (viz reciproční atruismus v díle Richarda Dawkinse Sobecký
gen https://theses.cz/id/48zdwt/Diplomova_prace-Jaromir_Vsetecka-portal.pdf a Bible kralická, Nový
zákon, Marek 16, 15 A řekl jim /Ježiš z Nazaretu, zřejmě Kristus a Bohočlověk, má poznámka/: Jdouce
po všem světě, kažte evangelium /dobrou zvěst/ všemu stvoření. 16. Kdož uvěří a pokřtí se, spasen
bude; kdož pak neuvěří, budeť zatracen., Bible ekumenický překlad, Nový zákon, 1. Janův 4:16 Také
my jsme poznali lásku /charitu/, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v
lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.)
Aktualizováno 15. 12. 2018 18:02
15. 12. 2018 18:02
15/12/2018 While this one, who predominantly believes and acts (dwell in) selfishly, is intended to be a
hero, who is a realist*, so this one, who predominantly believes and behaves (dwell in) altruisticly, is
intended to be a reciprocal altruist, thus weakling (effeminate), who hopes, that others will act with him
or her more altruisticly, than he or she acts with them and thereby he or she will increase his or her
chances for survival**. According to my Philosophy of Balance the main question is so, if world
(evolution of nature) is governed by selfishness (Darwinism, Marx, Nietzsche, Dawkins) or altruistic
respectively selfish reciprocity (Philosophy of Balance).
* (see darwinism and e.g. Nietzsche: A man can live from ambiguous beauty of the world, if he or she
takes life as a ruthless struggle, in which he or she must succumb in the end to "darkness" of death.
Greatness of man, that he or she can resist proudly and ruthlessly pursue his or her "will to power" to be
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overcome a man i.e. superman. Beginning of the destruction of European humanity Nietzsche saw in
unambiguous Plato or Socrates' decision in favor of the sun god Apollo and a false notion of a "real
world" after death, from a man in turn it requires self-restraint, compassion for the weaker and the
perceived commitment of the truth as the daylight of reason. This false indication of the alleged
goodness and truth the Christianity assumed and spread according to Nietsche among the people,
making it a force hostile to life. See http://cs.wikipedia.org/wiki/Nietzsche )
** (see reciprocal altruism in writing of Richard Dawkins The Selfish
Gene https://theses.cz/id/48zdwt/Diplomova_prace-Jaromir_Vsetecka-portal.pdf and Bible, King James
Version /KJV/, New Testament, Mark 16, 15 And he said unto them /Jesus from Nazareth, apparently
Christ and God man, my note/:, Go ye into all the world, and preach the gospel /good message/ to every
creature. 16 He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be
damned., Bible, King James Version /KJV/, New Testament, 1 John 4:16 And we have known and
believed the love /charity/ that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God,
and God in him.)
Aktualizováno 15. 12. 2018 18:09
15. 12. 2018 18:09

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
15/12/2018 Ochrání živého tvora jeho síla proti velké nenávistí a pomstě jiných živých tvorů kvůli jeho
způsobené velké smrti a bolesti těchto jiných živých tvorů? Dle mé Filosofie rovnováhy hlavní otázka je
tedy, jestli vládne světu (evoluci přírody) sobeckost (darwinismus, Marx, Nietzsche, Dawkins) nebo
altruistická a naopak sobecká reciprocita (Filosofie rovnováhy).
15. 12. 2018 23:35

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
15/12/2018 Will fitness of living creature save him or her against big hatred and revenge of other living
creatures because of his or her caused big death and pain of these other living creatures? According to
my Philosophy of Balance the main question is so, if world (evolution of nature) is governed by
selfishness (Darwinism, Marx, Nietzsche, Dawkins) or altruistic respectively selfish reciprocity
(Philosophy of Balance).
15. 12. 2018 23:37

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
16/12/2018 Síla všeobecné charity proti kruté (sobecké) síle jako případný základní zákon světa
(evoluce přírody) je pouze částečně dokazatelná, zřejmě vždy bude částečně založená na víře.
Všeobecnou charitu definuji: FILOSOFIE ROVNOVÁHY FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ
ARMÁDY: „Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi,
proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti.“ Vše ostatní jsou více názory
(spekulace) (tj. což je možná také více názor /spekulace/).
16. 12. 2018 16:39

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
16/12/2018 Power of general charity against cruel (selfish) power as possible fundamental law of world
(evolution of nature) is only partly provable, it will apparently always be partly founded on faith.
General charity I define: PHILOSOPHY OF BALANCE PHILOSOPHY OF LOVE, I.E. ORDER OF
VICTORIOUS ARMY: „All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes
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each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain.“ All the rest
consists more in views (speculations) (i.e. which consists possibly also more in view /speculation/).
16. 12. 2018 16:40

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
21/12/2018 Mí okolní lidé nevěří mé Filosofii rovnováhy, že svět je v podstatě Biblický ráj (v Biblickém
ráji nebyli masožravci), kde je možné (právní) smíření všech živých tvorů v přírodě se všemi, že svět
není v podstatě soubor vlčích smeček a vlků samotářů, kteří bojují o život dravým způsobem jeden proti
druhému a musí (právně) porážet jeden druhého.
21. 12. 2018 18:38

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
21/12/2018 My surrounding people disbelieves my Philosophy of Balance, that world is in substance
Biblical paradise (in Biblical paradise there were not carnivora), where (legal) reconciliation of all living
creatures in nature with everyone is possible, that world is not in substance the collection of wolfpacks
and lone wolves, which struggle for life in predatory way one against other and they must (legally) defeat
(slaughter) one another.
21. 12. 2018 18:38

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
24/12/2018 Platnost altruistické evoluce může dokázat pouze konečný evoluční úspěch většího počtu
altruistů ve vztahu ke všem živým tvorům a neplatnost sobecké evoluce může dokázat pouze konečný
evoluční neúspěch současné sobecké lidské civilizace (vlčích smeček).
24. 12. 2018 11:33

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
24/12/2018 Validity of altruistic evolution can prove only final evolutionary success of greater number of
altruists in relation to all living creatures and invalidity of selfish evolution can prove only final
evolutionary failure of contemporary selfish human civilization (of wolfpacks).
24. 12. 2018 11:36

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
29/12/2018 Jestliže chceme prosadit názor Země jako podstatného ráje a jestliže nemáme přesvědčivé
důkazy a jestliže nechceme ukazovat nějaký podvodný ráj na Zemi, tak je potřeba než trpělivě čekat, až
se dokáže pravda, a zatím poukazovat na Zemi jako podstatný ráj, kde nebyli žádní masožravci, ale
také na rozpory Země jako podstatného souboru vlčích smeček a vlků samotářů bojujících o život jeden
proti druhému a porážejících jeden druhého, případně na rozpory Země jako podstatného ráje. Rozpory
Země jako výše uvedeného podstatného souboru vlčích smeček jsou nějaká vlčí smečka proti nějaké
více kruté vlčí smečce a proti více rajské vlčí smečce. Případně rozpory Země jako výše uvedeného
podstatného ráje jsou nějaká rajská vlčí smečka proti více kruté vlčí smečce a proti více rajské vlčí
smečce.
29. 12. 2018 20:23

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
29/12/2018 If we want to enforce opinion of Earth as substantial paradise and if we have no compelling
evidence and if we do not want to show some fraudulent paradise on Earth, so it is necessary than
patiently to wait, until truth will be proved, and in the meantime to point on Earth as substantial paradise,
where were no carnivora, and also on contradictions of Earth as substantial collection of wolfpacks and
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lone wolves fighting for life one against other and defeating (slaughtering) one another, possibly on
contradictions of Earth as substantial paradise. Contradictions of Earth as above-mentioned substantial
collection of wolfpacks are some wolfpack against some more cruel wolfpack and against more
paradisial wolfpack. Possibly contradictions of Earth as above-mentioned substantial paradise are some
paradisial wolfpack against more cruel wolfpack and against more paradisial wolfpack.
29. 12. 2018 20:25

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Největší objev mé Filosofie rovnováhy je takový, že ve světě není žádné zabití zejména člověka a
zvířete (savce, ptáka, plaza, obojživelníka, ryby a tak dále) bez rozumného trestu, ačkoliv dle
všeobecného mínění to je často bez rozumného trestu.
8. 1. 2019 18:13

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
The greatest discovery of my Philosophy of Balance is such, that in the world there is no killing
especially of human being and of believed higher animal (mammal, bird, reptile, amphibian, fish and so
on) without reasonable punishment, although according to general opinion it is often without reasonable
punishment.
8. 1. 2019 18:13

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Navíc největší objev mé Filosofie rovnováhy je takový, že ten, kdo má co možná nejméně zabití
zejména člověka a zvířete (savce, ptáka, plaza, obojživelníka, ryby a tak dále), se vrací do Biblického
ráje (kde nebyli žádní masožravci) v tomto světě.
10. 1. 2019 9:33

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Moreover the greatest discovery of my Philosophy of Balance is such, that this one, who has the least
possible killing especially of human being and of believed higher animal (mammal, bird, reptile,
amphibian, fish and so on), returns to the Biblical paradise (where no carnivora were) in this world.
10. 1. 2019 9:36

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Nechtěl bych a nevydržel bych dlouhodobě žít v dravém, tj. predátorském, tj. kořistnickém světě.
11. 3. 2019 14:04

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
I would not want and would not endure to live in predatory world, i. e. in world of prey in the long term.
11. 3. 2019 14:04
Jsou dva druhy oportunistů, resp. prospěchářů: 1) oportunisté bez názoru jako predátoři, resp. dravci, 2)
oportunisté s názorem, resp. zásadami jako charita. Je vysoce riskantní být oportunista s názorem,
resp. zásadami (jediný takový, který nedopadl špatně, byl zřejmě evangelista Jan), tuto možnost, jsem
si zvolil, protože je pro mně méně riskantní než možnost ad 1), protože jsem slabý predátor a zřejmě
bych dlouho nepřežil ve světě predátorů.
Matouš 11
25V ten čas řekl Ježíš: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a
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rozumnými, a zjevil jsi je maličkým.
26Ano, Otče: tak se ti zalíbilo.
27Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn – a
ten, komu by to Syn chtěl zjevit.
28Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
29Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete
odpočinutí svým duším.
30Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“
http://www.biblenet.cz/app/b?book=Matt&no=11
Aktualizováno 19. 3. 2019 23:05
19. 3. 2019 23:05
There are two kinds of opportunists: 1) opportunists without opinion as predators, 2) opportunists with
opinion, virtually principles as charity. It is highly risky to be opportunist with opinion, virtually principles
(only one such that does not end in disaster, was apparently evangelist John), I chose this possibility,
because it is for me less risky than possibility ad 1), because I am a weak predator and apparently I
would not survive in the world of predators for a long time.
25 At that time Jesus said, “I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden
these things from the wise and learned, and revealed them to little children. 26 Yes, Father, for this is
what you were pleased to do.
27 “All things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and
no one knows the Father except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him.
28 “Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. 29 Take my yoke upon
you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. 30 For
my yoke is easy and my burden is light.”
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+11&version=NIV
Aktualizováno 19. 3. 2019 23:10
19. 3. 2019 23:10

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
02/04/2019 Prospěcháři bezzásadový nebo s jinou hlavní zásadou než (všeobecná) charita by měli mít
podle Bible, Nového zákona jho Ďáblovo pomocí stresu, tj. tlaku a naopak prospěcháři s hlavní zásadou
(všeobecné) charity by měli mít podle Bible, Nového zákona Ježíšovo jho, které netlačí. Viz Bible,
Matouš 11,30
2. 4. 2019 21:59

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
02/04/2019 Opportunists without principles or with other main principle than (general) charity should
have according to Bible, New Testament yoke of Devil by means of stress, i.e. pressure and on the
contrary the opportunists with main principle of (general) charity should have easy yoke of Jesus. See
Bible, Mathew 11,30
2. 4. 2019 22:00

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
03/04/2019 Podle Bible, Starého zákona lehké jho Ježíšovo ve skutečnosti bezvýsledně hledají ti, kteří
nepřežijí jho Ďáblovo ve smyslu stresu, tj. tlaku, které by mělo tvořit skutečnou podstatu přírody
(evolučního úspěchu). Viz Bible, Num 14,26 a násl.
3. 4. 2019 10:30
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Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
03/04/2019 According to Bible, Old Testament the easy yoke of Jesus these ones in reality
unsuccessfully search, who do not survive the yoke of Devil in the sense of stress, i.e. pressure, which
should make real substance of nature (evolutionary success). See Bible, Num 14,26 et seq.
3. 4. 2019 10:32

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Podstatou evoluce jedince v přírodě by mělo být jeho přátelství se všemi živými tvory (bytostmi) v
přítomnosti, popřípadě v budoucnosti nebo naopak jeho velký stress, tj. tlak v našem světě.
3. 4. 2019 17:02

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Substance of evolution of individual in nature should be its friendship with all living creatures (beings) on
the present, eventually in future or on the contrary its big stress, i.e. pressure in our world.
3. 4. 2019 17:03

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
03/04/2019 Tedy hlavní otázka je: Mám více věřit morálnímu, tj. synkretickému výkladu křesťanství nebo
Starozákonnímu, tj. darwinistickému výkladu exaktní (tj. údajně měřitelné) vědy?
3. 4. 2019 20:40

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
03/04/2019 Thus main question is: Shall I more believe in the moral, i.e. syncretic interpretation of
Christianity or in the Old Testament, i.e. Darwinist interpretation of exact (i.e. allegedly measurable)
science?
3. 4. 2019 20:40

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
03/04/2019 Kněží bez sexu by měli pracovat s dětmi vždy za přítomnosti některého důvěryhodného otce
či matky.
4. 4. 2019 17:53

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
04/04/2019 Podle morálního výkladu Bible, Nového zákona jho Ďáblovo v podobě stresu, tj. tlaku je
pomsta proti jedinci za způsobený stres, tj. tlak, jho Ježíšovo v podobě přátelství se všemi živými tvory
může postupně zbavit jedince tohoto jha Ďáblova, v mezičase tohoto zbavení by se měl jedinec naučit
spravedlivě bojovat proti stresu, tj. tlaku tohoto jha Ďáblova.
4. 4. 2019 17:54

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
04/04/2019 According to moral interpretation of Bible, New Testament the yoke of Devil in form of
stress, i.e. pressure is revenge against individual for caused stress, i.e. pressure, the yoke of Jesus in
form of friendship with all living creatures can gradually relieve of this yoke of Devil the individual, in
meantime of this rescue the individual should learn to fight fairly against stress, i.e. pressure of this yoke
of Devil.
4. 4. 2019 17:59
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Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
03/04/2019 Priests without sexual satisfaction should always work with children in the presence of some
credible father or mother.
4. 4. 2019 18:05
Med místo masa?
Med je jediná potravina, která obsahuje všechny látky potřebné k udržení života, …
Viz https://www.medokomerc.cz/nas-med/o-medu
Aktualizováno 11. 4. 2019 10:33
11. 4. 2019 10:33
Honey instead of meat?
Honey is the only foodstuff, which contains all substances required in order to maintain life, …
See https://www.medokomerc.cz/nas-med/o-medu
Aktualizováno 11. 4. 2019 10:36
11. 4. 2019 10:36
12/04/2019 Human being as hero saves living creatures while fighting against tyranny, educates him- or
herself all the life and efforts to maintain his or her moral integrity. A lot of thinking (reason) is allegedly
harmful, animal human being does not think about it what he or she eats (eg. meat), for animal human
being on the present much of morality and reason are a form of weakness (effeminacy of men and
masculinity of women). It is important to reconcile humanity (i.e. cowardly mad philosophers) and
animality (i.e. murdered soldiers) both in the individual and in the world.
See the malefactor with Jesus of Nazareth on crucifix: Bible, Luke 23,39 And one of the malefactors
(animal human being, see above) which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ (hero, see
above), save thyself and us.
See https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+23&version=KJV . And according the Bible
at that time the Christ did not help him because this malefactor was unreconciled animal human being
(see above).
Aktualizováno 15. 4. 2019 12:10
15. 4. 2019 12:10
16/04/2019 Proti níže uvedenému smíření humanity a živočišnosti v jednotlivci a ve světě jsou ortodoxní
náboženství, která věří v nenávist proti svému nepříteli a smíření považují za slabošství, protože pro
smíření je vždy nutná vůle obou stran. Otázka tedy je, jestli lze vůbec smířit všechny ustrašené šílené
filozofy (tj. humanitu) a vražděné vojáky (tj. živočišnost), jestli láska a pravda u křesťana nezakrývá jeho
strach či nenávist, jestli lze vůbec v přírodě smířit dravce (např. hady, kteří žerou svou kořist při plném
vědomí) a jejich kořist. Podle shora uvedených ortodoxních náboženství, která věří v nenávist proti
svému nepříteli, je tedy blud první část jediného dogmatu mé Filosofie rovnováhy jako důsledek
křesťanské lásky ve smyslu charita, že všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde
se budou mít všichni rádi. Prostředkem tohoto smíření humanity a živočišnosti by mohla být podle mé
Filosofie rovnováhy povinnost každého stále působit co možná nejméně smrti a bolesti mimo jiné v
současnosti zejména chov všech hospodářských zvířat až do jejich přirozené smrti a poté z masa
spotřeba pouze masa z těchto zdechlin např. po veterinární pitvě a převařených v několika vodách.
Literatura: www.spvzt.cz , Břetislav Olšer: https://www.eurabia.cz/Articles/2123-muslimove-neuznavaji-
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slova-mir-pratelstvi-a-smireni.aspx , Vít
Hassan: https://tydlitatova.blog.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A121029_298681_blogidnes
Aktualizováno 16. 4. 2019 16:01
16. 4. 2019 16:01
16/04/2019 Against undermentioned reconciliation of humanity and animality in individual and in the
world there are orthodox religions which believe in hate against his or her enemy and they consider
reconciliation as weakness, because the will of both parties is always necessary for reconciliation.
Question therefore is, if it is ever possible to reconcile all cowardly mad philosophers (i. e. humanity)
and murdered soldiers (i.e. animality), if love and truth at a Christian hide his or her fear or hate, if it is
ever possible in nature to reconcile predators (e.g. snakes which eat his or her fully conscious prey) and
their prey. According to above - mentioned orthodox religions which believe in hate against his or her
enemy, therefore the heresy is the first section of only one dogma of my Philosophy of Balance as result
of the Christian love in the sense of charity that all living creatures in fact mostly want to live in a world,
where everyone likes each other. Means of this reconciliation of humanity and animality could be
according to my Philosophy of Balance the obligation of everyone still to cause the least possible death
and pain among others on the present especially breeding of all farm animals until their natural death
and after it from meat the consumption only of meat of these carrions e.g. after veterinary autopsy and
boiled in several waters.
Literature: www.spvzt.cz , Břetislav Olšer: https://www.eurabia.cz/Articles/2123-muslimove-neuznavajislova-mir-pratelstvi-a-smireni.aspx , Vít
Hassan: https://tydlitatova.blog.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A121029_298681_blogidnes
Aktualizováno 16. 4. 2019 16:04
16. 4. 2019 16:04

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
16/04/2019 Jestliže nebude uzákonění porážkové daně motivující lidi nevraždit zvířata a prodeje zvířat
přirozeně zemřelých zásadně na stáří v běžných obchodech, pak podle mé Filozofie rovnováhy do 100
let jako pomsta přírody přijde světová krize, kdy budou jaderné války, např. z důvodu světové migrace či
ekonomické krize, nacistických diktatur nebo klimatických změn.
16. 4. 2019 19:26

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
21/04/2019 Jestliže nebude uzákonění porážkové daně motivující lidi nevraždit zvířata a prodeje zvířat
přirozeně zemřelých zásadně na stáří v běžných obchodech, pak podle mé Filozofie rovnováhy v rámci
možná jen 100 let jako pomsta přírody přijde krajní světová krize, kdy budou např. jaderné války, např. z
důvodu světové migrace či ekonomické krize, nacistických diktatur nebo klimatických změn.
21. 4. 2019 15:09

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
21/04/2019 If is not the enactment of slaughter tax motivating people not to murder animals and of sale
of animals naturally dead on principle of old age in usual shops, then according to my Philosophy of
Balance within possibly only 100 years as revenge of nature the worldwide extreme crisis will come,
when e.g. nuclear wars are, e.g. by reason of world migration or economical crisis, Nazi dictatorships or
climatic changes.
21. 4. 2019 15:10

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.

764

Jeden člověk mi řekl, že přemýšlel o mé Filosofii rovnováhy, ale že člověk je predátor a stojí na vrcholu
potravního řetězce. Že má pět dětí a chce, aby měli co jíst a měli zdravé kosti. Že maso jeho rodina moc
nejí. Jestliže mají u něj chovaná zvířata krátký ale šťastný život a jsou poražena košer porážkou, tedy
protnutím krční tepny, tedy téměř bez bolesti, tak jeho rodina nemá žádný hřích. Hřích je zvíře v
zemědělském průmyslovém velkochovu zvířat. Že nárok na život má pouze ten, kdo o něj bojuje (tj.
pravda je relativní, pravdu má ten, kdo si ji prosadí, přízeň osudu nelze ovlivnit a lze pouze využít). Že
jde o přírodní rovnováhu. Že jestliže by lvi nežrali antilopy, tak se antilopy přemnoží a stejně zemřou
hladem. Jde o Darwinovu evoluční teorii či ortodoxní židovství, že je to tak v přírodě dané a není možné
to změnit.
Na to jsem mu ironicky řekl, že je úplný vegetarián a že se zvířata u něj mají jako v Biblickém ráji. Nyní
již vážně jsem mu řekl, že, ačkoliv evoluce je zřejmě jistá, tak Darwinova evoluční teorie je jednou z
mnoha teorií evoluce a že již při jejím vzniku existovaly jiné teorie evoluce, např. lamarckismus. Že
teorie evoluce podle Filosofie rovnováhy popírá Darwinův druhový konkurenční boj o život a snaží se o
smíření predátorů a jejich kořisti, tedy zejména masožravců a býložravců v tomto světě, jako tomu
údajně bylo v Biblickém ráji. Jsem nucen provádět osobní životní experiment, že podle Filosofie
rovnováhy má nárok na život ten, kdo co možná nejvíce žije v míru se svým okolím, tj. zejména jak se
svými dravci tak i se svou kořistí, avšak jeho nebo její boj o život je jen druhořadý (zkouším si zajistit
přízeň osudu vzájemnou pomocí a přátelstvím místo boje o život, to je jen má slabost podle darwinismu,
viz křesťanství jako náboženství ve skutečnosti dravé kořisti).
2. 5. 2019 13:09

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
One man said me, that he thought about my Philosophy of Balance, but that human being is predator
and they are at top of food chain. That he has five children and he wants, that they have what to eat and
they have healthy bones. That his family does not eat a lot of meat. If by him bred animals have short
but happy life and they are slaughtered by means of kosher slaughter, thus by means of cut of jugular
artery, thus nearly without pain, so his family has no sin. Sin is animal in agriculture factory farm of
animals. That only this one has right for life, who struggles for it (i.e. truth is relative, truth has, who can
enforce it, the favor of fate is impossible to influence and it is only possible to exploit). That it is
concerned with natural balance. That if lions do not eat antelopes, so antelopes reproduce excessively
and they will die of starvation anyway. It is concerned with Darwinian theory of evolution or orthodox
Judaism, that it is given so in nature and it is not possible to change it.
About it I said him ironically, that he is total vegetarian and that animals are with him as in Biblical
paradise. Then already seriously I said him, that, although evolution is apparently sure, so Darwinian
theory of evolution is one of many theories of evolution and that already at its origin other theories of
evolution, e.g. Lamarckism existed. That theory of evolution according to Philosophy of Balance denies
Darwinian species competitive struggle for life and seeks to do reconciliation of predators and their prey,
thus especially of carnivorous animals and herbivores in this world, as it was allegedly in Biblical
paradise. I am compelled to do personal life experiment, that according to Philosophy of Balance this
one has right for life, who lives what maybe at the most in peace with his or her surroundings, i. e.
especially both with his or her predators and with his or her prey, however his or her struggle for life is
only second - rate (I am trying to ensure me the favor of fate by reciprocal help and friendship instead of
struggle for life, it is only my weakness according to Darwinism, see Christianity as religion of in fact
predatory prey).
2. 5. 2019 13:11

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Horší možnost s pravděpodobností cca 49% je, že karma (skutky) lidstva je již tak zatížená způsobenou
obrovskou zbytečnou smrtí a bolestí především hospodářských a i jiných zvířat ale také lidí, že nedojde
k uzákonění porážkové daně a prodeje zvířat přirozeně zemřelých zásadně na stáří v běžných

765

obchodech a jako osudová pomsta vypukne krajní světová krize, kdy budou např. jaderné války, např. z
důvodu světové migrace či ekonomické krize, nacistických diktatur nebo klimatických změn (Biblická
apokalypsa)****. Těhotné a kojící ženy a malé děti nutně potřebují jíst maso, dosud mít děti znamená
převzít odpovědnost za vraždy zvířat. V tomto případě slabší (kořist) spravedlivý člověk, který nemůže
působit se svými dětmi od jejich narození ne o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti,
zejména jíst z masa zásadně pouze zdechliny zemřelé přirozenou smrtí zásadně na stáří, aby unikli
trestu smrti a bolesti, by měl zemřít bezdětný téměř bez tělesné a duševní bolesti po šťastném, dlouhém
a důstojném životě.
2. 5. 2019 13:11

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Worse possibility with probability ca. 49% is, that karma (acts) of mankind is already so burdened by
caused huge unnecessary death and pain especially of farm and also of other animals but also of
people, that the enactment of slaughter tax and of sale of animals naturally dead on principle of old age
in mainstream shops will not be and as fatal revenge the worldwide extreme crisis, when e.g. nuclear
wars are, e.g. by reason of world migration or economical crisis, Nazi dictatorships or climatic changes
(Biblical apocalypse), will break out****. Pregnant and breastfeeding women and little children
necessarily need to eat meat, till this time having children means to assume responsibility for murders of
animals. In this case weaker (prey) righteous human being, who cannot cause with his or her children
from their birth not much more than the least possible death and pain, especially eat from meat on
principle only carrions dead by natural death on principle of old age, to escape punishment of death and
pain, should die childless nearly without physical and mental pain after happy, long and dignified life.
2. 5. 2019 13:13

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Jediné pro člověka celoživotně přijatelné hlavní formální pravidlo: Nedělej tvé odporné jinému. Rabín
Hilel či Ježíš Nazaretský vs. rabín Šamaj. (Talmud, Shabbat 31a, Bible, Tob 4,15, Bible, Lk 6,31, Mt
7,12, Korán 83:1-6)
Protiargument shora uvedeného hlavního (zlatého) formálního pravidla je takový, že navzdory rozumové
a citové něčí (např. mé) osobní životní zkušenosti podle rozumové a citové všeobecné zkušenosti v
přírodě silní predátoři v nejšírším smyslu většinou neoplácejí dobro dobrem a zlo zlem, tj. velmi částo
působí o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti, protože (údajně ve skutečnosti) nejvíc
nechtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi.
Protiargument tamtoho protiargumentu je slovy současné převládající darwinistické teorie Richarda
Dawkinse v jeho díle "Sobecký gen", že evoluce přírody je podle mé Filosofie rovnováhy většinově
založena na altruistické a naopak sobecké reciprocitě nikoliv na výlučné sobeckosti např. genů, jak
předpokládá darwinismus i Dawkins, nyní dlouhodobé rozhodnutí tohoto sporu mezi darwinismem a
mou Filosofií rovnováhy bude schopná udělat pouze příroda, jestli se z dlouhodobého hlediska vyplatí
sobeckost lidí ve vztahu k jiným živým tvorům i lidem, nebo naopak, jestli bude tato sobeckost
recipročně přírodou pomstěna. Zatímco co možná nejméně smrti a bolesti je absolutní hodnota, tak
subjektivně tolerována bez přiměřeného protiútoku by měla být pouze spodní hranice o hodně více než
co možná nejméně smrti a bolesti (zvláště ve vztahu k samicím jako dárkyním života) jako subjektivně
relativní hodnota o málo více než co možná nejméně smrti a bolesti jako zřejmá součást tamté absolutní
hodnoty, ale úmyslné zabití člověka nebo zvířete je absolutně nepřípustné vyjma krajní nouze.
3. 5. 2019 13:42

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Only one for human being lifelong acceptable main formal rule: Do not do your hateful to another. Rabbi
Hillel or Jesus from Nazareth vs. rabbi Shammai. (Talmud, Shabbat 31a, Bible, Tob 4,15, Bible, Lk 6,31,
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Mt 7,12, Koran 83:1-6)
Counterargument ot the above - mentioned main (golden) formal rule is such, that in spite of reasonable
and emotional somebody's (e.g. my) personal life experience according to reasonable and emotional
general experience in nature the strong predators in the broadest sense do not mostly repay good with
good and evil with evil, i.e. they very often cause much more than the least possible death and pain,
because they do not (allegedly in fact) mostly want to live in a world, where everyone likes each other.
Counterargument of that counterargument is in wording of contemporary prevalent Darwinian theory of
Richard Dawkins in his writing The Selfish Gene, that according to my Philosophy of Balance the
evolution of nature is based in a majority on altruistic respectively selfish reciprocity not on exclusive
selfishness e.g. of genes, how both Darwinism and Dawkins suppose, now only nature will be able to do
the long - term decision of this dispute between Darwinism and my Philosophy of Balance, if from long term viewpoint the selfishness of human beings in relation to other living creatures also to people is
profitable, or on the contrary, if nature revenges this selfishness reciprocally. While the least possible
death and pain is absolute value, so only lower limit of much more than the least possible death and
pain (especially in relation to females as donors of life) as subjectively relative value of little more than
the least possible death and pain as apparent component of that absolute value should be subjectively
tolerated without appropriate counterattack, however intentional killing of human being or animal is
absolutely inadmissible except extreme need.
3. 5. 2019 13:43

18/05/2019 Přes níže uvedené výhrady ve volbách do Evropského parlamentu v květnu 2019 budu volit levicovou
DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT (tj. demokratickou stranu zelených) a zakroužkuji její dva kandidáty č. 6 PhDr. Martina
Nováková, 36 let, klinický psycholog a č. 14 Blanka Schrőpferová, 42 let, vedoucí záchranné stanice S.O.S. Život
pro koně, Mířkov. Kdybych měl pravicové zájmy, tak bych zřejmě volil zástupce Strany zelených kandidující v
těchto volbách v koalici s TOP 09. Ještě jsem váhal zakroužkovat kandidáta č. 15 Romana Cerhová, 53 let, státní
občanka ČR, ošetřovatelka koní, obchodní zástupce, Plzeň bez politické příslušnosti, nakonec po delším váhání v
obou případech při nedostatku relevantních informací jsem zakroužkoval na kandidátce výše postavenou PhDr.
Martinu Novákovou (zřejmou příznivkyni hnutí „zvířata nejíme“). Nebudu kroužkovat osoby na předních místech
kandidátky provozující útulky pro psy a kočky, za nimiž je zásadně obrovská zbytečná smrt a bolest, z čehož
plynou často poruchy morálky těchto provozovatelů. Tato obrovská zbytečná smrt a bolest je, protože jsou zde psi
a kočky zásadně krmeni masitými granulemi z u nás masově od narození mučených a masově vražděných
hospodářských zvířat z průmyslových zemědělských porážkových velkochovů místo vegetariánských granulí pro
psy a kočky např. vegetariánských granulí pro psy yarrah, a vegetariánských granulí pro psy, resp. kočky AMI
DOG, resp. AMI CAT nutně doplněné z masa pouze zdechlinami zemřelými přirozeně zásadně na stáří (podle mé
osobní zkušenosti u výlučného užívání těchto vegetariánských granulí nejde o dostatečnou kompletní stravu, jak
tato krmiva falešně uvádějí z důvodu hrozících vážných zdravotních problémů těchto masožravců bez doplnění
masa). Bude je volit, protože DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je levicová strana hájící lidi i mne s levicovými zájmy (viz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Demokratická_strana_zelených ) i zájmy zvířat v krajní nouzi (v programu říkají, že
žádají podporu útulků pro psy, koně i ostatní živočichy, viz https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2810183rozhovory-s-lidry-kandidatek-do-evropskych-voleb-andrea-bychlova-dsz ). Protože dle fotky, kterou mám k
dispozici PhDr. Martina Nováková je příznivkyně hnutí „zvířata nejíme“ (viz
https://www.facebook.com/zviratanejime/ ) (na billboardu má jejich tričko). Dále protože Blanka Schrőpferová
provozuje útulek pro staré a týrané koně S.O.S. - Život pro koně, přičemž koně jsou vegetariáni a záchranu v naší
společnosti nutně potřebují (viz http://www.soszivotprokone.wz.cz/ ) A to ačkoliv DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je
možná strana s nedemokratickými sklony (viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Demokratická_strana_zelených ),
protože upřednostňuji diktaturu s uzákoněním spravedlivých práv všech živých tvorů před demokracii bez tohoto
uzákonění (ideální je politeiá, podle mne tj. demokracie s tímto uzákoněním). A to, ačkoliv na předních místech
kandidátky DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT do evropských voleb v květnu 2019 jsou provozovatelé útulku pro psy a
kočky, za kterými je obrovská zbytečná smrt a bolest, protože jsou krmené zásadně masitými granulemi z
hospodářských zvířat, a tudíž lze vážně pochybovat o jejich morálnosti (viz výše) (viz spvzt.cz)

18/05/2019 Přes níže uvedené výhrady ve volbách do Evropského parlamentu v květnu 2019 budu volit
levicovou DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT (tj. demokratickou stranu zelených) a zakroužkuji její dva
kandidáty č. 6 PhDr. Martina Nováková, 36 let, klinický psycholog a č. 14 Blanka Schrőpferová, 42 let,
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vedoucí záchranné stanice S.O.S. Život pro koně, Mířkov. Kdybych měl pravicové zájmy, tak bych
zřejmě volil zástupce Strany zelených kandidující v těchto volbách v koalici s TOP 09.
Ještě jsem váhal zakroužkovat kandidáta č. 15 Romana Cerhová, 53 let, státní občanka ČR,
ošetřovatelka koní, obchodní zástupce, Plzeň bez politické příslušnosti, nakonec po delším váhání v
obou případech při nedostatku relevantních informací jsem zakroužkoval na kandidátce výše
postavenou PhDr. Martinu Novákovou (zřejmou příznivkyni hnutí „zvířata nejíme“).
Nebudu kroužkovat osoby na předních místech kandidátky provozující útulky pro psy a kočky, za nimiž
je zásadně obrovská zbytečná smrt a bolest, z čehož plynou často poruchy morálky těchto
provozovatelů. Tato obrovská zbytečná smrt a bolest je, protože jsou zde psi a kočky zásadně krmeni
masitými granulemi z u nás masově od narození mučených a masově vražděných hospodářských zvířat
z průmyslových zemědělských porážkových velkochovů místo vegetariánských granulí pro psy a kočky
např. vegetariánských granulí pro psy yarrah, a vegetariánských granulí pro psy, resp. kočky AMI DOG,
resp. AMI CAT nutně doplněné z masa pouze zdechlinami zemřelými přirozeně zásadně na stáří (podle
mé osobní zkušenosti u výlučného užívání těchto vegetariánských granulí nejde o dostatečnou
kompletní stravu, jak tato krmiva falešně uvádějí z důvodu hrozících vážných zdravotních problémů
těchto masožravců bez doplnění masa).
Bude je volit, protože DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je levicová strana hájící lidi i mne s levicovými zájmy
(viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Demokratická_strana_zelených ) i zájmy zvířat v krajní nouzi (v
programu říkají, že žádají podporu útulků pro psy, koně i ostatní živočichy,
viz https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2810183-rozhovory-s-lidry-kandidatek-do-evropskych-volebandrea-bychlova-dsz ). Protože dle fotky, kterou mám k dispozici PhDr. Martina Nováková je
příznivkyně hnutí „zvířata nejíme“ (viz https://www.facebook.com/zviratanejime/ ) (na billboardu má jejich
tričko). Dále protože Blanka Schrőpferová provozuje útulek pro staré a týrané koně S.O.S. - Život pro
koně, přičemž koně jsou vegetariáni a záchranu v naší společnosti nutně potřebují
(viz http://www.soszivotprokone.wz.cz/ )
A to ačkoliv DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je možná strana s nedemokratickými sklony
(viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Demokratická_strana_zelených ), protože upřednostňuji diktaturu s
uzákoněním spravedlivých práv všech živých tvorů před demokracii bez tohoto uzákonění (ideální je
politeiá, podle mne tj. demokracie s tímto uzákoněním). A to, ačkoliv na předních místech kandidátky
DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT do evropských voleb v květnu 2019 jsou provozovatelé útulku pro psy a
kočky, za kterými je obrovská zbytečná smrt a bolest, protože jsou krmené zásadně masitými granulemi
z hospodářských zvířat, a tudíž lze vážně pochybovat o jejich morálnosti (viz výše)
(viz spvzt.cz)
18. 5. 2019 16:02

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT podporuje iniciativy vedoucí k zavedení
kamerových systémů na všech jatkách v ČR.
DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se ztotožňuje s názory ochránců zvířat a požaduje zavedení kamerových
systémů na všech jatkách v České republice bez výjimky.
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se tímto připojuje k petiční akci s názvem Za zavedení kamerových systémů
na všech jatkách v ČR z 11. 3. 2019.
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT souhlasí s požadavky na změnu legislativy, které se opírají zejména o
následující skutečnosti:
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Kamerové systémy by mohly odradit od špatného a násilného zacházení se zvířaty, podporovaly snahu
dodržovat správné postupy a předešly situacím, kdy se ke konzumentům dostane maso z nemocného
zvířete (viz. situace v Polsku). Domníváme se, že spotřebitel by měl vědět, co jí a jakým procesem si
zvíře před smrtí prošlo.
Kamery požadujeme na místech vykládání či vyhánění zvířat z transportního vozu, předporážkového
ustájení zvířat a na místech usmrcování, vykrvení a následného stahování z kůže, vyvrhování a
zbavování se jednotlivých částí těla.
Požadujeme, aby byl celý tento proces živě vysílán na webových stránkách jednotlivých jatek tak, aby
se na něj kdokoliv mohl kdykoliv podívat. Vzorem může být např. společnost Hollandia, která pod
heslem „jsme průhlední” vysílá online každou z částí svých činností.
Kamerové systémy neukončí utrpení na jatkách, ale budou cenným nástrojem běžným spotřebitelům k
tomu, aby věděli, jak je nakládáno se zvířaty, které konzumují. Jatka nedovolují exkurze a jejich budovy
jsou uzpůsobeny tak, že se nikdo nemá šanci o jejich činnosti nic dozvědět. Zvířata jsou odkázána na
vůli zaměstnanců. Z pořízených záběrů a výpovědí zaměstnanců vyplývá, že jsou v některých
případech zvířatům chvíle před smrtí znepříjemňovány. Inspirací může být Francie a Velká Británie, kde
jsou kamerové systémy na jatkách již zavedeny.
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi.
Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.
DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a
zlepšení podmínek chovu.
ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT
20. 5. 2019 0:38

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Evoluce přírody je podle mé Filosofie rovnováhy většinově založena na altruistické a naopak sobecké
reciprocitě nikoliv na výlučné sobeckosti např. genů, jak předpokládá darwinismus i Dawkins, nepřímý
důkaz tohoto sporu mezi darwinismem a mou Filosofií rovnováhy bude schopná udělat pouze příroda,
jestli se z dlouhodobého hlediska vyplatí sobeckost lidí ve vztahu k jiným živým tvorům i lidem, nebo
naopak, jestli bude tato sobeckost recipročně přírodou pomstěna, dle mé Filosofie rovnováhy tímto
přímým důkazem je v námi ovlivnitelném čase nicméně automatické obnovení Biblického ráje, tj. světa,
kde se budou mít všichni rádi.
6. 6. 2019 10:32

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
According to my Philosophy of Balance the evolution of nature is based in a majority on altruistic
respectively selfish reciprocity not on exclusive selfishness e.g. of genes, how both Darwinism and
Dawkins suppose, only nature will be able to do the indirect proof of this dispute between Darwinism
and my Philosophy of Balance, if from long - term viewpoint the selfishness of human beings in relation
to other living creatures also to people is profitable, or on the contrary, if nature revenges this
selfishness reciprocally, according to my Philosophy of Balance this direct proof is in by us influenceable
time nevertheless automatic restoration of Biblical paradise, i. e. world, where everyone likes each
other.
6. 6. 2019 10:34
Milion podpisů proti klecím. Češi jsou pro zákaz
https://www.novinky.cz/domaci/506870-milion-podpisu-proti-klecim-cesi-jsou-pro-zakaz.html
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Aktualizováno 16. 6. 2019 10:11
16. 6. 2019 10:11
Stop klecovému chovu
Více než 300 milionů hospodářských zvířat po celé Evropě trpí v klecích.
Společně máme šanci jejich trápení ukončit s Evropskou občanskou iniciativou „Konec doby klecové“.
Abychom mohli vyzvat Evropskou komisi k ukončení tohoto nelidského zacházení s hospodářskými
zvířaty, potřebujeme více než 1 milion jmen.
PODPOŘTE ZÁKAZ KLECÍ po celé Evropě a pusťte hospodářská zvířata na svobodu!
https://ciwf-int.endthecageage.eu/cs-CZ/live/eci
Aktualizováno 16. 6. 2019 10:14
16. 6. 2019 10:14
https://smradzpocerad.cz/?utm_campaign=fossilfuels&utm_source=en&utm_medium=email&utm_term=coal
Aktualizováno 27. 6. 2019 0:33
27. 6. 2019 0:33
http://www.msn.com/cs-cz/finance/zprávy/valná-hromada-čez-pokračuje-aktivisté-greenpeace-opustilibudovu/ar-AADqX7C?ocid=spartandhp
Aktualizováno 27. 6. 2019 0:36
27. 6. 2019 0:36
https://www.novinky.cz/zena/zdravi/508758-dlouhodobe-nemocnym-lidem-v-olomouci-zprijemnuji-caszvirata.html
Aktualizováno 27. 6. 2019 0:40
27. 6. 2019 0:40

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Porazí boj lásku (Biblický ráj) nebo láska porazí boj ve světové evoluci? Je možný Bůh boj (současné
ortodoxní židovství, darwinismus) nebo láska (křesťanství)?
6. 7. 2019 20:46

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Does a fight defeat a love (Biblical paradise) or does a love defeat a fight in evolution of the world? Is
the possible God a fight (contemporary Orthodox Judaism, Darwinism) or a love (Christianity)?
6. 7. 2019 20:56
Svět jako boj versus svět jako láska. (Ortodoxní) Izraelci věřící, že Bůh je boj (viz darwinistický boj o
život), jsou velmi soutěživí, což velmi stigmatizuje duševně nemocné židy a v uzavírání sňatku i jejich
sourozence, jsou fatalističtí (kvůli zkušenostem z izraelské armády), jsou požadující při spolupráci s góji
(nežidy) rychlou návratnost vložených investic (pro Stát Izrael) či jsou gójům ochotni poskytnout pouze
malou investici či malou mzdu, protože chtějí jako vyvolený národ vládnout světu a nevěří gójům jako
svým židovským bližním, jsou v dlouhodobé investici ochotni spolupracovat pouze s židy, kterým věří
jako svým židovským bližním.
Je-li přeci jen Bůh láska (křesťanství, neortodoxní židovství), tak šťastný život (Biblický ráj) jedinců
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nezajistí na prvním místě boj, ale co možná největší smír se všemi živými tvory. To znamená, že
zaměstnavatel by měl nabídnout zaměstnanci co možná nejvyšší mzdu a zaměstnanec by měl od
tohoto zaměstnavatele vzít co možná (s ohledem na potřeby tohoto zaměstnance) nejnižší mzdu,
protože peníze symbolizují zásadně spotřebovávané mrtvoly živých tvorů.
Literatura:
Viz https://vskp.vse.cz/id/10804 , https://theses.cz/id/n7cl7d/Melkova_Vendula_Specifika_osetrovatelske
_pece_u_zidovskeh.pdf
Křesťanský Bůh jako láska:
Bible, Nový zákon, 1. Janův 4
16Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce,
v Bohu zůstává a Bůh v něm.
http://www.biblenet.cz/b/John1/4#v16
Ortodoxní židovský Bůh jako boj
Bible, Tóra (podle neortodoxního židovství Tóra se vyvíjí v čase a nyní její následující kapitola není
platná
viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Reformní_judaismus , https://cs.wikipedia.org/wiki/Konzervativní_judais
mus , https://en.wikipedia.org/wiki/Reform_Judaism#God , ale podle ortodoxního židovství celá Tóra a
také její následující kapitola jsou stále platné viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Ortodoxní_judaismus ),
Deuteronomium 7
• 1Až tě Hospodin, tvůj Bůh, uvede do země, kterou přicházíš obsadit, zažene před tebou početné
pronárody, Chetejce, Girgašejce, Emorejce, Kenaance, Perizejce, Chivejce a Jebúsejce, sedm
pronárodů početnějších a zdatnějších než ty.
• 2Hospodin, tvůj Bůh, ti je předá, abys je pobil. Vyhubíš je jako klaté, neuzavřeš s nimi smlouvu a
nesmiluješ se nad nimi,
• 3nespřízníš se s nimi, svou dceru neprovdáš za syna někoho z nich ani jeho dceru nevezmeš pro
svého syna.
• 4To by odvrátilo tvého syna ode mne, takže by sloužili jiným bohům. Hospodin by proti vám vzplanul
hněvem a rychle by tě vyhladil.
• 5Proto s nimi naložíte takto: jejich oltáře rozboříte, jejich posvátné sloupy roztříštíte, jejich posvátné
kůly pokácíte, jejich tesané sochy spálíte.
• 6Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha; tebe si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech lidských
pokolení , která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím.
• 7Nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoli jiný lid, přilnul k vám Hospodin a vyvolil vás. Vás je
přece méně než kteréhokoli lidu.
• 8Ale protože vás Hospodin miluje a zachovává přísahu, kterou se zavázal vašim otcům, vyvedl vás
Hospodin pevnou rukou a vykoupil tě z domu otroctví, z rukou faraóna, krále egyptského.
• 9Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do
tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání.
• 10Avšak tomu, kdo ho nenávidí, odplácí přímo a uvrhne ho do záhuby. Nebude odkládat; tomu, kdo ho
nenávidí, odplatí přímo.
• 11Proto bedlivě dbej na přikázání, nařízení a práva, která ti dnes přikazuji dodržovat.
• 12Za to, že tato práva budete poslouchat a bedlivě je dodržovat, bude Hospodin, tvůj Bůh, zachovávat
tobě smlouvu a milosrdenství, jak přísahal tvým otcům.
• 13Bude tě milovat a bude ti žehnat a rozmnoží tě. Požehná plodu tvého života i plodu tvé role, tvému
obilí, tvému moštu, tvému oleji, vrhu tvého skotu a přírůstku tvého bravu na zemi, o níž se přísahou
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zavázal tvým otcům, že ti ji dá.
• 14Budeš požehnaný nad každý jiný lid, nevyskytne se neplodný nebo neplodná u tebe ani u tvého
dobytka.
• 15Hospodin od tebe odvrátí každou nemoc, nevloží na tebe žádnou ze zhoubných chorob egyptských,
které jsi poznal, ale uvalí je na všechny, kdo tě nenávidí.
• 16Pohltíš každý lid, který ti vydá Hospodin, tvůj Bůh, nebudeš ho litovat, nebudeš sloužit jeho bohům;
bylo by ti to léčkou.
• 17Snad si v srdci řekneš: „Tyto pronárody jsou početnější než já. Jak bych si je mohl podrobit?“
• 18Neboj se jich! Jen si vzpomeň, jak naložil Hospodin, tvůj Bůh, s faraónem a s celým Egyptem,
• 19vzpomeň si na veliké zkoušky, které jsi viděl na vlastní oči, na znamení a zázraky, na pevnou ruku a
vztaženou paži, jimiž tě vyvedl Hospodin, tvůj Bůh. Tak naloží Hospodin, tvůj Bůh, s každým lidem,
kterého se bojíš.
• 20I děsy na ně pošle Hospodin, tvůj Bůh, dokud nezhynou ti, kteří zbyli a skryli se před tebou.
• 21Nesmíš mít před nimi strach, neboť Hospodin, tvůj Bůh, Bůh veliký a vzbuzující bázeň, je uprostřed
tebe.
• 22Hospodin, tvůj Bůh, zažene ty pronárody před tebou poznenáhlu. Nemůžeš s nimi rychle skoncovat,
aby se proti tobě nerozmohla polní zvěř.
• 23Hospodin, tvůj Bůh, ti je však předá ochromené velikým zděšením, dokud nebudou vyhlazeni.
• 24Vydá ti do rukou jejich krále a zničíš jejich jméno pod nebem; nikdo se proti tobě nepostaví, dokud je
nevyhladíš.
• 25Tesané sochy jejich bohů spálíte. Nebudeš žádostiv stříbra ani zlata z nich, nevezmeš si je , abys
nepadl do léčky. Před Hospodinem, tvým Bohem, je to ohavnost.
• 26Nevneseš do svého domu ohavnou modlu ; propadl bys klatbě jako ona. Budeš ji mít v opovržení,
budeš ji mít za hnusnou ohavnost, neboť je klatá.
http://www.biblenet.cz/b/Deut/7
Aktualizováno 7. 7. 2019 22:04
7. 7. 2019 22:04
World as fight versus world as love. (Orthodox) Israelis believing, that the God is a fight (see Darwinian
struggle for life), are very competitive, which stigmatises very much the mentally ill Israelites and in
contracting marriage also their siblings, they are fatalistic (because of experiences from Israeli army),
they are requiring at collaboration with goyim (non-Jews) fast return of contributed capital investments
(for State Israel) or they are ready to give to goyim only little capital investments or little wages, because
they as chosen people want to govern the world and they disbelieve goyim than their Jewish fellow men,
they are ready to collaborate in long term capital investments only with Jews, who they believe as their
Jewish fellow men.
If nevertheless the God is a love (Christianity, unorthodox Judaism), so happy life (Biblical paradise) of
individuals will not secure in the first place a fight, but what maybe greatest reconciliation with all living
creatures. It means that the employer should offer to employee what maybe highest wages and this
employee should take from this employer what maybe (considering needs ot this employee) lowest
wages, because money symbolizes on principle consumed cadavers of living creatures.
Literature:
See https://vskp.vse.cz/id/10804 , https://vskp.vse.cz/id/10804https://theses.cz/id/n7cl7d/Melkova_Vend
ula_Specifika_osetrovatelske_pece_u_zidovskeh.pdf
Christian God as love
Bible, New Testament, 1 John 4 King James Version (KJV)
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16 And we have known and believed the love that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in
love dwelleth in God, and God in him.
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+John+4&version=KJV
Orthodox Jewish God as fight
Bible, Torah (according to unorthodox Judaism the Torah develops in time and now its following chapter
is not valid
see https://cs.wikipedia.org/wiki/Reformní_judaismus , https://cs.wikipedia.org/wiki/Konzervativní_judais
mus , https://en.wikipedia.org/wiki/Reform_Judaism#God , but according to Orthodox Judaism the whole
Torah and also its following chapter are still valid
see https://cs.wikipedia.org/wiki/Ortodoxní_judaismus ), Deuteronomy 7 King James Version (KJV)
7 When the Lord thy God shall bring thee into the land whither thou goest to possess it, and hath cast
out many nations before thee, the Hittites, and the Girgashites, and the Amorites, and the Canaanites,
and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, seven nations greater and mightier than thou;
2 And when the Lord thy God shall deliver them before thee; thou shalt smite them, and utterly destroy
them; thou shalt make no covenant with them, nor shew mercy unto them:
3 Neither shalt thou make marriages with them; thy daughter thou shalt not give unto his son, nor his
daughter shalt thou take unto thy son.
4 For they will turn away thy son from following me, that they may serve other gods: so will the anger of
the Lord be kindled against you, and destroy thee suddenly.
5 But thus shall ye deal with them; ye shall destroy their altars, and break down their images, and cut
down their groves, and burn their graven images with fire.
6 For thou art an holy people unto the Lord thy God: the Lord thy God hath chosen thee to be a special
people unto himself, above all people that are upon the face of the earth.
7 The Lord did not set his love upon you, nor choose you, because ye were more in number than any
people; for ye were the fewest of all people:
8 But because the Lord loved you, and because he would keep the oath which he had sworn unto your
fathers, hath the Lord brought you out with a mighty hand, and redeemed you out of the house of
bondmen, from the hand of Pharaoh king of Egypt.
9 Know therefore that the Lord thy God, he is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy
with them that love him and keep his commandments to a thousand generations;
10 And repayeth them that hate him to their face, to destroy them: he will not be slack to him that hateth
him, he will repay him to his face.
11 Thou shalt therefore keep the commandments, and the statutes, and the judgments, which I
command thee this day, to do them.
12 Wherefore it shall come to pass, if ye hearken to these judgments, and keep, and do them, that the
Lord thy God shall keep unto thee the covenant and the mercy which he sware unto thy fathers:
13 And he will love thee, and bless thee, and multiply thee: he will also bless the fruit of thy womb, and
the fruit of thy land, thy corn, and thy wine, and thine oil, the increase of thy kine, and the flocks of thy
sheep, in the land which he sware unto thy fathers to give thee.
14 Thou shalt be blessed above all people: there shall not be male or female barren among you, or
among your cattle.
15 And the Lord will take away from thee all sickness, and will put none of the evil diseases of Egypt,
which thou knowest, upon thee; but will lay them upon all them that hate thee.
16 And thou shalt consume all the people which the Lord thy God shall deliver thee; thine eye shall have
no pity upon them: neither shalt thou serve their gods; for that will be a snare unto thee.
17 If thou shalt say in thine heart, These nations are more than I; how can I dispossess them?
18 Thou shalt not be afraid of them: but shalt well remember what the Lord thy God did unto Pharaoh,
and unto all Egypt;
19 The great temptations which thine eyes saw, and the signs, and the wonders, and the mighty hand,
and the stretched out arm, whereby the Lord thy God brought thee out: so shall the Lord thy God do
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unto all the people of whom thou art afraid.
20 Moreover the Lord thy God will send the hornet among them, until they that are left, and hide
themselves from thee, be destroyed.
21 Thou shalt not be affrighted at them: for the Lord thy God is among you, a mighty God and terrible.
22 And the Lord thy God will put out those nations before thee by little and little: thou mayest not
consume them at once, lest the beasts of the field increase upon thee.
23 But the Lord thy God shall deliver them unto thee, and shall destroy them with a mighty destruction,
until they be destroyed.
24 And he shall deliver their kings into thine hand, and thou shalt destroy their name from under heaven:
there shall no man be able to stand before thee, until thou have destroyed them.
25 The graven images of their gods shall ye burn with fire: thou shalt not desire the silver or gold that is
on them, nor take it unto thee, lest thou be snared therin: for it is an abomination to the Lord thy God.
26 Neither shalt thou bring an abomination into thine house, lest thou be a cursed thing like it: but thou
shalt utterly detest it, and thou shalt utterly abhor it; for it is a cursed thing.
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Deuteronomy+7&version=KJV
Aktualizováno 7. 7. 2019 22:06
7. 7. 2019 22:06
https://secure.avaaz.org/campaign/fr/japan_ivory_cites_loc/?blSZUhb&v=117667&cl=16013996228&_c
hecksum=90ac1316f9a10f7edcc230e055d113189ad23306e3f86cb6b33dca88baa07b81
Aktualizováno 11. 7. 2019 15:02
11. 7. 2019 15:02

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
18/07/2018 Podle mé Filosofie rovnováhy fatalismus nutný pro slabé jedince je jejich předpoklad, že
jedinci působícímu (delší dobu) charitu, tj. co možná nejméně smrti a bolesti (každému živému tvoru),
budou všichni působit také charitu, jak je správné k dosažení světa, kde se budou mít všichni rádi (tj.
Biblického ráje). Ale silní jedinci si mohou vybrat mezi touto reciproční charitou (tj. dobro za dobro a
naopak zlo za zlo, ale i v tomto případě charitním způsobem a za charitním účelem) a nebo naopak
sobeckým bojem, což take často znamená úspěch jedince v tomto světě, což dle prvého výše
uvedeného zákona tohoto světa v podobě reciproční charity dosud nikdo uspokojivě nevysvětlil (a
zůstává tak i pro silné jedince otázkou víry).
18. 7. 2019 20:23

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
18/07/2018 According to my Philosophy of Balance the fatalism necessary for the weak individuals is
their presumption, that to an individual causing (for a longer time) charity, i.e. the least possible death
and pain (to every living creature), everyone will cause also the charity, how it is right to achieve the
world, where everyone likes each other (i. e. Biblical paradise). But the strong individuals can choose
between this reciprocal charity (i.e. good for good, respectively evil for evil, but also in this case in the
charitable way and for charitable purpose) and alternatively on the contrary the selfish fight, which also
often means the success of individual in this world, which according to the first above mentioned law of
this world in the form of reciprocal charity till this time nobody has explained satisfyingly (and it remains
so also for strong individuals the question of belief).
18. 7. 2019 20:28

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
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19/07/2019 Proč dát přednost sobeckému boji? Podle jednoho člověka, protože mám výběr, mohu se
spolehnout na svou sílu, nemusím se spoléhat na druhé ani na Boha jako charitu. Podle mne vždy
záleží na zkušenosti, co se nám více vyplatilo.
19. 7. 2019 20:34

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
19/07/2019 Why does one prefer the selfish fight? According to one human being, because I have a
choice, I can rely on my fitness, I do not need to rely on the others or on the God as charity. According
to me it always depends on experience, what payed off us more.
19. 7. 2019 22:55
20/07/2019 Níže uvádím starozákonní Biblické normy spravedlivého bojovníka (dravce) ve vztahu k
cizincům s mým protestem proti vyhlazení obou (podle mého názoru v obou případech zjevně chybí v
Biblickém Starém zákoně zákaz těchto vyhlazení) jak dítěte, resp. dětí a i nikoliv nepřítele, resp. nikoliv
nepřátel z Amálekova národa (tj. z národa všech židovských /v křesťanském náboženství zobecněno
všech našich/ nepřátel, viz níže uvedený fundamentalistický ortodoxní židovský komentář):
1) Láska ve vztahu k vlastnímu židovskému národu a upuštění od pomsty vůči těmto bližním
Bible (ČEP), Leviticus 19,
17Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru, ale budeš trestat svého bližního podle
práva, a neponeseš následky jeho hříchu.
18Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně , ale budeš milovat svého bližního jako sebe
samého. Já jsem Hospodin.
(viz níže uvedená literatura strana 24)
2) Láska ve vztahu k přátelům
Bible (ČEP), Leviticius 19,
33Bude-li přebývat s tebou ve vaší zemi někdo jako host, nebudete mu škodit.
34Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat
jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské. Já jsem Hospodin, váš Bůh.
(viz níže uvedená literatura strana 24)
Bible (ČEP), Deuteronomium 10, 19Milujte tedy hosta, neboť jste byli hosty v egyptské zemi.
(viz níže uvedená literatura strana 24)
3) Láska ve vztahu k nepřátelům
Bible (ČEP), Exodus 23,
4Když narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho zatoulaného osla, musíš mu jej vrátit.
5Když uvidíš, že osel toho, kdo tě nenávidí, klesá pod svým břemenem, zanecháš ho snad , aniž ho
vyprostíš? Spolu s ním ho vyprostíš.
(viz níže uvedená literatura strana 24)
Bible (ČEP), Přísloví 25,
21Hladoví-li ten, kdo tě nenávidí, nasyť jej chlebem, žízní-li, napoj ho vodou,
22tím shrneš řeřavé uhlí na jeho hlavu a Hospodin ti odplatí.
(viz níže uvedená literatura strana 24)
4) Vyhlazení (zabíjení, eventuálně zabití) nepřátel
„Násilničtí fundamentalisté pak dospívají k názoru, že náboženství dodává jejich činům ospravedlnění,
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ba přímo je zavazuje, aby zabíjeli Amáleka – pod tento biblický pojem zahrnují všechny „nepřátele
židů“.“ (viz níže uvedená literatura strana 102) „…, případně pokyn k vyhlazení Amáleku, nepřítele židů
(1 Sam, 15), považují židovští fundamentalisté za doslovná přikázání boží, která je „nutno brát stejně
vážně jako třeba základní mravní přikázání tóry“. (viz níže uvedená literatura strana 17)
Bible (ČEP), Exodus 17,
8Tu přitáhl Amálek, aby v Refídimu bojoval s Izraelem.
9Mojžíš rozkázal Jozuovi: „Vyber nám muže a vyjdi do boje proti Amálekovi. Já se zítra postavím na
vrchol pahorku s Hospodinovou holí v ruce.“
10Jozue učinil, jak mu Mojžíš rozkázal, a dal se s Amálekem do boje. Mojžíš, Áron a Chúr vystoupili na
vrchol pahorku.
11Dokud Mojžíš držel ruku nahoře, vítězil Izrael, když ruku spustil, vítězil Amálek.
12Když Mojžíšovi umdlévaly ruce, vzali kámen a podložili jej pod Mojžíše , aby se na něj posadil. Áron a
Chúr, každý z jedné strany, mu podpírali ruce, takže vytrval s rukama nahoře až do západu slunce.
13I porazil Jozue Amáleka a jeho lid ostřím meče.
14Hospodin řekl Mojžíšovi: „Zapiš na památku do knihy a předej Jozuovi, že zcela vymažu zpod nebes
památku na Amáleka.“
15I vybudoval Mojžíš oltář a pojmenoval jej: ‚Hospodin je má korouhev.‘
16Řekl totiž: „Je vztažena ruka nad Hospodinovým trůnem. Hospodin vyhlašuje boj proti Amálekovi do
posledního pokolení.“
(viz níže uvedená literatura strana 129)
Bible (ČEP), 1. Samuelova 15
1Samuel řekl Saulovi: „Hospodin mě poslal, abych tě pomazal za krále nad jeho lidem, nad Izraelem.
Nyní tedy poslechni Hospodinova slova.
2Toto praví Hospodin zástupů: Mám v patrnosti, co učinil Amálek Izraeli; položil se mu do cesty, když
vystupoval z Egypta.
3Nyní jdi a pobij Amáleka; jako klaté zničíte vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muže i
ženu, pachole i kojence, býka i ovci, velblouda i osla!“
4Saul svolal lid a dal mu nastoupit v Telaímu; bylo to dvě stě tisíc pěších a judských mužů deset tisíc.
5Pak Saul přitáhl až k Amálekovu městu a v úvalu umístil zálohu.
6Kénijcům Saul vzkázal: „Odejděte od Amáleka a sestupte dolů, abych vás nesmetl spolu s ním. Vy jste
přece prokázali milosrdenství všem Izraelcům, když vystupovali z Egypta.“ Kénijci tedy od Amáleka
odešli.
7A Saul Amáleka pobíjel od Chavíly směrem na Šúr, který je naproti Egyptu.
8Amáleckého krále Agaga chytil živého, ale ostřím meče vyhubil všechen lid jako klatý.
9Saul a jeho lid ušetřil Agaga a nejlepší kusy z bravu a skotu, z druhého vrhu , a ze skopců a vůbec ze
všeho pěkného, a nechtěli je vyhubit jako klaté. Jako klaté zničili jen to, co bylo podřadné a bezcenné.
10I stalo se slovo Hospodinovo k Samuelovi:
11„Lituji, že jsem ustanovil Saula králem, neboť se ode mne odvrátil a mými slovy se neřídí.“ Tu
vzplanul Samuel hněvem a po celou noc úpěl k Hospodinu.
12Za časného jitra šel Samuel vstříc Saulovi. Tu oznámili Samuelovi: „Saul přitáhl na Karmel a postavil
si tam znamení své moci. Pak se obrátil, táhl dál a sestoupil do Gilgálu.“
13Když Samuel přišel k Saulovi, ten ho pozdravil: „Buď požehnán od Hospodina. Řídil jsem se
Hospodinovým slovem.“
14Samuel se však tázal: „A co to bečení ovcí, jež doléhá k mým uším, a to bučení dobytka, které
slyším?“
15Saul vysvětloval: „Přivedli je od Amáleka. Lid ušetřil nejlepší kusy z bravu a skotu, aby je obětoval
Hospodinu, tvému Bohu. Ale zbytek jsme vyhubili jako klatý.“
16Samuel Saula přerušil: „Přestaň! Musím ti oznámit, co ke mně této noci Hospodin promluvil.“ Řekl
mu: „Mluv.“
17Samuel pravil: „Cožpak nejsi vůdcem izraelských kmenů, ačkoli sis dříve připadal nepatrný?
Hospodin tě pomazal za krále nad Izraelem.
18Hospodin tě také poslal na cestu s rozkazem: Jdi a jako klaté vyhubíš ty amálecké hříšníky. Budeš
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proti nim bojovat, dokud je úplně nezničíš.
19Proč jsi Hospodina neuposlechl, ale vrhl se na kořist a dopustil se toho, co je v Hospodinových očích
zlé?“
20Saul vysvětloval Samuelovi: „Vždyť jsem Hospodina uposlechl. Šel jsem cestou, na kterou mě
Hospodin poslal. Přivedl jsem amáleckého krále Agaga a Amáleka jsem zničil jako klatého.
21Ale lid si vzal z kořisti, z bravu a skotu, to nejlepší z klatého, aby měl co obětovat v Gilgálu
Hospodinu, tvému Bohu.“
22Tu řekl Samuel: „Líbí se Hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc než poslouchat Hospodina? Hle,
poslouchat je lepší než obětní hod, pozorně rozvažovat je víc než tuk beranů.
23Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Protože jsi zavrhl
Hospodinovo slovo, i on zavrhl tebe jako krále.“
24Saul doznal Samuelovi: „Zhřešil jsem, neboť jsem přestoupil Hospodinův rozkaz i tvá slova. Bál jsem
se lidu, proto jsem je uposlechl.
25Nyní však sejmi ze mne prosím můj hřích a vrať se se mnou; chci se poklonit Hospodinu.“
26Samuel však Saula odmítl: „Nevrátím se s tebou. Zavrhl jsi Hospodinovo slovo, proto Hospodin zavrhl
tebe, abys nebyl králem nad Izraelem.“
27Když se Samuel obrátil k odchodu, uchopil Saul cíp jeho pláště a ten se odtrhl.
28Samuel mu řekl: „Dnes od tebe Hospodin odtrhl izraelské království a dal je tvému bližnímu, lepšímu,
než jsi ty.
29Věčný Bůh Izraele neklame ani nebude litovat; není to přece člověk, aby litoval.“
30Saul se dožadoval: „Zhřešil jsem. Nyní mi však prosím prokaž poctu před staršími mého lidu i před
Izraelem a vrať se se mnou. Chci se poklonit Hospodinu, tvému Bohu.“
31Samuel se tedy vrátil a šel za Saulem. A Saul se poklonil Hospodinu.
32Pak Samuel poručil: „Přiveďte ke mně amáleckého krále Agaga!“ Agag šel k němu sebevědomě,
neboť si řekl: „Zajisté je odvrácena hořkost smrti.“
33Samuel řekl: „Jako tvůj meč zbavoval ženy dětí, tak ať je tvá matka bezdětná nad jiné ženy.“ A
Samuel rozsekal Agaga na kusy před Hospodinem v Gilgálu.
34Potom Samuel odešel do Rámy, zatímco Saul vystoupil ke svému domu, do Gibeje Saulovy.
35A Samuel už nikdy až do dne své smrti Saula nespatřil, avšak pro Saula truchlil. Hospodin litoval, že
Saula ustanovil králem nad Izraelem.
(viz níže uvedená literatura strana 17)
Literatura: studie dvou neortodoxních židů Theodora Mucha a Karla Pfeifera Svár v bratří v domě
izraelském Židovstvo mezi fundamentalismem a osvícenstvím, z německého originálu Bruderzwist im
Hause Israel přeložila Marie Goldmannová v České republice vydalo nakladatelství THEMIS, Praha
2000, vydání 1.
Citáty z Bible: Český ekumenický překlad, http://www.biblenet.cz/
Aktualizováno 21. 7. 2019 7:47
21. 7. 2019 7:47
20/07/2019 Below I mention the Old Testament Biblical norms of righteous fighter (predator) in relation
to foreigners with my protest against the extermination both (according to me in both cases the
prohibition of these exterminations obviously lacks in Biblical Old Testament) of child, virtually children
and of not enemy, virtually not enemies from the Amalek's nation (i.e. from the nation of all Jewish /in
Christian religion generalized of all our/ enemies, see undermentioned fundamentalist Orthodox Jewish
commentary):
1) Love in relation to own Jewish nation and withelding revenge in relation to these neighbours
Bible (KJV), Leviticus 19,
17 Thou shalt not hate thy brother in thine heart: thou shalt in any wise rebuke thy neighbour, and not
suffer sin upon him.
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18 Thou shalt not avenge, nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy
neighbour as thyself: I am the Lord.
(see undermentioned literature page 24)
2) Love in relation to friends
Bible (KJV), Leviticius 19,
33 And if a stranger sojourn with thee in your land, ye shall not vex him.
34 But the stranger that dwelleth with you shall be unto you as one born among you, and thou shalt love
him as thyself; for ye were strangers in the land of Egypt: I am the Lord your God. (see undermentioned
literature page 24)
Bible (KJV), Deuteronomy 10, 19 Love ye therefore the stranger: for ye were strangers in the land of
Egypt.
(see undermentioned literature page 24)
3) Love in relation to enemies
Bible (KJV), Exodus 23,
4 If thou meet thine enemy's ox or his ass going astray, thou shalt surely bring it back to him again.
5 If thou see the ass of him that hateth thee lying under his burden, and wouldest forbear to help him,
thou shalt surely help with him.
(see undermentioned literature page 24)
Bible (KJV), Proverbs 25,
21 If thine enemy be hungry, give him bread to eat; and if he be thirsty, give him water to drink:
22 For thou shalt heap coals of fire upon his head, and the Lord shall reward thee.
(see undermentioned literature page 24)
4) Extermination (killing, eventually kill) of enemies
„Then violent fundamentalists learn the opinion, that religion provides justification for their acts, even
directly it binds them to kill Amalek – under this biblical notion they include all „enemies of Jews"." (see
undermentioned literature page 102) „ …, or instruction for extermination of Amalek, the enemy of Jews
(1 Sam, 15), the Jewish fundamentalists consider as literal commandment of the God, which „is
necessary to regard seriously as well as perhaps basic moral commandments of Torah" (see
undermentioned literature page 17)
Bible (KJV), Exodus 17,
8 Then came Amalek, and fought with Israel in Rephidim.
9 And Moses said unto Joshua, Choose us out men, and go out, fight with Amalek: to morrow I will
stand on the top of the hill with the rod of God in mine hand.
10 So Joshua did as Moses had said to him, and fought with Amalek: and Moses, Aaron, and Hur went
up to the top of the hill.
11 And it came to pass, when Moses held up his hand, that Israel prevailed: and when he let down his
hand, Amalek prevailed.
12 But Moses hands were heavy; and they took a stone, and put it under him, and he sat thereon; and
Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the one side, and the other on the other side; and his
hands were steady until the going down of the sun.
13 And Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword.
14 And the Lord said unto Moses, Write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of
Joshua: for I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven.
15 And Moses built an altar, and called the name of it Jehovahnissi:
16 For he said, Because the Lord hath sworn that the Lord will have war with Amalek from generation to
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generation.
(see undermentioned literature page 129)
Bible (KJV), 1 Samuel 15
15 Samuel also said unto Saul, The Lord sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel:
now therefore hearken thou unto the voice of the words of the Lord.
2 Thus saith the Lord of hosts, I remember that which Amalek did to Israel, how he laid wait for him in
the way, when he came up from Egypt.
3 Now go and smite Amalek, and utterly destroy all that they have, and spare them not; but slay both
man and woman, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass.
4 And Saul gathered the people together, and numbered them in Telaim, two hundred thousand
footmen, and ten thousand men of Judah.
5 And Saul came to a city of Amalek, and laid wait in the valley.
6 And Saul said unto the Kenites, Go, depart, get you down from among the Amalekites, lest I destroy
you with them: for ye shewed kindness to all the children of Israel, when they came up out of Egypt. So
the Kenites departed from among the Amalekites.
7 And Saul smote the Amalekites from Havilah until thou comest to Shur, that is over against Egypt.
8 And he took Agag the king of the Amalekites alive, and utterly destroyed all the people with the edge
of the sword.
9 But Saul and the people spared Agag, and the best of the sheep, and of the oxen, and of the fatlings,
and the lambs, and all that was good, and would not utterly destroy them: but every thing that was vile
and refuse, that they destroyed utterly.
10 Then came the word of the Lord unto Samuel, saying,
11 It repenteth me that I have set up Saul to be king: for he is turned back from following me, and hath
not performed my commandments. And it grieved Samuel; and he cried unto the Lord all night.
12 And when Samuel rose early to meet Saul in the morning, it was told Samuel, saying, Saul came to
Carmel, and, behold, he set him up a place, and is gone about, and passed on, and gone down to
Gilgal.
13 And Samuel came to Saul: and Saul said unto him, Blessed be thou of the Lord: I have performed
the commandment of the Lord.
14 And Samuel said, What meaneth then this bleating of the sheep in mine ears, and the lowing of the
oxen which I hear?
15 And Saul said, They have brought them from the Amalekites: for the people spared the best of the
sheep and of the oxen, to sacrifice unto the Lord thy God; and the rest we have utterly destroyed.
16 Then Samuel said unto Saul, Stay, and I will tell thee what the Lord hath said to me this night. And
he said unto him, Say on.
17 And Samuel said, When thou wast little in thine own sight, wast thou not made the head of the tribes
of Israel, and the Lord anointed thee king over Israel?
18 And the Lord sent thee on a journey, and said, Go and utterly destroy the sinners the Amalekites,
and fight against them until they be consumed.
19 Wherefore then didst thou not obey the voice of the Lord, but didst fly upon the spoil, and didst evil in
the sight of the Lord?
20 And Saul said unto Samuel, Yea, I have obeyed the voice of the Lord, and have gone the way which
the Lord sent me, and have brought Agag the king of Amalek, and have utterly destroyed the
Amalekites.
21 But the people took of the spoil, sheep and oxen, the chief of the things which should have been
utterly destroyed, to sacrifice unto the Lord thy God in Gilgal.
22 And Samuel said, Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the
voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams.
23 For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou
hast rejected the word of the Lord, he hath also rejected thee from being king.
24 And Saul said unto Samuel, I have sinned: for I have transgressed the commandment of the Lord,
and thy words: because I feared the people, and obeyed their voice.
25 Now therefore, I pray thee, pardon my sin, and turn again with me, that I may worship the Lord.
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26 And Samuel said unto Saul, I will not return with thee: for thou hast rejected the word of the Lord, and
the Lord hath rejected thee from being king over Israel.
27 And as Samuel turned about to go away, he laid hold upon the skirt of his mantle, and it rent.
28 And Samuel said unto him, The Lord hath rent the kingdom of Israel from thee this day, and hath
given it to a neighbour of thine, that is better than thou.
29 And also the Strength of Israel will not lie nor repent: for he is not a man, that he should repent.
30 Then he said, I have sinned: yet honour me now, I pray thee, before the elders of my people, and
before Israel, and turn again with me, that I may worship the Lord thy God.
31 So Samuel turned again after Saul; and Saul worshipped the Lord.
32 Then said Samuel, Bring ye hither to me Agag the king of the Amalekites. And Agag came unto him
delicately. And Agag said, Surely the bitterness of death is past.
33 And Samuel said, As thy sword hath made women childless, so shall thy mother be childless among
women. And Samuel hewed Agag in pieces before the Lord in Gilgal.
34 Then Samuel went to Ramah; and Saul went up to his house to Gibeah of Saul.
35 And Samuel came no more to see Saul until the day of his death: nevertheless Samuel mourned for
Saul: and the Lord repented that he had made Saul king over Israel.
(see undermentioned literature page 17)
Literature: study of two orthodox Jews Theodore Much and Charles Pfeifer Quarrel of Brothers in House
of Israel Jewry between Fundamentalism and Enlightenment, from German original Bruderzwist im
Hause Israel translated by Mary Goldmann in the Czech Republic published by publishing house
THEMIS, Prague 2000, first edition.
Quotation from Bible: King James Version, https://www.biblegateway.com/
Aktualizováno 21. 7. 2019 8:18
21. 7. 2019 8:18

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
21/07/2019 Ve zkratce to znamená pro našeho spravedlivého bojovníka (dravce) pouze zákaz proti
vyhlazení dítěte, resp. dětí a i našeho nikoliv nepřítele, resp. našich nikoliv nepřátel. Blíže viz níže
uvedené normy Biblického Starého zákona.
Ale i pro výše uvedený zákaz a z něj plynoucí povolení vyhlazení (tj. zabíjení, eventuálně zabití) našeho
nepřítele, resp. našich nepřátel platí jediné dogma mé Filosofie rovnováhy:
„Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je
každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti.“ Vše ostatní jsou více názory
(spekulace) (tj. což je možná také více názor /spekulace/).
21. 7. 2019 17:22

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
21/07/2019 In brief it means for our righteous fighter (predator) only the prohibition against extermination
of child, virtually children and also of our not enemy, virtually our not enemies. For details see
undermentioned norms of Biblical Old Testament.
But also for above mentioned prohibition and from it following permission of extermination (i.e. killing,
eventually kill) of our enemy, virtually our enemies only one dogma of my Philosophy of Balance is valid:
„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore
everyone is still obliged to cause the least possible death and pain.“ All the rest consists more in views
(speculations) (i.e. which consists possibly also more in view /speculation/).
21. 7. 2019 17:23
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https://secure.avaaz.org/campaign/fr/amazon_apocalypse_loc/?blSZUhb&v=117876&cl=16049883345&
_checksum=a0422532a928661d7bcfb5f4b948a6d151c65aae1fd20cc444789e1a07379407
Aktualizováno 22. 7. 2019 21:50
22. 7. 2019 21:50

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
25/07/2019 Racionální mystika mé Filosofie rovnováhy. Jestliže budeme předpokládat, že svět je
rozdělen na dravce a naopak býložravce, pak mezi těmito dvěma těžce nepřátelskými skupinami dříve
nebo později vypukne válka se zbraněmi hromadného ničení (v této válce budou nejdříve obětováni
ostatní masojedi, tj. kříženci býložravců a dravců) nebo bude úspěšné smíření těchto býložravců a
všech masojedů, kteří se stanou býložravci nebo mrchožrouti (pokud je toto smíření možné /např.
někteří plazi nemohou jíst zdechliny, jezení zdechlin je zakázáno mezi jinými náboženstvími i židům v
Bibli/, pak ho budou nejlépe schopni zprostředkovat opět tito kříženci býložravců a dravců).
25. 7. 2019 20:53

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
25/07/2019 Rational mystique of my Philosophy of Balance. If we suppose that the world is divided in
predators and on the contrary herbivores, then between these two heavily hostile groups earlier or later
the war will outbreak with mass destruction weapons (at first in this war other meat - eaters, i.e. the
hybrids of herbivores and predators will be victimized) or it will be successful the reconciliation of these
herbivores and all meat - eaters, who become herbivores or the carrion - eaters (if this reconciliation is
possible /e.g. some reptiles cannot eat carrions, eating of carrions is forbidden among other religions
also for Jews in Bible/, then these hybrids of herbivores and predators will be best capable to mediate it
again).
25. 7. 2019 20:54

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
26/07/2019 Těžká racionální mystika mé Filosofie rovnováhy. Dravci jsou lidé po smrti, kteří žijí v pekle,
kde spolu bojují o život a požírají jeden druhého zaživa. Tito dravci v pekle věří, že níže uvedení
kříženci dravců a býložravců či jejich potomci je vysvobodí z tohoto pekla, proto do nich dobrovolně
investují vlastní mrtvoly živých tvorů, aby tito kříženci měli co jíst, dokud se tito kříženci nestanou lidmi
po smrti a dokud se nestanou rovněž těmito dravci v pekle pro své hříchy (tj. způsobení nadměrné smrti
a bolesti). Ideálně se tito kříženci stanou rostliným plodem či rostliným semenem v tomto pekle.
26. 7. 2019 13:21

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
26/07/2019 Heavy rational mystique of my Philosophy of Balance. Predators are people after death,
who live in hell, where they fight for life one against another and they eat one another alive. These
predators in hell believe, that below mentioned hybrids of predators and herbivores or their offspring will
liberate them from this hell, therefore they voluntarily invest in them the own cadavers of living
creatures, that these hybrids have something to eat, until these hybrids will become people after death
and until they will become also these predators in hell for their sins (i.e. causing excessive death and
pain). Ideally these hybrids will become plant fruit or plant seed in this hell.
26. 7. 2019 13:21

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
26/07/2019 Otázka je, jestli spravedlivý (tj. velmi myslící o co možná nejméně smrti a bolesti) bojovník
(viz níže) není zbabělý, jestliže se usiluje z dlouhodobého hlediska co možná nejvíce minimalizovat boj?
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27. 7. 2019 14:13

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
26/07/2019 Question is, if righteous (i.e. very thinking about the least possible death and pain) fighter
(see below) is not cowardly, , if he or she seeks to minimize the fight as much as possible from long term viewpoint?
27. 7. 2019 14:15

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
27/07/2019 Těžká racionální mystika mé Filosofie rovnováhy. Co možná nejméně smrti a bolesti podle
mé Filosofie rovnováhy znamená nutit masojedy, aby byli extrémně hlady kvůli nejedení masa a i nutit je
neorganizovaně nezabíjeli býložravce, a i nutit býložravce, aby se v krajní nouzi nechali sníst masojedy
a neorganizovaně neutíkali před dravci. Toto donucení musí zajišťovat společně silní dravci a silní
býložravci ve svých stádech. Cílem tohoto extrémního donucení je urychlit evoluční adaptaci masojedů
na mrchožrouty a býložravce, ideálně všichni lidé budou jíst pouze rostlinné plody a rostlinná semena.
27. 7. 2019 21:19

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
27/07/2019 Heavy rational mystique of my Philosophy of Balance. The least possible death and pain
according to my Philosophy of Balance means to force meat - eaters to be extremely hungry because of
not eating meat as well as to force them not to kill herbivores in unorganized manner, and also to force
herbivores to let eat themselves by meat - eaters in extreme need and not to escape from predators in
unorganized manner. This coercion must be performed together by fit predators and fit herbivores in
their herds. Goal of this extreme coercion is to accelerate evolutionary adaptation of meat - eaters to
carrion- - eaters and to herbivores, ideally all the people will eat only plant fruits and plant seeds.
27. 7. 2019 21:19

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
31/07/2019 Těžká racionální mystika mé Filosofie rovnováhy. Prioritní přání dle mé Filosofie rovnováhy
žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, je v podstatě přání dlouhého, šťastného a důstojného života
a smrti téměř bez tělesné a duševní bolesti jak pro přejícího jedince tak pro všechny. Démoni (dravci)
musí splnit největší přání každého níže uvedeného křížence dravce a býložravce před jeho smrtí a
snědením dravci, přičemž se ho dravci snaží podvést více či méně, aby ho mohli co možná nejsnáze
sníst.
31. 7. 2019 22:37

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
31/07/2019 Heavy rational mystique of my Philosophy of Balance. Priority wish according to my
Philosophy of Balance to live in the world, where everyone likes each other, is essentially wish for long,
happy and dignified life and death nearly without physical and mental pain both for wishing individual
and for everyone. Daemons (predators) must satisfy the biggest wish of each undermentioned hybrid of
predator and herbivore before his or her death and eating up by predators, whereby predators try to
deceive him or her more or less, that they can eat him or her as easy as possible.
31. 7. 2019 22:39

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
03/08/2019 Na základě svého největšího přání co možná nejdřívějšího Biblického ráje pro všechny živé
tvory jsem získal filosoficko - vědecké zpracování (od dravců podle racionální mystiky mé Filosofie

782

rovnováhy) návodu pro získání tohoto ráje, to je jiná věc, zda je tento ráj možno vůbec v našem světě
uskutečnit.
3. 8. 2019 18:20

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
03/08/2019 On the basis of my biggest wish of what maybe earliest Biblical paradise for all living
creatures I gained the philosophical - scientific elaboration (from predators according to rational
mystique of my Philosophy of Balance) of instruction for acquisition of this paradise, it is another matter,
whether this paradise is ever possible to realize in our world.
3. 8. 2019 18:22

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
18/07/2018 Podle mé Filosofie rovnováhy fatalismus nutný pro slabé jedince je jejich předpoklad, že
jedinci působícímu (delší dobu) charitu, tj. co možná nejméně smrti a bolesti (každému živému tvoru),
budou všichni působit také charitu, jak je správné k dosažení světa, kde se budou mít všichni rádi (tj.
Biblického ráje). Ale silní jedinci si mohou vybrat mezi touto reciproční charitou (tj. dobro za dobro a
naopak zlo za zlo, ale i v tomto případě charitním způsobem a za charitním účelem) a nebo naopak
sobeckým bojem, což take často znamená úspěch jedince v tomto světě, což dle prvého výše
uvedeného zákona tohoto světa v podobě reciproční charity dosud nikdo uspokojivě nevysvětlil (a
zůstává tak i pro silné jedince otázkou víry).
4. 8. 2019 20:41

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
18/07/2018 According to my Philosophy of Balance the fatalism necessary for the weak individuals is
their presumption, that to an individual causing (for a longer time) charity, i.e. the least possible death
and pain (to every living creature), everyone will cause also the charity, how it is right to achieve the
world, where everyone likes each other (i. e. Biblical paradise). But the strong individuals can choose
between this reciprocal charity (i.e. good for good, respectively evil for evil, but also in this case in the
charitable way and for charitable purpose) and alternatively on the contrary the selfish fight, which also
often means the success of individual in this world, which according to the first above mentioned law of
this world in the form of reciprocal charity till this time nobody has explained satisfyingly (and it remains
so also for strong individuals the question of belief).
4. 8. 2019 20:43

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
04/08/2019 Řekli jsme také: Dokud nebude mít vládnoucí třída nějakého státu tohoto světa (podle mé
Filosofie rovnováhy to je jen otázka času) největší přání ráje pro všechny živé tvory, tak bych mohl
získat na základě svého největšího přání co možná nejdřívějšího Biblického ráje pro všechny živé tvory
(také od dravců podle racionální mystiky mé Filosofie rovnováhy) pouze jak ráj pro sebe (tj. dlouhý,
šťastný a důstojný život a smrt téměř bez tělesné a duševní bolesti, jestli je to možné) tak filosoficko vědecké zpracování návodu pro získání tohoto ráje pro všechny živé tvory, to je další věc, zda je tento
ráj možno vůbec v našem světě uskutečnit.
8. 8. 2019 21:14

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
04/08/2019 We told also: Until ruling class of some State of this world will have (according to my
Philosophy of Balance it is only question of time) the biggest wish of paradise for all living creatures, so I
could gain on the basis of my biggest wish of the soonest possible Biblical paradise for all living
creatures (also from predators according to rational mystique of my Philosophy of Balance) only both

783

the paradise for me (i.e. long, happy and dignified life and death nearly without physical and mental
pain, if it is possible) and the philosophical - scientific elaboration of instruction for acquisition of this
paradise for all living creatures, it is another matter, whether this paradise is ever possible to realize in
our world.
8. 8. 2019 21:18

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
04/08/2019 Jestliže by někdo (muž či žena) psychicky nevydržel nepřirozenou smrt živých tvorů
zejména zvířat pro jeho dítě, pak do prodeje zdechlin v běžných obchodech a do jeho mětí dítěte
jedícím z masa pouze tyto zdechliny má zůstat svobodný a bezdětný a má jíst z masa pouze zdechliny,
kdyby to psychicky vydržel, pak by si mohl vybrat, že by sám z masa jedl pouze zdechliny a jeho dítě by
mohlo eventuálně jíst i (bezpečné) maso z poražených zvířat. V současnosti tak jde o volbu ze dvou
více či méně špatných nejlepších řešení.
9. 8. 2019 11:05

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
04/08/2019 If anybody (man or woman) does not survive mentally unnatural death of living creatures
especially of animals for his or her child, then until the sale of carrions in usual shops and until his or her
having child eating from meat only these carrions he or she shall remain single and childless and he or
she shall eat from meat only carrions, if he or she survives it, then he or she could choose, that he
himself or she herself eats from meat only carrions and his or her child could eat eventually also (safe)
meat from slaughtered animals. On the present so it is the choice between two more or less bad best
solutions.
10. 8. 2019 19:57

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
11/08/2019 Když podle začátku Bible, Starého zákona lidé uvěřili (hadovi) a porušili, že nelze zbytečně
zabíjet jiné živočichy, zejména zvířata, tak se přestatli mít poměrně dobře (byli vyhnáni Bohem z
Biblického ráje v kožených suknicích a Bůh je nechal zemřít). (tj. charita) Od ad 1) do ad 4).
Naopak, ačkoliv lidé ze Západu věří (Bohu dle dalšího textu Biblického Starého zákona či darwinismu),
že lze zbytečně zabíjet jiné živočichy, zejména zvířata, tak by se měli mít lidé ze Západu stále poměrně
dobře jako v Biblickém ráji. (tj. necharita) Od ad 5) do ad 6).
1) Necharitní lidé budou potrestáni před svou smrtí.
2) Potomci necharitních lidí budou potrestání za necharitu svých předků.
3) Necharitní lidé budou potrestáni v jejich životě po jejich smrti.
4) To, že se necharitní lidé mají dobře je pouze mámení, v buddhismu se to nazývá mája.
5) To, že se já jako charitní člověk ze Západu a také necharitní lidé ze Západu mají dobře je pouhá
náhoda.
6) To, že se necharitní lidé mají dobře je důsledkem, že světu vládne necharita, a to, že se já mám
dobře je pouhá náhoda.
To znamená, že silní jedinci si mohou vybrat mezi těmito výše uvedenými charitou a necharitou podle
své víry (podle mé Filosofie rovnováhy pouze dočasně, pokud se nestanou v důsledku své necharity
slabí), ale slabí jedinci si musí vybrat charitu, protože nemají téměř žádnou sílu uspět v necharitním boji
(viz můj níže uvedený článek).
11. 8. 2019 10:20

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
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11/08/2019 When according to the begin of Bible, Old Testament the people believed (the serpent) and
they violated, that it is not possible unnecessarily to kill other animals, especially higher evolutionary
degree animals, so they stopped to be relatively fine (the God expelled them from Biblical paradise in
skin skirts and the God let them die). (i.e. charity) From ad 1) to ad 4).
On the contrary, although people from West believe (the God according next text of Biblical Old
Testament or Darwinism), that it is possible unnecessarily to kill other animals, especially higher
evolutionary degree animals, so people from West should be still relatively fine as in Biblical paradise.
(i.e. a not charity) From ad 5) to ad 6).
1) Not charitable people will be punished before their death.
2) Offspring of not charitable people will be punished for a not charity of their forefathers.
3) Not charitable people will be punished in their life after their death.
4) It, that the not charitable people are fine, is only illusion, in Buddhism it is named Maya.
5) It, that I as a charitable human from West as well as the not charitable people from West are fine, is
mere chance.
6) It, that the not charitable people are fine is consequence, that world is ruled by not charity, namely,
that I am fine, it is mere chance.
It means that fit individuals can choose between these above - mentioned charity and not charity
according to their belief (according to my Philosophy of Balance only temporarily, unless they become
unfit in consequence of their not - charity), but unfit (weak) individuals must choose charity, because
they have almost no fitness to succeed in not charitable fight (see my undermentioned article).
11. 8. 2019 10:22

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
11/08/2019 Je jedlík poražených zvířat realista nebo naopak had?
12. 8. 2019 18:15

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
11/08/2019 Is eater of slaughtered animals a realist or on the contrary a serpent?
12. 8. 2019 18:17

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
12/08/2019 Co možná nejméně smrti a bolesti!
12. 8. 2019 18:36

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
12/08/2019 The least possible death and pain!
12. 8. 2019 18:38

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
12/08/2019 Biblický ráj jistě bude!
12. 8. 2019 18:44

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
12/08/2019 Biblical paradise will surely be!
12. 8. 2019 18:46
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Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
29/08/2019 O zženštilcích a mužatkách. Cit je nepřesný, ale rozum je nedostatečný. Cit je ženskost, ale
rozum je mužnost. Účelem mužnějšího života může být minimalizovat smrt a bolest ve světě či nějaký
odvážný čin. Přesto to může být chybnost, která před smrtí brání v navazování vztahů (kvůli rozumové
sobecké milosrdnosti něco za něco, resp. více za méně nebo z důvodu slepé odvahy a necitelnosti).
Tedy chybná mužskost je zbytečně ženská či mužná, ale chybná ženskost je zbytečně mužná. Je
otázka, jestli před či po smrti lze vyléčit či nahradit tamtu chybnou mužskost a tamtu chybnou ženskost
pomocí nesobecké rozumové milosrdnosti, ale určitě by to znamenalo pokles smrti a bolesti ve světě.
30. 8. 2019 12:46

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
29/08/2019 About womanish men and masculine women. Emotion is inexact, but reason is insufficient.
Emotion is femininity, but reason is manliness. Purpose of more manly life can be to minimize death and
pain in the world or some brave act. Nevertheless it can be error, which before death blocks formation of
relationships (because of rational selfish mercy something for something, virtually more for less or
because of blind courage and insensitiveness). Thus erroneous masculinity is unnecessarily feminine or
manly, but erroneous femininity is unnecessarily manly. It is question, if before or after death it is
possible to cure or to replace that erroneous masculinity and that erroneous femininity by means of
unselfish rational mercy, but it would surely mean the decrease of death and pain in the world.
30. 8. 2019 12:47
01/09/2019 Skrz svůj život se snažím vyvrátit darwinismus, který tvrdí, že každý je sobec a že příroda je
boj těchto sobců o život, a to tak, že v budoucnu sám nebudu jakýkoliv sobec (viz důkaz sporem).
Protože nechci po přírodě dostávat více za méně, ale stejně za stejně, abych nebyl zabit a snězen
mnohem milosrdněji ale stejně milosrdně, jako já zabíjím a jím moje jídlo.
Proto jím zásadně pouze rostlinná semena a rostlinné plody a má zvířata jí zásadně pouze rostliny.
A proto již řadu let já a má zvířata jíme v krajní nouzi z masa pouze zdechliny zvířat zemřelých
přirozeným způsobem zásadně na stáří a já a má zvířata jíme také vejce z bio chovů, kde neporáží
jakoukoliv slepici ani jakéhokoliv kohouta, a já a má zvířata jíme také v krajní nouzi velmi málo mléka či
bez (živočišného) sýřidla jeho deriváty, které by mělo být z chovů, kde neporáží jakéhokoliv samce ani
jakoukoliv samici mléčného dobytka, avšak to poslední je mimo mou současnou moc, proto já a má
zvířata nejíme prakticky žádné mléko a jeho deriváty.
(pro podrobnosti viz www.spvzt.cz )
Aktualizováno 2. 9. 2019 9:48
2. 9. 2019 9:48
01/09/2019 Through my life I try to refute Darwinism, which claims, that everyone is egoist and that
nature is a fight of these egoists for life, namely so, that in future I myself will not be any egoist (see
proof of controversy). Since I do not ask nature to get more for less, but the same for the same, that I
am not killed and eaten much more mercifully but in the same way mercifully, how I kill and eat my food.
Therefore I eat on principle only plant seeds and plant fruits and my animals eat on principle only plants.
And therefore already many years I and my animals eat in extreme need from meat only carrions of
animals dead in natural way on principle of old age and I and my animals eat also eggs from organic
breedings, where they do not slaughter any hen even any rooster, and I and my animals eat also in
extreme need very little of milk or without (animal) rennet its derivatives, which should be from
breedings, where they do not slaughter any male even any female of dairy cattle, however this last is
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beyond my contemporary power, therefore I and my animals eat practically no milk and its derivatives.
(for details see www.spvzt.cz )
Aktualizováno 2. 9. 2019 9:51
2. 9. 2019 9:51

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
05/09/2019 Velký strach z bolesti a smrti nevyhnutelně nutí slabého jedince spoléhat se na vzájemné
působení co možná nejméně smrti a bolesti.
Dle Bible je možno se ptát, jestli darwinistický výrok, že každý je sobec, je výrok realisty nebo naopak
hada v Biblickém ráji.
5. 9. 2019 12:52

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
05/09/2019 Big fear of pain and death inevitably forces the weak (unfit) individual to rely on mutual
causing the least possible death and pain.
According to Bible it is possible to ask, if the Darwinian statement, that everyone is an egoist, is the
statement of a realist or on the contrary of a serpent in the Biblical paradise.
5. 9. 2019 12:53

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
21/09/2019 Slabí (nezpůsobilí) jedinci vždy postupně vyhynou, to je výrok realisty nebo naopak hada v
Biblickém ráji?
21. 9. 2019 13:41

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
21/09/2019 The weak (unfit) individuals always gradually become extinct, it is the statement of a realist
or on the contrary of a serpent in Biblical paradise?
21. 9. 2019 13:42
22/09/2019 Mé biřmovací jméno je Pavel. Teologie svatého Pavla, apoštola národů vůči židům k
posouzení, zda byl antisemita, ačkoliv na nátlak židů byl římským císařem odsouzen a nakonec
popraven.
Bible, Český ekumenický překlad (ČEP), viz http://www.biblenet.cz/ , Nový zákon, List Římanům z let
54-58 našeho letopočtu (nejsoustavnější výklad Pavlovi teologie i vůči židům)
9
1Mluvím pravdu v Kristu, nelžu, a dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu svatém,
2že mám velký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci.
3Přál bych si sám být proklet a odloučen od Krista Ježíše za své bratry, za lid, z něhož pocházím.
4Jsou to Izraelci, jim patří synovství i sláva i smlouvy s Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba i
zaslíbení,
5jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus. Bůh, který je nade všemi, buď pochválen na věky,
amen.
6Ne že by slovo Boží selhalo. Vždyť ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou Izrael,
7ani nejsou všichni dětmi Abrahamovými jen proto, že jsou jeho potomci, nýbrž ‚z Izáka bude povoláno

787

tvé potomstvo‘, to jest:
8dětmi Božími nejsou tělesné děti, nýbrž za potomky se považují děti zaslíbené.
9Slovo zaslíbení zní takto: ‚V určený čas přijdu, a Sára bude mít syna.‘
10A nejen to: také Rebeka měla obě děti z téhož muže, z našeho praotce Izáka;
11ještě se jí nenarodily a nemohly učinit nic dobrého ani zlého. Aby však zůstalo v platnosti Boží
vyvolení, o kterém bylo předem rozhodnuto
12a které nezávisí na skutcích, nýbrž na tom, kdo povolává, bylo jí hned řečeno, že starší bude sloužit
mladšímu.
13Neboť je psáno: ‚Jákoba jsem si zamiloval, ale Ezaua jsem odmítl.‘
14Co tedy řekneme? Je Bůh nespravedlivý? Naprosto ne!
15Mojžíšovi řekl: ‚Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji.‘
16Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává.
17Písmo přece říká faraónovi: ‚Vyzdvihl jsem tě, abych na tobě ukázal svou moc a aby mé jméno bylo
rozhlášeno po celé zemi.‘
18Smilovává se tedy, nad kým chce, a koho chce, činí zatvrzelým.
19Snad mi řekneš: „Proč nás tedy Bůh ještě kárá? Může se vůbec někdo vzepřít jeho vůli?“
20Člověče, co vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor svému tvůrci: „Proč jsi mě udělal
takto?“
21Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci, aby z téže hroudy udělal jednu nádobu ke vznešeným účelům a
druhou ke všedním?
22Jestliže Bůh chtěl ukázat svůj hněv a zjevit svou moc, a proto s velkou shovívavostí snášel ty, kdo
propadli jeho hněvu a byli určeni k záhubě,
23stejně chtěl ukázat bohatství své slávy na těch, nad nimiž se smiloval a které připravil k slávě –
24na nás, které povolal nejen ze židů, ale i z pohanských národů.
25Jak je psáno u Ozeáše: ‚Lid, který není můj, povolám za svůj lid a Nemilovanou nazvu Milovanou,
26a kde bylo řečeno: Vy nejste můj lid, tam budou nazváni syny Boha živého.‘
27A Izaiáš prohlašuje o Izraeli: ‚Kdyby bylo synů Izraele jako písku v moři, jen zbytek bude zachráněn,
28neboť Hospodin vykoná svůj soud na zemi rychle a úplně.‘
29A jak to Izaiáš předpověděl: ‚Kdyby nám Hospodin zástupů nenechal aspoň símě, bylo by to s námi
jako se Sodomou, Gomoře bychom byli podobni.‘
30Co tedy nakonec řekneme? To, že pohanští národové, kteří neusilovali o spravedlnost, spravedlnosti
dosáhli, a to spravedlnosti z víry;
31Izrael však, který usiloval o spravedlnost podle zákona, k cíli zákona nedospěl.
32Proč? Protože nevycházel z víry, nýbrž ze skutků. Narazili na kámen úrazu,
33jak je psáno: ‚Hle, kladu na Siónu kámen úrazu a skálu pohoršení, ale kdo v něho věří, nebude
zahanben.‘
10
1Bratří, toužím z celého srdce a modlím se k Bohu, aby Izrael došel spásy.
2Vždyť jim mohu dosvědčit, že jsou plni horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání.
3Nevědí, že spravedlnost je od Boha, a chtějí uplatnit svou vlastní; proto se spravedlnosti Boží
nepodřídili.
4Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří.
5Mojžíš píše o spravedlnosti založené na zákoně: ‚Člověk, který tak jedná, bude živ.‘
6Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto: ‚Nezabývej se myšlenkou: kdo vystoupí na nebe?‘ –
aby Krista přivedl dolů –
7‚ani neříkej: kdo sestoupí do propasti?‘ – aby Krista vyvedl z říše mrtvých.
8Co však praví? ‚Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci‘; je to slovo víry, které zvěstujeme.
9Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš
spasen.
10Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení,
11neboť Písmo praví: ‚Kdo v něho věří, nebude zahanben.‘
12Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají,
neboť
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13‚každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen‘.
14Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak
mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval?
15A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je přece psáno: ‚Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují
dobré věci!‘
16Ale ne všichni přijali evangelium. Už Izaiáš říká: ‚Hospodine, kdo uvěřil naší zvěsti?‘
17Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.
18Ptám se však: To snad nikdy neslyšeli zvěst? Ovšemže slyšeli! ‚Po celé zemi se rozlehl jejich hlas, do
nejzazších končin jejich slova.‘
19Ptám se tedy: Nepochopil Izrael, co mu bylo zvěstováno? Nepochopil; už u Mojžíše se přece říká:
‚Vzbudím ve vás žárlivost na národ, který není národem, proti národu pošetilému vás popudím k hněvu.‘
20A Izaiáš má odvahu říci: ‚Dal jsem se nalézti těm, kteří mě nehledali, dal jsem se poznat těm, kteří se
po mně neptali.‘
21O Izraeli však říká: ‚Každý den jsem vztahoval ruce k lidu neposlušnému a vzpurnému.‘
11
1Chci tím říci, že Bůh zavrhl svůj lid? Naprosto ne! Vždyť i já jsem Izraelec, z potomstva Abrahamova, z
pokolení Benjamínova.
2Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl. Nevíte z Písma, jak si Eliáš Bohu naříká na Izrael?
3‚Hospodine, proroky tvé pobili a oltáře tvé pobořili, já jediný jsem zůstal, a také mně ukládají o život!‘
4Jakou však dostal odpověď? ‚Zachoval jsem si sedm tisíc mužů, kteří nesklonili kolena před Baalem.‘
5A tak i nyní je tu zbytek lidu vyvolený z milosti.
6Když z milosti, tedy ne na základě skutků – jinak by milost nebyla milostí.
7Co z toho plyne? Izrael nedosáhl, oč usiluje. Dosáhli toho jen vyvolení z Izraele, ale ostatní zůstali
zatvrzelí,
8jak je psáno: ‚Bůh otupil jejich mysl, dal jim oči, aby neviděli, uši, aby neslyšeli, až do dnešního dne.‘
9A David praví: ‚Ať se jim jejich stůl stane léčkou a pastí, kamenem úrazu a odplatou,
10ať se jim oči zatmějí, aby neviděli, a jejich šíje ať je navždy sehnutá.‘
11Chci tedy snad říci, že klopýtli tak, aby nadobro padli? Naprosto ne! Ale jejich selhání přineslo
pohanům spásu, aby to vzbudilo žárlivost židů.
12Jestliže tedy jejich selháním svět získal a jejich úpadek obohatil pohany, co teprve, až se všichni
obrátí?
13Vám z pohanských národů říkám, že právě já, apoštol pohanů, vidím slávu své služby v tom,
14abych vzbudil žárlivost svých pokrevních bratří a některé z nich přivedl ke spasení.
15Jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa s Bohem, co jiného bude znamenat jejich přijetí než
vzkříšení mrtvých!
16Je-li první chléb zasvěcen, je svatý všechen chléb; je-li kořen svatý, jsou svaté i větve.
17Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a bereš
sílu z kořene ušlechtilé olivy,
18nevynášej se nad ty větve! Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen nese
tebe!
19Řekneš snad: Ty větve byly vylomeny, abych já byl naroubován.
20Dobře. Byly vylomeny pro svou nevěru, ty však stojíš vírou. Nepovyšuj se, ale boj se!
21Jestliže Bůh neušetřil přirozených větví, tím spíše neušetří tebe!
22Považ dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se
jeho dobroty držet. Jinak i ty budeš vyťat,
23oni však, nesetrvají-li v nevěře, budou naroubováni, neboť Bůh má moc naroubovat je znovu.
24Jestliže tys byl vyťat ze své plané olivy a proti přírodě naroubován na ušlechtilou olivu, tím spíše
budou na svou vlastní olivu naroubováni ti, kteří k ní od přírody patří!
25Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratří, abyste věděli o tomto tajemství: Část
Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů.
26Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno: ‚Přijde ze Siónu vysvoboditel, odvrátí od Jákoba
bezbožnost;
27to bude má smlouva s nimi, až sejmu jejich hříchy.‘
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28Pokud jde o evangelium, stali se Božími nepřáteli, ale vám to přineslo prospěch; pokud jde o
vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce.
29Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná.
30Jako vy jste kdysi Boha neposlouchali, nyní však jste došli slitování pro jejich neposlušnost,
31tak i oni nyní upadli v neposlušnost, aby také došli slitování, jakého se dostalo vám.
32Bůh totiž všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi slitoval.
33Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho
soudy a nevystopovatelné jeho cesty!
34‚Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem?‘
35‚Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit?‘
36Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen.
1. List Tesalonickým z roku 51 našeho letopočtu svatým Pavlem sepsaný v Korintu po jeho útěku z
Tesaloniky po konfliktu s tamnější židovskou kolonií
2
14Nesete podobný úděl jako církve Boží v Kristu Ježíši, které jsou v Judsku. Vytrpěli jste stejné věci od
svých vlastních krajanů jako církve v Judsku od židů.
15Ti zabili i Pána Ježíše a proroky a také nás pronásledovali; nelíbí se Bohu a jsou v nepřátelství se
všemi lidmi,
16když nám brání kázat pohanům cestu spásy. Tak jen dovršují míru svých hříchů. Už se však na nich
ukazuje konečný hněv Boží.
Aktualizováno 22. 9. 2019 23:26
22. 9. 2019 23:26
22/09/2019 My confirmation name is Paul. Theology of St. Paul, the apostle of nations in relation to the
Jews, to judge whether he was anti-Semite, although under pressure from the Jews he was condemned
by the Roman Emperor and at the end beheaded.
Bible, King James Version (KJV), viz https://www.biblegateway.com/ , New Testament, Epistle to the
Romans from 54-58 AD (the most consistent interpretation of Paul's theology also in relation to the
Jews)
9
1 I say the truth in Christ, I lie not, my conscience also bearing me witness in the Holy Ghost,
2 That I have great heaviness and continual sorrow in my heart.
3 For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the
flesh:
4 Who are Israelites; to whom pertaineth the adoption, and the glory, and the covenants, and the giving
of the law, and the service of God, and the promises;
5 Whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh Christ came, who is over all, God
blessed for ever. Amen.
6 Not as though the word of God hath taken none effect. For they are not all Israel, which are of Israel:
7 Neither, because they are the seed of Abraham, are they all children: but, In Isaac shall thy seed be
called.
8 That is, They which are the children of the flesh, these are not the children of God: but the children of
the promise are counted for the seed.
9 For this is the word of promise, At this time will I come, and Sarah shall have a son.
10 And not only this; but when Rebecca also had conceived by one, even by our father Isaac;
11 (For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God
according to election might stand, not of works, but of him that calleth;)
12 It was said unto her, The elder shall serve the younger.
13 As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated.
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14 What shall we say then? Is there unrighteousness with God? God forbid.
15 For he saith to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on
whom I will have compassion.
16 So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that sheweth mercy.
17 For the scripture saith unto Pharaoh, Even for this same purpose have I raised thee up, that I might
shew my power in thee, and that my name might be declared throughout all the earth.
18 Therefore hath he mercy on whom he will have mercy, and whom he will he hardeneth.
19 Thou wilt say then unto me, Why doth he yet find fault? For who hath resisted his will?
20 Nay but, O man, who art thou that repliest against God? Shall the thing formed say to him that
formed it, Why hast thou made me thus?
21 Hath not the potter power over the clay, of the same lump to make one vessel unto honour, and
another unto dishonour?
22 What if God, willing to shew his wrath, and to make his power known, endured with much
longsuffering the vessels of wrath fitted to destruction:
23 And that he might make known the riches of his glory on the vessels of mercy, which he had afore
prepared unto glory,
24 Even us, whom he hath called, not of the Jews only, but also of the Gentiles?
25 As he saith also in Osee, I will call them my people, which were not my people; and her beloved,
which was not beloved.
26 And it shall come to pass, that in the place where it was said unto them, Ye are not my people; there
shall they be called the children of the living God.
27 Esaias also crieth concerning Israel, Though the number of the children of Israel be as the sand of
the sea, a remnant shall be saved:
28 For he will finish the work, and cut it short in righteousness: because a short work will the Lord make
upon the earth.
29 And as Esaias said before, Except the Lord of Sabaoth had left us a seed, we had been as Sodoma,
and been made like unto Gomorrha.
30 What shall we say then? That the Gentiles, which followed not after righteousness, have attained to
righteousness, even the righteousness which is of faith.
31 But Israel, which followed after the law of righteousness, hath not attained to the law of
righteousness.
32 Wherefore? Because they sought it not by faith, but as it were by the works of the law. For they
stumbled at that stumblingstone;
33 As it is written, Behold, I lay in Sion a stumblingstone and rock of offence: and whosoever believeth
on him shall not be ashamed.
10
1 Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is, that they might be saved.
2 For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge.
3 For they being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness,
have not submitted themselves unto the righteousness of God.
4 For Christ is the end of the law for righteousness to every one that believeth.
5 For Moses describeth the righteousness which is of the law, That the man which doeth those things
shall live by them.
6 But the righteousness which is of faith speaketh on this wise, Say not in thine heart, Who shall ascend
into heaven? (that is, to bring Christ down from above:)
7 Or, Who shall descend into the deep? (that is, to bring up Christ again from the dead.)
8 But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth, and in thy heart: that is, the word of faith,
which we preach;
9 That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath
raised him from the dead, thou shalt be saved.
10 For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto
salvation.
11 For the scripture saith, Whosoever believeth on him shall not be ashamed.
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12 For there is no difference between the Jew and the Greek: for the same Lord over all is rich unto all
that call upon him.
13 For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.
14 How then shall they call on him in whom they have not believed? and how shall they believe in him of
whom they have not heard? and how shall they hear without a preacher?
15 And how shall they preach, except they be sent? as it is written, How beautiful are the feet of them
that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things!
16 But they have not all obeyed the gospel. For Esaias saith, Lord, who hath believed our report?
17 So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God.
18 But I say, Have they not heard? Yes verily, their sound went into all the earth, and their words unto
the ends of the world.
19 But I say, Did not Israel know? First Moses saith, I will provoke you to jealousy by them that are no
people, and by a foolish nation I will anger you.
20 But Esaias is very bold, and saith, I was found of them that sought me not; I was made manifest unto
them that asked not after me.
21 But to Israel he saith, All day long I have stretched forth my hands unto a disobedient and gainsaying
people.‘
11
1 I say then, Hath God cast away his people? God forbid. For I also am an Israelite, of the seed of
Abraham, of the tribe of Benjamin.
2 God hath not cast away his people which he foreknew. Wot ye not what the scripture saith of Elias?
how he maketh intercession to God against Israel saying,
3 Lord, they have killed thy prophets, and digged down thine altars; and I am left alone, and they seek
my life.
4 But what saith the answer of God unto him? I have reserved to myself seven thousand men, who have
not bowed the knee to the image of Baal.
5 Even so then at this present time also there is a remnant according to the election of grace.
6 And if by grace, then is it no more of works: otherwise grace is no more grace. But if it be of works,
then it is no more grace: otherwise work is no more work.
7 What then? Israel hath not obtained that which he seeketh for; but the election hath obtained it, and
the rest were blinded.
8 (According as it is written, God hath given them the spirit of slumber, eyes that they should not see,
and ears that they should not hear;) unto this day.
9 And David saith, Let their table be made a snare, and a trap, and a stumblingblock, and a recompence
unto them:
10 Let their eyes be darkened, that they may not see, and bow down their back alway.
11 I say then, Have they stumbled that they should fall? God forbid: but rather through their fall salvation
is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy.
12 Now if the fall of them be the riches of the world, and the diminishing of them the riches of the
Gentiles; how much more their fulness?
13 For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office:
14 If by any means I may provoke to emulation them which are my flesh, and might save some of them.
15 For if the casting away of them be the reconciling of the world, what shall the receiving of them be,
but life from the dead?
16 For if the firstfruit be holy, the lump is also holy: and if the root be holy, so are the branches.
17 And if some of the branches be broken off, and thou, being a wild olive tree, wert grafted in among
them, and with them partakest of the root and fatness of the olive tree;
18 Boast not against the branches. But if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee.
19 Thou wilt say then, The branches were broken off, that I might be grafted in.
20 Well; because of unbelief they were broken off, and thou standest by faith. Be not highminded, but
fear:
21 For if God spared not the natural branches, take heed lest he also spare not thee.
22 Behold therefore the goodness and severity of God: on them which fell, severity; but toward thee,
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goodness, if thou continue in his goodness: otherwise thou also shalt be cut off.
23 And they also, if they abide not still in unbelief, shall be grafted in: for God is able to graft them in
again.
24 For if thou wert cut out of the olive tree which is wild by nature, and wert grafted contrary to nature
into a good olive tree: how much more shall these, which be the natural branches, be grafted into their
own olive tree?
25 For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your
own conceits; that blindness in part is happened to Israel, until the fulness of the Gentiles be come in.
26 And so all Israel shall be saved: as it is written, There shall come out of Sion the Deliverer, and shall
turn away ungodliness from Jacob:
27 For this is my covenant unto them, when I shall take away their sins.
28 As concerning the gospel, they are enemies for your sakes: but as touching the election, they are
beloved for the father's sakes.
29 For the gifts and calling of God are without repentance.
30 For as ye in times past have not believed God, yet have now obtained mercy through their unbelief:
31 Even so have these also now not believed, that through your mercy they also may obtain mercy.
32 For God hath concluded them all in unbelief, that he might have mercy upon all.
33 O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! how unsearchable are his
judgments, and his ways past finding out!
34 For who hath known the mind of the Lord? or who hath been his counsellor?
35 Or who hath first given to him, and it shall be recompensed unto him again?
36 For of him, and through him, and to him, are all things: to whom be glory for ever. Amen.
Epistle 1 to the Thessalonians from 51 AD by St. Paul written in Corinth after his escape from
Thessalonica after a conflict with the Jewish colony there
2
14 For ye, brethren, became followers of the churches of God which in Judaea are in Christ Jesus: for
ye also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews:
15 Who both killed the Lord Jesus, and their own prophets, and have persecuted us; and they please
not God, and are contrary to all men:
16 Forbidding us to speak to the Gentiles that they might be saved, to fill up their sins alway: for the
wrath is come upon them to the uttermost.
Aktualizováno 22. 9. 2019 23:28
22. 9. 2019 23:28
Liturgické texty na 22.9.2019, 25. neděle v mezidobí. Neděle, v církevním číselném systému také
počítána jako první oslava či první den týdne … („Sunday, in the ecclesiastical numbering system also
counted as the feria prima or the first day of the week ...“,
viz https://en.wikipedia.org/wiki/Week#Christian_Europe ). Církevní kalendář: sv. Mořic a druhové. Proti
těm, kteří "chudáka kupují za peníze".
BIBLE KRALICKÁ
1. ČTENÍ Am 8,4-7
Čtení z knihy proroka Amosa.
4 Slyštež to vy, kteříž sehlcujete chudého, abyste vyhladili nuzné z země,
5 Říkajíce: Skoro-liž pomine novměsíce, abychom prodávali obilé, a sobota, abychom otevřeli obilnice,
abychom ujímali efi, a přivětšovali váhy, a faleš provodili vážkami falešnými,
6 Kupujíce za peníze nuzné, a chudého za pár střevíců, nadto abychom plevy obilné prodávali?
7 Přisáhl Hospodin skrze důstojnost Jákobovu: Žeť se nezapomenu na věky na všecky skutky jejich.
Žl 113 (112),1-2.4-6.7-8

793

Odp.: Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého.
nebo: Aleluja.
1 Halelujah. Chvalte služebníci Hospodinovi, chvalte jméno Hospodinovo.
2 Budiž jméno Hospodinovo požehnáno od tohoto času až na věky.
4 Vyvýšenť jest nade všecky národy Hospodin, a nad nebesa sláva jeho.
5 Kdo jest rovný Hospodinu Bohu našemu, kterýž vysoko bydlí?
6 Kterýž snižuje se, aby všecko spatřoval, což jest na nebi i na zemi.
7 Vyzdvihuje z prachu nuzného, a z hnoje vyvyšuje chudého,
8 Aby jej posadil s knížaty, s knížaty lidu svého.
2. ČTENÍ 1 Tim 2,1-8
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
1 Napomínámť pak, aby především činěny bývaly pokorné modlitby, prosby, svaté žádosti a díků činění
za všelijaké lidi,
2 Za krále i za všecky v moci postavené, abychom tichý a pokojný život vedli ve vší zbožnosti a
šlechetnosti.
3 Nebo toť jest dobré a vzácné před spasitelem naším Bohem,
4 Kterýž chce, aby všelijací lidé spaseni byli a k známosti pravdy přišli.
5 Jedenť jest zajisté Bůh, jeden také i prostředník Boží a lidský, člověk Kristus Ježíš,
6 Kterýžto dal sebe samého mzdu na vykoupení za všecky, na osvědčení časem svým.
7 K čemuž postaven jsem já za kazatele a apoštola, (pravduť pravím v Kristu a neklamámť,) za učitele
pohanů u víře a pravdě.
8 Protož chtěl bych, aby se modlili muži na všelikém místě, pozdvihujíce čistých rukou, bez hněvu a bez
roztržitosti.
EVANGELIUM Lk 16,1-13
Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.
Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl svým učedníkům:
1 … Člověk jeden byl bohatý, kterýž měl šafáře; a ten obžalován jest před ním, jako by mrhal statek
jeho.
2 I povolav ho, řekl jemu: Což to slyším o tobě? Vydej počet z vladařství svého, neb již nebudeš moci
déle vládnouti.
3 I dí vladař sám v sobě: Co učiním? Teď pán můj odjímá ode mne vladařství. Kopati nemohu, žebrati
se stydím.
4 Vím, co učiním, aby, když budu zbaven vladařství, přijali mne do svých domů.
5 I zavolav jednoho každého dlužníka pána svého, řekl prvnímu: Jaks mnoho dlužen pánu mému?
6 A on řekl: Sto tun oleje. I řekl mu: Vezmi rejistra svá, a sedna rychle, napiš padesát.
7 Potom druhému řekl: Ty pak jaks mnoho dlužen? Kterýž řekl: Sto korců pšenice. I dí mu: Vezmi
rejistra svá, a napiš osmdesát.
8 I pochválil pán vladaře nepravého, že sobě opatrně učinil. Nebo synové tohoto světa opatrnější jsou,
nežli synové světla v svých věcech.
9 I jáť pravím vám: Čiňte sobě přátely z mamony nepravosti, aby, když byste zhynuli, přijali vás do
věčných stanů.
10 Kdožť jest věrný v mále, i ve mnozeť věrný bude. A kdož v mále jest nepravý, i ve mnozeť nepravý
jest.
11 Poněvadž tedy v mamoně nepravé věrní jste nebyli, spravedlivého zboží kdo vám svěří?
12 A když jste v cizím věrní nebyli, což vašeho jest, kdo vám dá?
13 Nižádný služebník nemůž dvěma pánům sloužiti. Nebť zajisté jednoho nenáviděti bude, a druhého
milovati, aneb jednoho přídržeti se bude, a druhým pohrdne. Nemůžte Bohu sloužiti a mamoně.
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?r=2019&m=9&d=22
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http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=22&m=9&r=2019#C1
Svatý Mořic je patronem vojáků, obchodníků, umyvačů, barvířů, tkalců, kloboučníků, malířů skla,
zbrojířů, nožířů, soukeníků, koní a vinných keřů. Pomocník proti dně, nemocem uší a posedlosti.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatý_Mořic
Aktualizováno 24. 9. 2019 20:33
24. 9. 2019 20:33
Liturgical texts on 22.9.2019, 25th Sunday in the meantime. Sunday, in the ecclesiastical numbering
system also counted as the feria prima or the first day of the week ...
(see https://en.wikipedia.org/wiki/Week#Christian_Europe ). Church calendar: Saint Maurice and
fellows. Against those who "buy the poor for money".
Bible King James Version (KJV), see https://www.biblegateway.com/
1st READING Am 8.4-7
Reading from the book of the prophet Amos.
4 Hear this, O ye that swallow up the needy, even to make the poor of the land to fail,
5 Saying, When will the new moon be gone, that we may sell corn? and the sabbath, that we may set
forth wheat, making the ephah small, and the shekel great, and falsifying the balances by deceit?
6 That we may buy the poor for silver, and the needy for a pair of shoes; yea, and sell the refuse of the
wheat?
7 The Lord hath sworn by the excellency of Jacob, Surely I will never forget any of their works.
Ps 113 (112),1-2.4-6.7-8
Answ.: Praise the Lord, who raiseth up the poor.
or: Hallelujah.
1 Praise ye the Lord. Praise, O ye servants of the Lord, praise the name of the Lord.
2 Blessed be the name of the Lord from this time forth and for evermore.
4 The Lord is high above all nations, and his glory above the heavens.
5 Who is like unto the Lord our God, who dwelleth on high,
6 Who humbleth himself to behold the things that are in heaven, and in the earth!
7 He raiseth up the poor out of the dust, and lifteth the needy out of the dunghill;
8 That he may set him with princes, even with the princes of his people.
2nd READING 1 Tim 2,1-8
May prayers be given to God for all men. He wants all people to be saved.
Reading from the First Letter of the Holy Apostle Paul to Timothy.
1 I exhort therefore, that, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks, be made
for all men;
2 For kings, and for all that are in authority; that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness
and honesty.
3 For this is good and acceptable in the sight of God our Saviour;
4 Who will have all men to be saved, and to come unto the knowledge of the truth.
5 For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus;
6 Who gave himself a ransom for all, to be testified in due time.
7 Whereunto I am ordained a preacher, and an apostle, (I speak the truth in Christ, and lie not;) a
teacher of the Gentiles in faith and verity.
8 I will therefore that men pray every where, lifting up holy hands, without wrath and doubting.
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Gospel Lk 16,1-13
Ye cannot serve God and mammon.
The words of the Holy Gospel according to Luke. Jesus said also unto his disciples:
1 There was a certain rich man, which had a steward; and the same was accused unto him that he had
wasted his goods.
2 And he called him, and said unto him, How is it that I hear this of thee? give an account of thy
stewardship; for thou mayest be no longer steward.
3 Then the steward said within himself, What shall I do? for my lord taketh away from me the
stewardship: I cannot dig; to beg I am ashamed.
4 I am resolved what to do, that, when I am put out of the stewardship, they may receive me into their
houses.
5 So he called every one of his lord's debtors unto him, and said unto the first, How much owest thou
unto my lord?
6 And he said, An hundred measures of oil. And he said unto him, Take thy bill, and sit down quickly,
and write fifty.
7 Then said he to another, And how much owest thou? And he said, An hundred measures of wheat.
And he said unto him, Take thy bill, and write fourscore.
8 And the lord commended the unjust steward, because he had done wisely: for the children of this
world are in their generation wiser than the children of light.
9 And I say unto you, Make to yourselves friends of the mammon of unrighteousness; that, when ye fail,
they may receive you into everlasting habitations.
10 He that is faithful in that which is least is faithful also in much: and he that is unjust in the least is
unjust also in much.
11 If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the
true riches?
12 And if ye have not been faithful in that which is another man's, who shall give you that which is your
own?
13 No servant can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will
hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?r=2019&m=9&d=22
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=22&m=9&r=2019#C1
Saint Maurice is the patron of soldiers, merchants, washers, dyeers, weavers, hatters, glass painters,
armourers, knives, clothers, horses and wine bushes. Helper against gout, ear diseases and obsession.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatý_Mořic
Aktualizováno 24. 9. 2019 20:36
24. 9. 2019 20:36
Liturgické texty na 23.9.2019, pondělí 25. týdne v mezidobí. Publikoval jsem poslední hmotnou verzi mé
Filosofie rovnováhy.
Církevní kalendář: sv. Zachariáš a Alžběta jako příbuzní Ježíše z Nazaretu.
BIBLE KRALICKÁ
1. ČTENÍ Ezdráš 1,1-6
1 Léta prvního Cýra krále Perského, aby se naplnila řeč Hospodinova skrze ústa Jeremiášova, vzbudil
Hospodin ducha Cýrova krále Perského, aby dal provolati po všem království svém, ano také i rozepsal,
řka:
2 Toto praví Cýrus král Perský: Všecka království země dal mi Hospodin Bůh nebeský, a on mi poručil,
abych mu vystavěl dům v Jeruzalémě, kterýž jest v Judstvu.
3 Kdo jest mezi vámi ze všeho lidu jeho, budiž Bůh jeho s ním, a nechať jde do Jeruzaléma, kterýž jest v
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Judstvu, a staví dům Hospodina Boha Izraelského, toho Boha, kterýž jest v Jeruzalémě.
4 Kdož by pak zůstal na kterémkoli místě, kdež jest pohostinu, lidé místa toho ať mu pomohou stříbrem
a zlatem, statkem i hovady, mimo oběti dobrovolné k domu Božímu, kterýž jest v Jeruzalémě.
5 I povstali přední z čeledí otců z pokolení Judova a Beniaminova, kněží také a Levítové i každý, číhož
ducha vzbudil Bůh, aby šli k stavení domu Hospodinova, kterýž jest v Jeruzalémě.
6 Jimž všickni ti, kteříž bydlili okolo nich, pomáhali nádobami stříbrnými a zlatými, statkem i hovady, a
věcmi drahými, mimo všecko, což dobrovolně obětováno bylo.
Žl 126
1 Píseň stupňů. Když zase vedl Hospodin zajaté Sionské, zdálo se nám to jako ve snách.
2 Tehdážť byla plná radosti ústa naše,a jazyk náš plésání; tehdáž pravili mezi národy: Veliké věci s nimi
učinil Hospodin.
3 Učinilť jest s námi veliké věci Hospodin, a protož veselili jsme se.
4 Uvediž zase, ó Hospodine, zajaté naše, tak jako potoky na vyprahlou krajinu.
5 Ti, kteříž se slzami rozsívali, s prozpěvováním žíti budou.
6 Sem i tam chodící lid s pláčem rozsívá drahé símě, ale potom přijda, s plésáním snášeti bude snopy
své.
2. ČTENÍ EVANGELIUM Lk 8,16-18
16 Nižádný pak rozsvítě svíci, nepřikrývá jí nádobou, ani staví pod postel, ale na svícen staví, aby ti,
kteříž vcházejí, světlo viděli.
17 Nebo nic není tajného, což by nemělo býti zjeveno, ani co ukrytého, což by nemělo poznáno býti a
na světlo vyjíti.
18 Protož vizte, jak slyšíte. Nebo kdož má, tomu bude dáno, a kdo nemá, i to, což domnívá se míti,
bude odjato od něho.
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=23&m=9&r=2019 http://www.katolik.cz/kalendar/svaty_de
n.asp?d=23&m=9&r=2019
Svatý Zachariáš byl otec svatého Jana Křtitele. Byl knězem z třídy Abiášovy [Lukáš 1,5] kdesi v
Judských horách. Jeho manželka Alžběta pocházela z rodu Áronovců a byla příbuznou Panny Marie.
Patron pilařů.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zachariáš_(kněz) , http://catholica.cz/?id=4614
Aktualizováno 24. 9. 2019 20:38
24. 9. 2019 20:38
Liturgical texts on 23.9.2019, Monday 25th week in the meantime. I published last material version of my
Philosophy of Balance.
Church calendar: Saint Zacharias and Elizabeth as the relatives of Jesus of Nazareth.
Bible King James Version (KJV), see https://www.biblegateway.com/
1st READING Ezra 1,1-6
1 Now in the first year of Cyrus king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might
be fulfilled, the Lord stirred up the spirit of Cyrus king of Persia, that he made a proclamation throughout
all his kingdom, and put it also in writing, saying,
2 Thus saith Cyrus king of Persia, The Lord God of heaven hath given me all the kingdoms of the earth;
and he hath charged me to build him an house at Jerusalem, which is in Judah.
3 Who is there among you of all his people? his God be with him, and let him go up to Jerusalem, which
is in Judah, and build the house of the Lord God of Israel, (he is the God,) which is in Jerusalem.
4 And whosoever remaineth in any place where he sojourneth, let the men of his place help him with
silver, and with gold, and with goods, and with beasts, beside the freewill offering for the house of God
that is in Jerusalem.
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5 Then rose up the chief of the fathers of Judah and Benjamin, and the priests, and the Levites, with all
them whose spirit God had raised, to go up to build the house of the Lord which is in Jerusalem.
6 And all they that were about them strengthened their hands with vessels of silver, with gold, with
goods, and with beasts, and with precious things, beside all that was willingly offered.
Psalm 126
1 When the Lord turned again the captivity of Zion, we were like them that dream.
2 Then was our mouth filled with laughter, and our tongue with singing: then said they among the
heathen, The Lord hath done great things for them.
3 The Lord hath done great things for us; whereof we are glad.
4 Turn again our captivity, O Lord, as the streams in the south.
5 They that sow in tears shall reap in joy.
6 He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing,
bringing his sheaves with him.
2nd READING GOSPEL Luke 8,16-18
16 No man, when he hath lighted a candle, covereth it with a vessel, or putteth it under a bed; but
setteth it on a candlestick, that they which enter in may see the light.
17 For nothing is secret, that shall not be made manifest; neither any thing hid, that shall not be known
and come abroad.
18 Take heed therefore how ye hear: for whosoever hath, to him shall be given; and whosoever hath
not, from him shall be taken even that which he seemeth to have.
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=23&m=9&r=2019 http://www.katolik.cz/kalendar/svaty_de
n.asp?d=23&m=9&r=2019
St. Zacharias was the father of St. John the Baptist. He was a priest of the class of Abijah [Luke 1: 5]
somewhere in the mountains of Judah. His wife Elizabeth came from the Aaronic family and was a
relative of the Virgin Mary. Patron of the sawmill.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zachariáš_(kněz) , http://catholica.cz/?id=4614
Aktualizováno 24. 9. 2019 20:40
24. 9. 2019 20:40
Liturgické texty na 24.9.2019, úterý 25. týdne v mezidobí. Publikoval jsem poslední opravenou
elektronickou verzi mé Filosofie rovnováhy.
Církevní kalendář: sv. Gerard (Jaromír) jako patrona vychovatelů (viz http://catholica.cz/?id=4631 ).
BIBLE KRALICKÁ, Ježíš z Nazaretu: Matka má a bratří moji jsou ti, kteříž slovo Boží slyší a plní je.
1. ČTENÍ Ezdráš 6,7-20
7 Nechte jich při díle toho domu Božího. Vůdce Židovský a starší jejich nechať ten dům Boží stavějí na
místě jeho.
8 Ode mne také poručeno jest o tom, co byste měli činiti s staršími Židovskými při stavení toho domu
Božího, totiž, aby z zboží královského, z důchodů, jenž jsou za řekou, bez meškání náklad dáván byl
mužům těm, aby dílo nemělo překážky.
9 A to, čehož by bylo potřebí, buď volků aneb skopců i beránků k zápalným obětem Boha nebeského,
obilé, soli, vína i oleje, jakž by rozkázali kněží Jeruzalémští, nechť se jim dává na každý den, a to beze
všeho podvodu,
10 Aby měli z čeho obětovati vůni příjemnou Bohu nebeskému, a aby se modlili za život krále i za syny
jeho.
11 Nadto ode mne jest rozkázáno: Kdož by koli zrušil přikázaní toto, aby vybořeno bylo z domu jeho
dřevo, a zdviženo bylo, na němž by oběšen byl, a dům jeho ať jest hnojištěm pro takovou věc.
12 Bůh pak, jehož jméno tam přebývá, zkaziž všelikého krále i lid, kterýž by vztáhl ruku svou k změnění
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toho, a zkáze toho domu Božího, jenž jest v Jeruzalémě. Já Darius přikazuji sám, bez meškání ať se
stane.
13 Tedy Tattenai, vývoda za řekou, a Setarbozenai s tovaryši svými vedlé toho, jakž rozkázal Darius
král, tak učinili bez meškání.
14 I stavěli starší Židovští, a šťastně se jim vedlo vedlé proroctví Aggea proroka, a Zachariáše syna
Iddova. Stavěli tedy a dokonali z rozkázaní Boha Izraelského, a z rozkázaní Cýra a Daria, a Artaxerxa
krále Perského.
15 A dokonán jest ten dům k třetímu dni měsíce Adar, a ten byl rok šestý kralování Daria krále.
16 Tedy synové Izraelští, kněží a Levítové, i jiní, kteříž byli přišli z převedení, posvětili toho domu
Božího s radostí.
17 A obětovali při posvěcení toho Božího domu sto telat, skopců dvě stě, beránků čtyři sta, a kozlů k
oběti za hřích za všecken Izrael dvanáct, vedlé počtu pokolení Izraelského.
18 I postavili kněží v třídách jejich, a Levíty v pořádcích jejich při službě Boží v Jeruzalémě, jakož psáno
jest v knize Mojžíšově.
19 Slavili také ti, kteříž se vrátili z přestěhování, velikunoc čtrnáctého dne měsíce prvního.
20 Nebo očistili se byli kněží a Levítové jednomyslně. Všickni čistí byli, a obětovali beránka
velikonočního za všecky, jenž zajati byli, i za bratří své kněží, i sami za sebe.
Žl 122
1 Píseň stupňů, Davidova. Veselím se z toho, že mi říkáno bývá: Poďme do domu Hospodinova,
2 A že se postavují nohy naše v branách tvých, ó Jeruzaléme.
3 Jižtě Jeruzalém ušlechtile vystaven, a jako v město k sobě vespolek připojen.
4 Do něhož vstupují pokolení, pokolení Hospodinova, k svědectví Izraelovu, aby oslavovali jméno
Hospodinovo.
5 Nebo tamť jsou postaveny stolice soudu, stolice domu Davidova.
6 Žádejtež pokoje Jeruzalému, řkouce: Dějž se pokojně těm, kteříž tě milují.
7 Budiž pokoj v předhradí tvém, a upokojení na palácích tvých.
8 Pro bratří své a přátely své žádati budu pokoje tobě.
9 Pro dům Hospodina Boha našeho budu tvého dobrého hledati.
2. ČTENÍ EVANGELIUM Lk 8,19-21
19 Tedy přišli k němu matka a bratří jeho, ale nemohli ho dojíti pro zástup.
20 I pověděli mu, řkouce: Matka tvá a bratří tvoji stojí vně, chtíce tebe viděti.
21 A on odpověděv, řekl k nim: Matka má a bratří moji jsou ti, kteříž slovo Boží slyší a plní je.
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=24&m=9&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/svaty_den.asp?d=24&m=9&r=2019
Aktualizováno 24. 9. 2019 20:43
24. 9. 2019 20:43
Liturgical texts on 24.9.2019, Tuesday 25th week in the meantime. I published the latest corrected
electronic version of my Philosophy of Balance.
Church calendar: sv. Gerard (Jaromir) as patron of tutors (see http://catholica.cz/?id=4631 ).
Bible King James Version (KJV), see https://www.biblegateway.com/ , Jesus of Nazareth: My mother
and my brethren are these which hear the word of God, and do it.
1st READING Ezra 6,7-20
7 Let the work of this house of God alone; let the governor of the Jews and the elders of the Jews build
this house of God in his place.
8 Moreover I make a decree what ye shall do to the elders of these Jews for the building of this house of
God: that of the king's goods, even of the tribute beyond the river, forthwith expenses be given unto
these men, that they be not hindered.
9 And that which they have need of, both young bullocks, and rams, and lambs, for the burnt offerings of
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the God of heaven, wheat, salt, wine, and oil, according to the appointment of the priests which are at
Jerusalem, let it be given them day by day without fail:
10 That they may offer sacrifices of sweet savours unto the God of heaven, and pray for the life of the
king, and of his sons.
11 Also I have made a decree, that whosoever shall alter this word, let timber be pulled down from his
house, and being set up, let him be hanged thereon; and let his house be made a dunghill for this.
12 And the God that hath caused his name to dwell there destroy all kings and people, that shall put to
their hand to alter and to destroy this house of God which is at Jerusalem. I Darius have made a decree;
let it be done with speed.
13 Then Tatnai, governor on this side the river, Shetharboznai, and their companions, according to that
which Darius the king had sent, so they did speedily.
14 And the elders of the Jews builded, and they prospered through the prophesying of Haggai the
prophet and Zechariah the son of Iddo. And they builded, and finished it, according to the
commandment of the God of Israel, and according to the commandment of Cyrus, and Darius, and
Artaxerxes king of Persia.
15 And this house was finished on the third day of the month Adar, which was in the sixth year of the
reign of Darius the king.
16 And the children of Israel, the priests, and the Levites, and the rest of the children of the captivity,
kept the dedication of this house of God with joy.
17 And offered at the dedication of this house of God an hundred bullocks, two hundred rams, four
hundred lambs; and for a sin offering for all Israel, twelve he goats, according to the number of the tribes
of Israel.
18 And they set the priests in their divisions, and the Levites in their courses, for the service of God,
which is at Jerusalem; as it is written in the book of Moses.
19 And the children of the captivity kept the passover upon the fourteenth day of the first month.
20 For the priests and the Levites were purified together, all of them were pure, and killed the passover
for all the children of the captivity, and for their brethren the priests, and for themselves.
Psalm 122
1 I was glad when they said unto me, Let us go into the house of the Lord.
2 Our feet shall stand within thy gates, O Jerusalem.
3 Jerusalem is builded as a city that is compact together:
4 Whither the tribes go up, the tribes of the Lord, unto the testimony of Israel, to give thanks unto the
name of the Lord.
5 For there are set thrones of judgment, the thrones of the house of David.
6 Pray for the peace of Jerusalem: they shall prosper that love thee.
7 Peace be within thy walls, and prosperity within thy palaces.
8 For my brethren and companions' sakes, I will now say, Peace be within thee.
9 Because of the house of the Lord our God I will seek thy good.
2nd READING GOSPEL Luke 8,19-21
19 Then came to him his mother and his brethren, and could not come at him for the press.
20 And it was told him by certain which said, Thy mother and thy brethren stand without, desiring to see
thee.
21 And he answered and said unto them, My mother and my brethren are these which hear the word of
God, and do it.
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=24&m=9&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/svaty_den.asp?d=24&m=9&r=2019
Aktualizováno 24. 9. 2019 20:47
24. 9. 2019 20:47

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
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20/10/2019 Vyhyne více věřících, že biblický ráj jistě bude, nebo více věřících, že slabí (nezpůsobilí)
jedinci vždy postupně vyhynou, nebo oba ve stejném počtu?
20. 10. 2019 23:07

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
20/10/2019 More believers, that biblical paradise will surely be, or more believers, that the weak (unfit)
individuals always gradually become extinct, will become extinct, or both in the same number?
20. 10. 2019 23:09

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
30/10/2019 Snášení nezbytných ran (kříže a v čase následování Krista), tj. všech nezbytných ran dle
Filosofie rovnováhy (tj. strategické setrvání na pozici co možná nejméně smrti a bolesti) a aktivní
působení co možná nejméně smrti a bolesti.
3. 11. 2019 11:44

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
30/10/2019 Suffering of the necessary wounds (of cross and at the time the following of Christ), i.e. all
the necessary wounds according to Philosophy of Balance (i.e strategic standing in the position of the
least possible death and pain) and active causing the least possible death and pain.
3. 11. 2019 11:44

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
03/11/2019 Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Viz Bible,
Matouš 19, 24, Marek 10, 25, Lukáš 18, 25. Na boháče se každý dívá jako na prospěcháře a chamtivce,
ačkoliv se snaží usilovat o dobro, a chtějí spojením s tímto boháčem také zbohatnout a boháči tak
nezbývá než dobrovolně obětovat jeho vlastní život, aby ostatní přesvědčil, ale většina boháčů kromě
Ježíše z Nazaretu není schopna tak učinit. Společnost poté dochází k názoru, že být prospěchář a
chamtivec je správné a správný boháč by tyto své vlastnosti neměl ani zakrývat.
3. 11. 2019 11:45

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
03/11/2019 It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the
kingdom of God. See Bible, Matthew 19, 24, Mark 10, 25, Luke 18, 25. Everyone sees the rich as an
opportunist and a greedy man, although he or she strives for good, and they want to get rich by joining
this rich, and the rich have no choice but voluntarily to sacrifice his or her own life to convince others but
most of the rich men except Jesus of Nazareth are incapable of doing so. The society then believes that
being the opportunist and the greedy man is right and a right rich man should not even hide these his or
her qualities.
3. 11. 2019 14:03

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
05/11/2019 Podle mé Filosofie rovnováhy platí: Krutost za krutost. Já jako relativní zbabělec bych měl
odvahu mít děti teprve, až pro ně zdravotně zaručené (např. po veterinární pitvě a převařené v několika
vodách) maso ze zdechlin zemřelých na stáří by se prodávalo v běžných obchodech.
5. 11. 2019 20:00

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.

801

05/11/2019 According to my Philosophy of Balance it is valid: Cruelty for cruelty. I as relative coward
would be encouraged to have children only after for them the healthy guaranteed (for example after a
veterinary autopsy and boiled in several waters) meat from carrions dead of old-age would be sold in
usual shops.
5. 11. 2019 20:01

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
08/11/2019 Během mého mládí slabí (nezpůsobilí) jedinci byli většinou považováni za přínos
společnosti v jejím konsensu, že proto jako potřební pro společnost nevyhynou, ale nyní převládá názor,
že slabí (nezpůsobilí) jedinci vyhynou.
8. 11. 2019 23:11

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
08/11/2019 During my youth the weak (unfit) individuals were mostly considered as benefit of society in
its consent, that therefore as necessary for society they will not become extinct, but now opinion
dominates, that weak (unfit) individuals will become extinct.
8. 11. 2019 23:12

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
19/11/2019 Podle Filosofie rovnováhy je možné (pro stát) tolerovat pouze malé (střední zřejmě
neexistují) rány (kříže).
19. 11. 2019 14:15

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
19/11/2019 According to Philosophy of Balance it is possible (for the State) to tolerate only the small
(the medial do not apparently exist) wounds (of cross).
19. 11. 2019 14:18

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
14/11/2019 Tržní ekonomika je základní podmínka spravedlnosti. Tržní ekonomika zásadně opravňuje
obyvatele ke svobodné koupi (poptávce) a ke svobodnému prodeji (nabídce) zboží a služeb za danou
cenu. Základní úlohou státu je vždy napravovat pouze o hodně větší než co možná nejmenší negativní
vedlejší efekty svobody.
Autoři: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. a můj kmotr
Tak proto podle Filosofie rovnováhy tržní ekonomika znamená, že se pokusím asertivně přesvědčit
zejména o ceně a jinak budu útočit i v malé věci, jestli to bude co možná nejméně smrti a bolesti a
druhotně jestli mne to vážně neohrozí.(např. svobodně koupím od jiného prodejce nebo svobodně
prodám jinému kupujícímu a tak nebudu potřebovat dělat velkou věc z malé věci a tak se nebudu
potřebovat spoléhat na své rozsáhlé schopnosti či na stát, jestli mohu svobodně koupit či prodat ve
vztahu k jiným).
20. 11. 2019 20:52

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
14/11/2019 Market economy is basic condition of justice. On principle market economy entitles
inhabitants to voluntary purchase (demand) and to voluntary sale (offer) of goods and services for given
price. Basic role of the State is always to correct only much more than the least possible negative
neighborhood effects of freedom.
Authors: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. and my godfather

802

So therefore according to Philosophy of Balance the market economy means, that I will try to convince
assertively especially about price and otherwise I will attack also in little thing, if it is the least possible
death and pain and secondarily if it does not put me at serious risk (e.g. I will voluntarily buy from other
seller or I will voluntarily sell to other buyer and so I need not to do the big thing from little thing and so I
need not to rely on my large abilities or on the State, if I can voluntarily buy or sell in relation to others).
20. 11. 2019 20:53

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
SVOBODA I ZÁKLADNÍ SPRAVEDLNOST
21. 11. 2019 12:20

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
FREEDOM, ALSO BASIC JUSTICE
21. 11. 2019 12:30

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
FREEDOM AND SUPRAMINIJUSTICE
22. 11. 2019 2:12

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
SVOBODA A NADMINISPRAVEDLNOST
22. 11. 2019 2:13

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
23/11/2019 Co se týče nauky mé Filosofie rovnováhy o nadminispravedlnosti, tj. o minimální
spravedlnosti nadřazené jinak všeobecné svobodě, kteroužto spravedlnost by měl autoritativní cestou
zajišťovat stát, tak mi na to jeden relativista odpověděl: "Nevím, neznám, neviděl jsem."
23. 11. 2019 19:13

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
23/11/2019 As to teaching of my Philosophy of Balance about supraminijustice, i.e. about minimal
justice superior to otherwise general freedom, which justice the State should guarantee in authoritative
way, so a relativist answered it to me: "I do not know, I do not understand, I have not seen."
23. 11. 2019 19:13
27/11/2019 "... základní spravedlnost" „Základní úlohou státu je vždy napravovat pouze o hodně větší
než co možná nejmenší negativní vedlejší efekty svobody.“ (viz níže) To jest mimo jiné:. "… úmyslné
zabití člověka nebo zvířete je absolutně nepřípustné vyjma krajní nouze." (tj. v případě zvířete také
neakutního nebezpečí, které nelze odvrátit jiným přiměřeným způsobem)
(viz http://www.spvzt.cz/ZaverConclusion.pdf )
Aktualizováno 27. 11. 2019 22:33
27. 11. 2019 22:33
27/11/2019 "... basic justice" "Basic role of the State is always to correct only much more than the least
possible negative neighborhood effects of freedom." (see below) It is among other things:. "… intentional
killing of human being or animal is absolutely inadmissible except extreme need." (i.e. in case of animal
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also the non-acute danger, which is impossible to avert in other appropriate way)
(see http://www.spvzt.cz/ZaverConclusion.pdf )
Aktualizováno 27. 11. 2019 22:34
27. 11. 2019 22:34
29/11/2019 MANIFEST STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ - SVOBODA I ZÁKLADNÍ
SPRAVEDLNOST
Filosofie rovnováhy o povinnosti každého stále působit co možná nejméně smrti a bolesti z hlediska
Manifestu komunistické strany Karla Marxe a Bedřicha Engelse jako evoluce nebo revoluce. Obsah: 1)
Konservativní čili buržoazní socialismus, 2) Kritičně-utopistický socialismus a komunismus, 3)
Komunistická revoluce (vše zejm. ve vztahu ke zvířatům jako proletářům v současném světě).
1) Konservativní čili buržoazní socialismus
Manifest komunistické strany: Socialističtí buržoové chtějí životní podmínky moderní společnosti bez
bojů a nebezpečí nezbytně z nich plynoucích. Stávající společnost chtějí míti beze všech revolučních a
rozkladných živlů. Chtějí buržoasii bez proletářů. ... dokazuje, že nikoli ta nebo ona politická změna,
nýbrž jen změna hmotných, životních poměrů, změna hospodářských poměrů délnictva může prospěti.
Filosofie rovnováhy: „Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít
všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti … lepší možnost s
pravděpodobností cca 51% je, že nějaký stát uzákoní porážkovou daň a prodej přirozeně zásadně na
stáří zemřelých hospodářských zvířat (např. po veterinární pitvě a převařené v několika vodách) ve
svých běžných obchodech“ k jídlu také lidmi
2) Kritičně-utopistický socialismus a komunismus
Manifest komunistické strany: Sní stále ještě o experimentálním uskutečnění jejich společenských
utopií, … o založení kolonií (home-colonies), o zbudování … nového malého Jeruzaléma – a pro
vystavění těchto vzdušných zámků musí appelovati na lidumilnost buržoazních srdcí a měšců. Pozvolna
upadají do kategorie svrchu líčených … konservativních socialistů a liší se od nich jenom fanatickou a
pověrčivou vírou v zázračné působení jejich sociální vědy.
Filosofie rovnováhy: „utopií, v současnosti zřejmě může jednotlivý člověk nejvíce pomoci masově
nejvíce mučeným vězněným hospodářským zvířatům zásadně pouze na vlastní zahradě … nějaký stát
uzákoní porážkovou daň a prodej přirozeně zásadně na stáří zemřelých hospodářských zvířat … díky
mnou předpokládanému z dlouhodobého hlediska nejsilnějšímu zákonu tohoto světa v podobě charity
unikne" jaderné „Biblické apokalypse a zřejmě jej bude čekat exodus, tj. vyjití z otroctví jeho zvířat
možná i jeho lidí“
3) Komunistická revoluce
Manifest komunistické strany: Krátce: komunisté podporují všude každé revoluční hnutí proti stávajícímu
politickému i společenskému zřízení. … Proletariat mimo svých pout nemá, čeho by v revoluci ztratil,
naopak může však celého světa dobýti.
Filosofie rovnováhy: Jestliže v cca 49% států nebude uzákonění porážkové daně motivující lidi nevraždit
zvířata a prodeje zvířat přirozeně zemřelých zásadně na stáří v běžných obchodech, pak podle mé
Filozofie rovnováhy v rámci možná jen 100 let jako pomsta přírody tam přijde krajní světová krize, kdy
budou např. jaderné války, např. z důvodu světové migrace, ekonomické krize, nacistických či
komunistických diktatur, klimatických změn nebo terorismu. „… protože, jestliže určitá civilizace
nepřekoná výše uvedený sobecký přístup ke světu, tak v určité (radiové či Vesmírné letecké
technologie) fázi svého vývoje zničí a vyhubí sama sebe.“ Viz Fermiho paradox.
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Literatura: https://cs.wikisource.org/wiki/Komunistický_manifest (po drobných úpravách JUDr. Dalibora
Grůzy
Ph.D.), http://klempera.tripod.com/manifest.htm , http://www.spvzt.cz/ZaverConclusion.pdf , https://en.wi
kisource.org/wiki/Manifesto_of_the_Communist_Party , https://www.marxists.org/archive/marx/works/18
48/communist-manifesto/ch04.htm , https://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox
Aktualizováno 29. 11. 2019 2:40
29. 11. 2019 2:40
29/11/2019 MANIFESTO OF PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES - FREEDOM,
ALSO BASIC JUSTICE
Philosophy of Balance about obligation of everyone still to cause the least possible death and pain from
viewpoint of Manifesto of the Communist Party of Karl Marx and Friedrich Engels as evolution or
revolution. Table of contents: 1) Conservative or Bourgeois Socialism, 2) Critical-Utopian Socialism and
Communism, 3) Communist revolution (all especially in relation to animals as proletarians in
contemporary world).
1) Conservative or Bourgeois Socialism
Manifesto of the Communist Party: „The socialistic bourgeois want all the advantages of modern social
conditions without the struggles and dangers necessarily resulting therefrom. They desire the existing
state of society minus its revolutionary and disintegrating elements. They wish for a bourgeoisie without
a proletariat. ... showing that no mere political reform, but only a change in the material conditions of
existence, in economical relations, could be of any advantage to them.“
Philosophy of Balance: „All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes
each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain … better
possibility with probability ca. 51% is, that some State will enact slaughter tax and sale of naturally on
principle of old age dead farm animals (e.g. after veterinary autopsy and boiled in several waters) in its
mainstream shops“ to eat also by humans
2) Critical-Utopian Socialism and Communism
Manifesto of the Communist Party: “They still dream of experimental realization of their social Utopias,
… of establishing "Home Colonies", of setting up … duodecimo editions of the New Jerusalem, and to
realize all these castles in the air, they are compelled to appeal to the feelings and purses of the
bourgeois. By degrees they sink into the category of the ... conservative Socialists depicted above,
differing from these only … by their fanatical and superstitious belief in the miraculous effects of their
social science.”
Philosophy of Balance: „utopia, on the present apparently individual human being can mostly help the
massively most tortured imprisoned farm animals on principle only on own garden … some State will
enact slaughter tax and sale of naturally on principle of old age dead farm animals … thanks to by me
supposed from long - term viewpoint most powerful law of this world in form of charity it will escape“
nuclear „Biblical apocalypse and the exodus, i.e. coming out from slavery of its animals possibly also of
its humans … will apparently wait it“
3) Communist revolution
Manifesto of the Communist Party: „In short, the Communists everywhere support every revolutionary
movement against the existing social and political order of things. … The proletarians have nothing to
lose but their chains. They have a world to win.“
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Philosophy of Balance: If in ca. 49% of States there is not the enactment of slaughter tax motivating
people not to murder animals and of sale of animals naturally dead on principle of old age in usual
shops, then according to my Philosophy of Balance within possibly only 100 years as revenge of nature
the worldwide extreme crisis will come there, when e.g. nuclear wars are, e.g. by reason of world
migration, economical crisis, Nazi or communist dictatorships, climatic changes or terrorism. „…
because, if some civilization does not overcome the above - mentioned selfish approach to the world, so
in a certain (radio or spaceflight technology) phase of its evolution it will destroy and will exterminate
itself.“ See Fermi paradox.
Literature: https://en.wikisource.org/wiki/Manifesto_of_the_Communist_Party , https://www.marxists.org/
archive/marx/works/1848/communistmanifesto/index.htm , https://cs.wikisource.org/wiki/Komunistický_manifest , http://klempera.tripod.com/
manifest.htm , http://www.spvzt.cz/ZaverConclusion.pdf , https://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox
Aktualizováno 29. 11. 2019 2:42
29. 11. 2019 2:42

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
5. 12. 2019 23:22

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
5. 12. 2019 23:22

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
5. 12. 2019 23:25

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
12. 12. 2019 19:16

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
12. 12. 2019 19:19

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
12. 12. 2019 20:10

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
12. 12. 2019 20:16

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
12. 12. 2019 20:21

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
12. 12. 2019 20:42

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
30/12/2019 Má Filosofie rovnováhy je věda, tj. nejde o náboženství a nemusí být dokonalá v textu a
také v poznatcích může být v budoucnu evolučně upřesněná či překonaná.
30. 12. 2019 13:42

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.

806

30/12/2019 My Philosophy of Balance is a science, it is not religion and it need not to be perfect in text
and also in knowledges it can be specified or overcome in evolutionary way in the future.
30. 12. 2019 13:43

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
2. 1. 2020 16:03

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
07.02.2020 Jestli milosrdnost každého určitého jedince ke všem živým tvorům (tj. stále působení co
možná nejméně smrti a bolesti) sama o sobě vždy ochrání tohoto jedince proti každé větší smrti a
bolesti nebo nikoliv, tak v současnosti to je otázka bez nezvratného rozumového důkazu, a proto v
současnosti její odpověď také vždy vyžaduje riskantní rozhodnutí tohoto jedince založené na citech do
určité míry.
8. 2. 2020 1:31

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
07.02.2020 If mercy of every certain individual to all living creatures (i.e. still causing the least possible
death and pain) alone always protects this individual against every greater death and pain or not, so at
present it is the question without an incontrovertible rational proof, and therefore at present its answer
also always requires risky decision of this individual based on emotions to some extent.
8. 2. 2020 1:32

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
10.02.2020 Filosofie rovnováhy: "Žádný živý tvor těl zcela milosrdných živých tvorů nezemře." (Bible
kralická, Lukáš 21,18 Ale vlas s hlavy vaší nezahyne.) x Darwinismus, ortodoxní židovství: "V
přirozeném boji na život a na smrt slabí (nezpůsobilí) živí tvorové brzy zemřou."
10. 2. 2020 21:59

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
10.02.2020 Philosophy of Balance: "No living creature of the bodies of the completely merciful living
creatures is going to die." (Bible, KJV, Luke 21,18 But there shall not an hair of your head perish.) x
Darwinism, Orthodox Judaism: "In natural struggle for life and death the weak (unfit) living creatures will
soon die."
10. 2. 2020 22:00

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Biblickou Tóru židé musí poslouchat, protože ji přikázal Bůh, a že je Bůh, prokázal židům svým
vítězstvím v Biblickém Egyptě, Ježíš z Nazaretu židům svou mocí neprokázal, že je Bůh, proto byl podle
židů podvodník. Pro křesťany je Ježíšova moc prokázána rozšířením křesťanství ve světě, stejně jako
pro muslimy Muhammad jako prorok Alláha je prokázán arabským válečným dobytím islámského světa.
Darwinismus je nespravedlivý, ale nejrozumovější. Tamta náboženství jsou méně rozumová, ale
spravedlivější. Filozofie rovnováhy je nejspravedlivější a možná také rozumná.
29. 2. 2020 16:23

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
The Biblical Torah the Jews must obey, because God commanded it, and that He is the God, he proved
to Jews by his victory in Biblical Egypt, Jesus of Nazareth did not prove to Jews by his power, that he is
God, therefore they consider him as a swindler. For Christians the power of Jesus of Nazareth is proven
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by the spread of Christianity in the world, as well as for Muslims the power of Muhammad as the
Prophet of Allah is proven by the Arab war conquest of the Islamic world. Darwinism is unfair but the
most rational. Those religions are less rational, but fairer. The Philosophy of Balance is the fairest and
possibly also rational.
29. 2. 2020 16:27
03.03.2020 (korigováno 20.05.2020) Ačkoli většinou v darwinismu, český historický okamžik je možná
dnes, protože Poslanecká sněmovna schválila níže uvedenou novelu trestního zákoníku (Zákon č.
114/2020 Sb.) ohledně týrání zvířat. Poslanec ODS Marek Benda uvádí, že „bude tendence některých
aktivistů začít používat nové ustanovení“ trestného činu úmyslného chovu zvířat v nevhodných
podmínkách s desetiletým trestem odnětí svobody možná „proti ... velkochovům“ (velkochovům pro
porážku zvířat, tj. většina chovů je velmi nespravedlivá, má poznámka). Novela primárně postihuje tzv.
množírny psů a koček.
- Pro přijetí návrhu hlasovalo 133 z přítomných 159 poslanců a zákon měl masivní podporu napříč
politickými stranami v Parlamentu (viz níže).
- „Je to velká chvíle,“ řekla předsedkyně TOP 09 a spoluautorka zpřísnění tr. zák. kvůli týrání zvířat
Markéta Pekarová Adamová.
- „Jsem rád, že ti kteří budou týrat zvířata, budou vice potrestáni,“ řekl v Poslanecké sněmovně
předseda SPD Tomio Okamura.
- „Právě jsem hlasoval pro výrazné zpřísnění trestů za týrání zvířat. Mám totiž rád zvířata a nesnáším,
když se jim ubližuje,“ okomentoval na Twitteru přijetí zákona premiér a předseda ANO Andrej Babiš.
Text výše uvedené novely trestního zákoníku (dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020114/zneni20200601 , http://www.psp.cz/doc/00/13/59/00135973.pdf , https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/0
39schuz/s039381.htm a https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/039schuz/s039382.htm ) zní včetně
těchto změn následovně (k tomu, aby novela začala platit, byl nutný už jen podpis prezidenta Miloše
Zemana):
§ 77a
Zákaz držení a chovu zvířat
(1) Soud může uložit trest zákazu držení a chovu zvířete až na deset let, dopustil-li se pachatel
trestného činu v souvislosti s držením, chovem nebo péčí o zvíře.
(2) Trest zákazu držení a chovu zvířete jako trest samostatný může soud uložit pouze v případě, jestliže
vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a osobě a poměrům pachatele uložení
jiného trestu není třeba.
(3) Trest zákazu držení a chovu zvířete spočívá v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto
trestu zakazuje držení, chov a péče o zvíře.
§ 302
Týrání zvířat
(1) Kdo týrá zvíře surovým nebo trýznivým způsobem, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců
až na tři léta, zákazem činnost nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let, nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li takový čin veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo
c) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na větším počtu zvířat,
b) způsobí-li takovým činem týranému zvířeti trvalé následky na zdraví nebo smrt,
c) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo
d) spáchá-li takový čin opětovně.
Pozn.:
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- K trestní odpovědnosti za tento trestný čin je třeba úmyslného zavinění (viz zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, dále též tr. zák., ust. § 13 odst. 2). K okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní
sazby stačí zavinění z nedbalosti (§ 17 tr. zák.).
- Trestní sazby jsou oproti aktuálnímu znění tr. zák. výrazně zvýšeny. Horní hranice trestní sazby byla
stanovena na šest let.
§ 302a
Chov zvířat v nevhodných podmínkách
(1) Kdo chová větší množství zvířat v nevhodných podmínkách, a tím ohrožuje jejich život nebo jim
způsobuje značné útrapy, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2) Kdo chová zvířata v nevhodných podmínkách za účelem obchodu, anebo kdo kořistí z takového
chovu, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo zákazem činnosti.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 trvalé následky či smrt zvířeti, nebo
c) spáchá-li čin takový čin jako člen organizované skupiny.
(4) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
rozsahu,
b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 trvalé následky či smrt většímu počtu zvířat, nebo
c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.
Pozn.:
- Na rozdíl od následujícího ust. § 303 tr. zák. (zanedbání péče o zvíře z nedbalosti) je zde vyžadováno
úmyslné zavinění (§ 13 odst. 2 tr. zák.). K okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby stačí
zavinění z nedbalosti (§ 17 tr. zák.).
§ 303
Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti
(1) Kdo z hrubé nedbalosti zanedbá potřebnou péči o zvíře, které vlastní nebo o něž je povinen se z
jiného důvodu starat, a způsobí mu tím trvalé následky na zdraví nebo smrt, bude potrestán odnětím
svobody až na jeden rok, zákazem činnosti, zákazem držení a chovu zvířat nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1
smrt nebo trvalé následky na zdraví většímu počtu zvířat.
Pozn.:
- Na rozdíl od ust. § 302a tr. zák. (Chov zvířat v nevhodných podmínkách) postačuje zde hrubá
nedbalost (§ 13 odst. 2 tr. zák.). K okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby stačí zavinění z
nedbalosti (§ 17 tr. zák.).
Zdroje:
https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/ochrana-zvirat-v-rezimu-trestniho-prava-s-ohledemna-navrhovanou-novelu-trestniho-zakoniku , https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/snemovna-tyranizvirat-trestni-zakonik-chov-v-nevhodnych-podminkachmnozirny.A200303_182737_domaci_kop , https://echo24.cz/a/SVPiH/az-na-8-let-poslanci-souhlasi-sezprisnenim-trestu-za-tyrani-zvirat , https://www.zakonyprolidi.cz/cs/200940 , https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/tyrani-zvirat-zakaz-chovu-soudy-poslanecka-snemovnamnozirny_1912181054_ako , https://www.novinky.cz/domaci/clanek/za-tyrani-zvirat-nebudou-hrozittvrdsi-tresty-rozhodli-poslanci-40307497
Aktualizováno 4. 3. 2020 3:49
4. 3. 2020 3:49
March 3, 2020 (corrected May 20, 2020) Though mostly in Darwinism Czech historical moment is
possibly today, because the Chamber of Deputies approved the below mentioned amendment to the
Criminal Code (Act No. 114/2020 Coll.) regarding animal cruelty. Member of the ODS Mark Benda says
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that "the tendency of some activists will start using new provision" on a crime of intentional breeding of
animals in unsuitable conditions with ten-year imprisonment possibly "against ... animal's factory farms"
(factory farms for slaughter of animals, i.e. majority of farms is very unfair, my note). The amendment
primarily penalizes so-called reproduction factories of dogs and cats.
- 133 out of 159 present deputies voted to approve the proposal and the Act had massive support
across political parties in Parliament (see below).
- "It is a great moment," the Chairman of the TOP 09 and the co-author of the tightening of the Criminal
Code because of animal cruelty Margaret Pekarová Adamová said.
- "I am glad that those who will abuse animals will be punished more," in the Chamber of Deputies the
Chairman of the SPD Tomio Okamura said.
- "I have just voted for significantly stricter penalty for animal cruelty. I in fact love animals and hate
when one hurts them," on Twitter the Prime Minister and the Chairman of the ANO Andrej Babiš
commented the adoption of the Act.
The text of above mentioned amendment to the Criminal Code (available
on: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-114/zneni20200601 , http://www.psp.cz/doc/00/13/59/00135973.pdf , https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/0
39schuz/s039381.htm and https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/039schuz/s039382.htm ) reads
including these changes as follows (that the amendment came into force, only the signature of President
Miloš Zeman was required):
§ 77a
Ban on the Possession and Breeding of Animals
(1) The court can impose the ban on the possession and breeding of animal for up to ten years, if
committed by an offender in connection with the possession, breeding and care of animal.
(2) The ban on the possession and breeding of animal as a separate punishment the court can impose
only in the case, where due to the nature and seriousness of committed criminal act and the person and
situation of offender the imposition of another sentence is not necessary.
(3) The punishment of ban on the possession and breeding of animal lies in the fact that the convict
during the time of execution of this punishment is prohibited in the possession, breeding and care of
animal.
§ 302
Cruelty to Animals
(1) A person who abuses an animal in brutal or painful manner, will be punished with the imprisonment
from six months to three years, prohibition of activities, or forfeiture of thing.
(2) By the imprisonment from one to five years, or prohibition of activities the offender will be punished, if
he or she
a) commits such an act in public or in a place open to the public,
b) commits such an act as a member of an organized group, or
c) continues when committing such an act for a longer period of time.
(3) By the imprisonment from two years to six years the offender will be punished, if he or she
a) commits an act referred to in paragraph 1 on a larger number of animals,
b) causes through such an act the permanent health consequences of abused animal or death,
c) commits an act referred to in paragraph 1 in a particularly brutal or painful manner, or
d) commits such an act again.
Note:
- The criminal responsibility for this crime is necessary to be intentional fault (see Act no. 40/2009 Coll.,
The Criminal Code § 13 para. 2). The circumstance, which makes higher sentences, is accomplished by
mere negligence (§ 17 of the Criminal Code).
- Penalties are significantly increased compared to the current wording of the Criminal Code. Maximum
penalty was set at six years.
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§ 302a
Breeding of Animals in Unsuitable Conditions
(1) A person who breeds larger number of animals in unsuitable conditions, and thereby endangering
their lives or causing them severe suffering, will be punished by the imprisonment for up to one year or
prohibition of activities.
(2) A person who breeds animals in unsuitable conditions for purpose of trade, or who profits from such
breeding, will be punished by the imprisonment from six months to four years or prohibition of activities.
(3) By the imprisonment from two to eight years the offender will be punished, if he or she
a) commits an act referred to in paragraph 2 with intent to acquire substantial benefit for him- or herself
or for another,
b) causes through an act referred to in paragraph 1 or 2 the permanent consequences or death of the
animal, or
c) commits such act as a member of an organized group.
(4) By the imprisonment from five to ten years the offender will be punished, if he or she
a) commits an act referred to in paragraph 2 with intent to acquire large-scale benefit for him- or herself
or for another,
b) causes through an act referred to in paragraph 1 or 2 the permanent consequences or death of
greater number of animals, or
c ) commits such an act in connection with an organized group operating in several states.
Note:
- In contrast to the following provision § 303 of Criminal Code (failure to care for the animal of
negligence) the intent is required (§ 13 para. 2 of the Criminal Code). The circumstance, which makes
higher sentences, is accomplished by mere negligence (§ 17 of the Criminal Code).
§ 303
Failure to Care for the Animal of Negligence
(1) Person, who will fail of gross negligence in the necessary care for the animal, which he or she owns
or for which he or she is obliged to care from another reason, and he or she will cause it the permanent
health consequences or death, will be punished by the imprisonment for up to one year, the ban on
activity, the ban on the possession and breeding of animals or forfeiture of thing.
(2) By the imprisonment for up to three years the offender will be punished, if he or she causes through
an offense referred to in paragraph 1 the death or permanent health consequences for a greater number
of animals.
Note:
- Unlike § 302a of the Criminal Code (Breeding of Animals in Unsuitable Conditions) the gross
negligence is sufficient here (§ 13 para. 2 of the Criminal Code). The circumstance, which makes higher
sentences, is accomplished by mere negligence (§ 17 of the Criminal Code).
Sources:
https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/ochrana-zvirat-v-rezimu-trestniho-prava-s-ohledemna-navrhovanou-novelu-trestniho-zakoniku , https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/snemovna-tyranizvirat-trestni-zakonik-chov-v-nevhodnych-podminkachmnozirny.A200303_182737_domaci_kop , https://echo24.cz/a/SVPiH/az-na-8-let-poslanci-souhlasi-sezprisnenim-trestu-za-tyrani-zvirat , https://www.zakonyprolidi.cz/cs/200940 , https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/tyrani-zvirat-zakaz-chovu-soudy-poslanecka-snemovnamnozirny_1912181054_ako , https://www.novinky.cz/domaci/clanek/za-tyrani-zvirat-nebudou-hrozittvrdsi-tresty-rozhodli-poslanci-40307497
Aktualizováno 4. 3. 2020 8:26
4. 3. 2020 8:26
„Uprostřed (čínského) Wu-chanu je laboratoř na výzkum smrtících virů. Laboratoř leží jen 18 kilometrů
od trhu, kde se poprvé objevil wuchanský koronavirus. … vývoje biologických zbraní, která tato zařízení
také umožňují. … Možnost vstřikovat zde opicím a dalším zvířatům smrtící patogeny“ "Wuchanské
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úřady navíc na začátku roku tvrdily, že se novým koronavirem mohou nakazit jen osoby, které přišly do
styku s infikovanými zvířaty." (viz 1. a 3. zdroj) Avšak: „Vědci: Koronavirus (nemoc 2019) - COVID-19 …
není z laboratoře“ (viz 2. zdroj).
„Nature (tj. prestižní Západní vědecký časopis, má poznámka) uvádí, že většina vědců v této laboratoři
získávala zkušenosti ve francouzském Lyonu, kde mají zařízení na stejné úrovni. Wuchanský ústav také
spolupracoval s americkým Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí.“
„Česká republika má takové pracoviště v Těchoníně, malé obci v okrese Ústí nad Orlicí, kde ho
provozuje armáda.“
(zdroje: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3037999-uprostred-wu-chanu-je-laborator-na-vyzkumsmrticich-viru-vedci-pred-ni-varovali-uz-pred , https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vedci-koronavirus-maprirozeny-puvod-neni-z-laboratore/1868822 , https://www.seznamzpravy.cz/clanek/hluboka-omluvacinsky-aparat-ji-poslal-rodine-hrdiny-koronaviru94619?seq_no=2&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_so
urce=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null )
Aktualizováno 20. 3. 2020 20:30
20. 3. 2020 20:30
“In the center of (Chinese) Wuhan is a laboratory for the study of deadly viruses. The laboratory is only
18 kilometers from the market where the Wuhan coronavirus first appeared. … the development of
biological weapons that these facilities also allow. … The possibility to inject deadly pathogens into
monkeys and other animals” "The Wuhan authorities declared at the beginning of the year moreover
that only persons who came into contact with infected animals could be infected with the new
coronavirus." (see source 1 and 3) However: “Scientists: Coronavirus (disease 2019) - COVID-19 … is
not from the laboratory” (see source 2)
“Nature (i.e. a prestigious Western scientific journal, my note) states that majority of the scientists in this
laboratory gained experiences in Lyon, France, where they have the same level of equipment. The
Wuhan Institute also cooperated with the Center for Disease Control and Prevention in the United
States of America.”
"The Czech Republic has such a workplace in Těchonín, a small village in the Ústí nad Orlicí district,
where it is managed by the army."
(sources: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3037999-uprostred-wu-chanu-je-laborator-na-vyzkumsmrticich-viru-vedci-pred-ni-varovali-uz-pred , https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vedci-koronavirus-maprirozeny-puvod-neni-z-laboratore/1868822 , https://www.seznamzpravy.cz/clanek/hluboka-omluvacinsky-aparat-ji-poslal-rodine-hrdiny-koronaviru94619?seq_no=2&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_so
urce=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null )
Aktualizováno 20. 3. 2020 20:31
20. 3. 2020 20:31
Německá televize velebí koronavirus COVID-19: … planeta zezelená. … zašly stanice ARD a ZDF ještě
dál … Christian Brandes (38) se skupinou Bohemian ("Böhmen" v německém jazyku) Browser Ballett
(českého webového prohlížeče balet, má poznámka). Dětem… jak je to s pandemií koronaviru. „Možná
je koronavirus odpovědí na turbokapitalismus. … Půjde-li to takto dále, možná zažijeme nový zelený
ráj.“ … virus je „krásný a smysluplný reflex (pomsta, má poznámka) přírody, aby lidem opětovně řekla,
kdo je tu pánem“. „Je pozoruhodné, jak je virus spravedlivý.“ (tj. jestli nenapravená tato pomsta přírody
za nemilosrdnost lidí vůči živým tvorům, nyní zejména hospodářským zvířatům je nejprve zásadně proti

812

starým a jen pak proti mladým lidem)
(zdroj: https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/nemecka-televize-velebi-vir-vymyti-stareplaneta-zezelena-40317376 )
Aktualizováno 20. 3. 2020 20:35
20. 3. 2020 20:35
German television praises coronavirus COVID-19 … planet will be green. … ARD and ZDF went even
further… Christian Brandes (38) with group of Bohemian ("Böhmen" in German language) Browser
Ballett (Czech browser ballet, my note). Children … what about coronavirus pandemic. "Maybe the
coronavirus is the answer to turbo-capitalism. … If we go further this way, we may experience a new
green paradise." … virus is "a beautiful and meaningful reflex (revenge, my note) of nature to tell people
again who is the master here." "It is remarkable how righteous the virus is." (ie. if not corrected this
revenge of nature for mercilessness of people on living creatures, now especially on farm animals is
firstly on principle against the old and only then against the young people)
(source: https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/nemecka-televize-velebi-vir-vymyti-stareplaneta-zezelena-40317376 )
Aktualizováno 20. 3. 2020 20:36
20. 3. 2020 20:36
05.04.2020 Bůh otec je žralok, Ježíš z Nazaretu je holubice, přesto oba jsou zřejmě jeden. My bychom
měli následovat Ježíše z Nazaretu, tj. být především holubice, dokud nebudeme nuceni být žralok proti
naší vůli.
Literatura:
- Bible kralická, Nový zákon, Marek 8, 34 A svolav zástup s učedlníky svými, řekl jim: Chce-li kdo za
mnou přijíti, zapři sebe sám, a vezmi kříž svůj, a následujž mne.
- Bible kralická, Nový zákon, Matouš 10, 16 Aj, já posílám vás jako ovce mezi vlky; protož buďte opatrní
jako hadové, a sprostní (tzn. bezelstní, viz Český ekumenický překlad
na http://www.biblenet.cz/b/Matt/10#v16 ) jako holubice.
Aktualizováno 5. 4. 2020 21:24
5. 4. 2020 21:24
05.04.2020 God the Father is a shark, Jesus of Nazareth is a dove, despite both are apparently one. We
should follow Jesus of Nazareth, ie to be above all a dove, until we are forced to be a shark against our
will.
Literature:
- Bible King James Version (KJV), New Testament, Mark 8, 34 And when he had called the people unto
him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself, and
take up his cross, and follow me.
(see https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+8&version=KJV )
- Bible King James Version (KJV), New Testament, Mathew 10, 16 Behold, I send you forth as sheep in
the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves.
(see https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+10&version=KJV )
Aktualizováno 5. 4. 2020 21:27
5. 4. 2020 21:27
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K projevu zemědělského miliardáře a českého premiéra Babiše z 9.4.2020 ohledně koronaviru. Zde
manageři inzerují svůj ráj, ale ve skutečnosti v našem světě to vždy dosud byl očistec nebo peklo hadů,
žraloků, vlků a jejich smeček (tj. pouze masožravých dravců). Tj. české přísloví: „Když ptáčka lapají,
hezky mu zpívají.“ Možná nyní či někdy demokratičtí nebo i diktátorští vládci tohoto světa, tj. v novověku
hlavně židé prosadí milosrdný svět, když povolí prodávat a jíst z masa zásadně jen zdechliny (např. po
veterinární pitvě a převařené v několika vodách) a nebudou zásadně dravci, ale holubice. Pro tento
zlomový okamžik poučení z utrpení odpovědných lidí musí být k dispozici výše uvedená předchozí
osvěta.
(viz http://www.spvzt.cz/SPVZTprirucka.htm#a9 )
Aktualizováno 11. 4. 2020 0:57
9. 4. 2020 22:46
To the speech of the agricultural billionaire and Czech Prime Minister Babiš on 9.4.2020 regarding
coronavirus. Here the managers advertise their paradise, but in fact in our world it has always been up
to now the purgatory or hell of snakes, sharks, wolves and their packs (ie only of carnivorous predators).
Possibly now or sometimes the democratic or even dictatorial rulers of this world, ie in modern history
mainly the Jews will establish merciful world, when they allow to sell and to eat from meat on principle
only carrions (e.g. after veterinary autopsy and boiled in several waters) and they are not on principle
predators, but doves. For this turning point of learning of the suffering of the responsible people the
above mentioned previous education of the public must be available.
(see http://www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html#a9 )
Aktualizováno 11. 4. 2020 11:59
11. 4. 2020 1:19
Papež František říká, že pandemie může být „místem obrácení“.
...
Papež František: Ve španělštině je přísloví: „Bůh vždy odpouští, my někdy odpouštíme, ale příroda
nikdy neodpouští.“ Na dílčí katastrofy jsme nereagovali. Kdo teď mluví o požárech v Austrálii, nebo si
pamatuje, že před 18 měsíci mohla loď projet severním pólem, protože ledovce roztály? Kdo teď mluví o
povodních? Nevím, jestli se jedná o pomstu přírody, ale určitě to jsou odpovědi přírody.
...
V této době v Evropě, kdy začínáme slyšet populistické projevy a jsme svědky politických rozhodnutí
tohoto selektivního druhu, je příliš snadné si pamatovat na Hitlerovy projevy v roce 1933, které se příliš
nelišily od některých projevů několika evropských politiků nyní.
https://www.thetablet.co.uk/features/2/17845/pope-francis-says-pandemic-can-be-a-place-ofconversionAktualizováno 11. 4. 2020 18:20
11. 4. 2020 18:20
Pope Francis says pandemic can be a ‘place of conversion’
...
Pope Francis: There is an expression in Spanish: “God always forgives, we forgive sometimes, but
nature never forgives.” We did not respond to the partial catastrophes. Who now speaks of the fires in
Australia, or remembers that 18 months ago a boat could cross the North Pole because the glaciers had
all melted? Who speaks now of the floods? I don’t know if these are the revenge of nature, but they are
certainly nature’s responses.
...
At this time in Europe when we are beginning to hear populist speeches and witness political decisions
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of this selective kind it’s all too easy to remember Hitler’s speeches in 1933, which were not so different
from some of the speeches of a few European politicians now.
https://www.thetablet.co.uk/features/2/17845/pope-francis-says-pandemic-can-be-a-place-ofconversionAktualizováno 11. 4. 2020 18:21
11. 4. 2020 18:21

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
10.05.2020 Kdo je v právu, predátor nebo kořist? Dokud nebude úspěšné zrušení zákazu prodeje
zdechlin k jídlu lidmi v běžných obchodech a uzákoněna porážková daň, tak budeme pochybovat o mé
Filosofii rovnováhy, nebudeme ji věřit a nebudeme vědět, jestli je pravdivá, ale musím jako každý
přiměřeně riskovat, abychom se pokusili každý svým dílem to uzákonit a zbrzdit tak kámen valící se z
kopce do údolí, kde hrozí mnohé rozdrtit. A aby nás to vážně nepoškodilo.
10. 5. 2020 20:18

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
10.05.2020 Who is right, predator or prey? Until the successful abolition of the ban on the sale of
carrions for human consumption in ordinary shops and the slaughter tax is enacted, so we will doubt my
Philosophy of Balance, we will not believe it and we will not know if it is true, but I must, like everyone
else, take reasonable risks that we try each with his or her own work to legislate it and thus we slow
down the stone rolling down the hill into the valley, where many are in danger of being crushed. And so
that it does not seriously damage us.
10. 5. 2020 20:19

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Kdo je v právu, predátor nebo kořist, když např. vlk chce sežrat zajíce? Podle jedněch platí právo
silnějšího, podle druhých právo vítěze. Podle třetích je v právu vlk, protože pro zajíce je k jídlu tráva a
pro vlka jsou k jídlu zajíci a bez zabíjení zajíců vlky by se zajíci přemnožili. Podle mé Filosofie
rovnováhy mají vlci počkat, až zajíci umřou přirozenou smrtí zásadně na stáří a pak jejich mrtvolu sníst.
Podle oponentů je však nejdříve třeba vysvětlil tento postup vlkům hladovým po masu a být velice
opatrný či mocný, aby vysvětlující jedinec, nejčastěji zajíc nebyl sežrán vlky, a podle oponentů také při
výše uvedené přirozené smrti kořisti by silní vlci jako např. dělníci v průmyslu bojovali mezi sebou na
život a na smrt o dostupné maso.
13. 5. 2020 16:02

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Who is right, predator or prey when, for example, a wolf wants to eat a hare? According to some, the
right of the stronger applies, according to the other the right of the winner. According to the thirds, a wolf
is right, because for hares there is grass to eat and for wolf there are hares to eat, and without killing
hares by wolves, the hares would reproduce excessively. According to my Philosophy of Balance, the
wolves should wait until hares die of natural death, on principle for old age, and then eat their corpses.
According to the opponents, however, at first it is necessary to explain this method to wolves hungry for
meat and to be very careful or powerful that the explanatory individual, most often a hare was not eaten
by wolves, and according to the opponents also in the case of the above-mentioned natural death of
prey, the strong wolves as e.g. workers in industry would fight among themselves for life and death for
available meat.
13. 5. 2020 16:04
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17.05.2020 (zkrácená verze) Dnes jsem podal žádost o pronájem jednoho tržního místa na tržišti na
Dukelském nám. v Hustopečích pro prodej v malých množstvích nezpracovaného po veterinární pitvě
čerstvého masa zdechlin drůbeže, jmenovitě slepičího masa z mého vlastního drobného hospodářství
(chovatelské činnosti) zejména etickým vegetariánům, kteří se neobejdou úplně bez jedení masa
Vážení.
(město Hustopeče, správce tržiště: Organizační složka města Hustopeče Správa a údržba budov)
Jsem drobný chovatel drůbeže na své zahradě se sklepem na Habánské ulici v Hustopečích a žádám
tímto o pronájem jednoho tržního místa na tržišti na Dukelském nám. v Hustopečích pro prodej v malých
množstvích nezpracovaného po veterinární pitvě čerstvého masa zdechlin drůbeže, jmenovitě slepičího
masa z tohoto mého vlastního drobného hospodářství (chovatelské činnosti).
Odůvodnění:
Podle § 18 odst. 5 českého zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči Potraviny živočišného původu,
které neodpovídají požadavkům zdravotní nezávadnosti, se posuzují jako nepoživatelné.
Avšak u masa zdechlin po veterinární pitvě, pokud „jsou tepelně opracovány po dobu 5 až 6 minut při
teplotě 121°C, dochází ke zničení vegetativních forem mikroorganismů, ale i spór.“ (Zdroj: Střední
odborné učiliště Domažlice, Výukový materiál, Potraviny a výživa, cit. 15.03.2019,
viz https://www.soudom.cz/maso-a-masne-vyrobky.html ) Toto je možno převařením masa mnou
zamýšlených nabízených zdechlin drůbeže po veterinární pitvě v tlakovém hrnci např. v několika
vodách.
Proto §18 českého zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči považuji za protiústavní, protože v
současnosti v České republice tyto zákonné podmínky v podstatě znemožňují volný prodej čerstvého
masa přirozeně zásadně na stáří uhynutých zvířat i po veterinární pitvě.
Toto mé stanovisko o protiústavnosti znemožnění volného prodeje i po veterinární pitvě masa přirozeně
uhynutých zvířat opírám o současný trend v českém právu, který zásadně mění pohled na práva zvířat v
naší společnosti.
Jde zejména o LISTINU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD: Článek 3 (1) Základní práva a svobody se
zaručují všem bez rozdílu ... („všem“, tedy zaručují se lidem i zvířatům, která mají dle českého práva
právní osobnost, viz níže obč. zák., má poznámka) a zároveň podle článku 6 (1) Každý má právo na
život.
Dále jde o zák. č. 114/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, jestli podle
této novely tr. zák. §302 Týrání zvířat (3) způsobí tento čin týranému zvířeti trvalé následky na zdraví
nebo smrt, bude pachatel potrestán odnětím svobody na dvě léta až šest let (tento trestný čin se
zpřísněným trestem by mohl dopadat i na bezdůvodnou porážku zvířete, má poznámka), a jestli podle
této novely tr. zák. zcela nového §302a Chov zvířat v nevhodných podmínkách (4) způsobí tento čin
trvalé (zdravotní) následky či smrt většímu počtu zvířat, bude pachatel potrestán odnětím svobody na
pět až deset let.
Dále jde o zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
Podle §8 obč. zák. Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany. (Jde o tradiční principy a principy
moderního práva "neminem laedere" /nikomu neškodit/ a kritérium svobody jednotlivce, že svoboda
jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého, což by se mohlo týkat také "abusus iuris" /zneužití
práva/ porazit zvíře, tj. týrání zvířat jejich bezdůvodnou porážkou, podle mne jde o delikt dle § 2909 obč.
zák. Porušení dobrých mravů či § 2910 obč. zák. Porušení zákona /jmenovitě tr. zák., viz výše/, má
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poznámka).
Podle § 494 obč. zák. Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé
zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to
neodporuje jeho povaze. (Z tohoto ustanovení podle mne plyne právní osobnost zvířat, protože zvíře
není věcí, avšak má velmi omezenou svéprávnost /opice/ nebo žádnou /had/, a potřebuje opatrovnictví
a zastoupení člověkem při výkonu svých povinností a práv mu přiznaných v rámci českého právního
řádu /např. viz výše uvedená ustanovení tr. zák./, přesto však platí, že všichni živí tvorové by měli mít v
naší společnosti práva uznaná spravedlivým způsobem zákony státu, má poznámka)
Jsou to také §2 (3) obč. zák. zákaz krutosti (i ke zvířatům má poznámka), §3 obč. zák. (1) zákaz působit
bezdůvodnou újmu druhým (tzn. i zvířatům, má poznámka), (2) písm. a) každý má právo na ochranu
svého života a zdraví, písm. f) nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží (viz výše práva zvířat dle tr.
zák., má poznámka), (3) Soukromé právo vyvěrá také z dalších obecně uznaných zásad spravedlnosti
(tj. zřejmě dobrých mravů, má poznámka) a práva.
Dle provozního řádu tržiště na Dukelském nám. v Hustopečích správce tržiště si vyhrazuje právo
posoudit prodejní sortiment a případně nevhodný sortiment nebo jeho část z prodeje vyloučit. To by
neměl být můj případ.
Protože podle Článku 2 (3) české Ústavy Státní moc slouží všem občanům ... (tedy slouží mně i
/českým/ zvířatům, která mají dle českého práva právní osobnost, viz výše obč. zák., má poznámka)
A protože podle LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Článku 26 (1) Každý má právo na
svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou
činnost., (2) Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností. (což
se týká i mé výše uvedené hospodářské činnosti na Vašem tržišti, když by se pro ni neměla uplatnit z
důvodu mnou namítané neústavnosti shora uvedená právní omezení, má poznámka)
Přílohy: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., Shrnutí Filosofie rovnováhy (4 strany A4), copyleft 14.5.2020
S uctivým pozdravem
V Hustopečích 17.5.2020 JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
Aktualizováno 17. 5. 2020 16:22
17. 5. 2020 16:22
Strana Za Práva Všech živých Tvorůfacebook.com
Strana za práva všech živých tvorů-za milosrdné maso a ideálně i za porážkovou daň. / Party for the
Rights of All Living Creatures-for merciful meat and ideally also for slaughter tax
Aktualizováno 17. 5. 2020 16:22
17. 5. 2020 16:22
May 17, 2020 (short version) Today I filed an application to rent one market place at market on
Dukelské square in Hustopeče for sale in small quantities of unprocessed after veterinary autopsy fresh
meat of poultry carrions, namely of chicken (hen) meat from my own small farm (breeding activity),
especially to ethical vegetarians who do not survive without eating meat completely
Dear.
(the Town of Hustopeče, the market administrator: Organizational Unit of the Town of Hustopeče
Administration and Maintenance of Buildings)
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I am a small poultry breeder in my garden with a cellar on Habánská Street in Hustopeče, and I hereby
ask about the lease of one market place at the market on Dukelské square in Hustopeče for sale in
small quantities of unprocessed after veterinary autopsy fresh meat of poultry carrions, namely of
chicken (hen) meat from this own small farm (breeding activity).
Justification:
According to § 18 (5) of Czech Act No. 166/1999 Coll. on veterinary care Foods of animal origin that do
not meet the health requirements are considered inedible.
But for the the meat of carrions, if "they are processed thermally for a period of time 5 until 6 minutes at
temperature 121°C, there is destruction of vegetative forms of microorganisms, but also of spores."
(Source: Secondary Vocational School Domažlice, tutorial material, Food and nutrition, quoted
15/03/2019, see https://www.soudom.cz/maso-a-masne-vyrobky.html ) This is possible by boiling the
meat of the by me intended offered poultry carrions after a veterinary autopsy in a pressure cooker, for
example in several waters.
Therefore §18 of the Czech Act No. 166/1999 Coll. on veterinary care I consider unconstitutional,
because at present time in the Czech Republic these legal conditions basically prevent the free sale of
fresh meat of naturally dead animals, on principle for old age even after veterinary autopsy.
I base this opinion on the unconstitutionality of the impossibility of free sale even after a veterinary
autopsy, of the meat of naturally dead animals on the current trend in Czech law, which fundamentally
changes the view of animal rights in our society.
In particular, it is the CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS: Article 3 (1)
Fundamental rights and freedoms are guaranteed to all without distinction ... ("to all", thus they are
guaranteed to both people and animals, which have legal personality, see below the Civil Code, my
note) and at the same time according to Article 6 (1) Everyone has the right to life.
It is also the Act No. 114/2020 Coll. Act amending Act No. 40/2009 Coll. the Criminal Code, if according
to this amendment of the Criminal Code § 302 Cruelty to animals (3) this act causes the permanent
health consequences of abused animal or death, the offender will be punished by imprisonment from
two years to six years (this criminal act with more severe punishment could also be the unjustified
slaughter of an animal, my note), and if according to this amendment of the Criminal Code completely
new §302a The breeding of animals in unsuitable conditions (4) this act causes permanent (health)
consequences or death to a larger number of animals, the offender will be punished by imprisonment
from five to ten years.
It is also the Act No. 89/2012 Coll. Civil Code.
According to §8 of the Civil Code Manifest abuse of law does not enjoy legal protection. (These are the
traditional principles and principles of modern law "neminem laedere" /not to harm anyone/ and the
criterion of individual freedom that one's freedom ends where the other's freedom begins, which could
also apply to "abusus iuris" (abuse of law) to slaughter an animal, i.e. animal cruelty through their
unjustified slaughter, in my opinion it is a tort according to § 2909 of the Civil Code Violation of good
morals or § 2910 of the Civil Code Violation of the law /namely of the Criminal Code, see above /, my
note).
According to § 494 of the Civil Code A living animal has a special meaning and value as a living
creature already gifted by senses. A live animal is not a thing and the provisions on things apply to a
living animal similarly only to the extent that it does not contradict its nature. (In my opinion, this
provision implies the legal personality of animals, because the animal is not a thing, but has a very
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limited legal capacity /monkey/ or none /serpent/, and needs custody and representation of human being
in the exercise of their duties and rights granted them under Czech law /e.g. see the above provisions of
the Criminal Code/, however, it is true that all living creatures should have in our society the rights
recognized in righteous way by State laws, my note)
They are also §2 (3) of the Civil Code prohibition of cruelty (also to animals, my note), §3 of the Civil
Code (1) a ban on causing unjustified harm to others (ie also to animals, my note), (2) letter A) everyone
has the right to the protection of their life and health, letter F) no one can be denied what belongs to
them by law (see above the rights of animals according to the Criminal Code, my note), (3) Private law
also springs from other generally recognized principles of justice (ie apparently good morals, my note)
and law.
According to the operating rules of the market on Dukelské square in Hustopeče, the market
administrator reserves the right to assess the sales assortment and, if necessary, to exclude an
unsuitable assortment or part of it from sale. It should not be my case.
Because according to Article 2 (3) of the Czech Constitution, the State Power serves all citizens ... (i.e. it
serves both me and /Czech/ animals which have legal personality according to Czech law, see the
above-mentioned Civil Code, my note)
And because according to the CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS Article 26 (1)
Everyone has the right to freely choose a profession and to prepare for it, as well as the right to engage
in business and other economic activity. (2) The law may determine conditions and restrictions for
activities. (This also applies to my above-mentioned economic activity in Your market, when the abovementioned legal restrictions should not apply to it due to the unconstitutionality, which I object to, my
note)
Attachments: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., Summary of Philosophy of Balance (4 pages A4), copyleft
14.5.2020
Sincerely
In Hustopeče 17.5.2020 JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
Aktualizováno 17. 5. 2020 16:30
17. 5. 2020 16:30
31.05.2020 Filosofie rovnováhy je (ne) úspěšná racionalizace naší podvědomě potlačené frustrace (tj.
překážky naší smrti a bolesti), a proto s (nízkou) frustrační tolerancí a s (ne) uskutečnitelnými etickými
ideály. https://cs.wikipedia.org/wiki/Frustrace
Aktualizováno 31. 5. 2020 20:26
31. 5. 2020 20:17
31.05.2020 Philosophy of Balance is (un) successful rationalization of our subconsciously suppressed
frustration (i.e. obstacle of our death and pain), and therefore with a (low) tolerance of frustration and
with (un) realizable ethical ideals. https://cs.wikipedia.org/wiki/Frustrace
Aktualizováno 31. 5. 2020 20:25
31. 5. 2020 20:18
Strana Za Práva Všech živých Tvorůfacebook.com
Strana za práva všech živých tvorů-za milosrdné maso a ideálně i za porážkovou daň. / Party for the
Rights of All Living Creatures-for merciful meat and ideally also for slaughter tax
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Aktualizováno 31. 5. 2020 20:28
31. 5. 2020 20:28
Strana Za Práva Všech živých Tvorůfacebook.com
Strana za práva všech živých tvorů-za milosrdné maso a ideálně i za porážkovou daň. / Party for the
Rights of All Living Creatures-for merciful meat and ideally also for slaughter tax
Aktualizováno 2. 6. 2020 19:32
2. 6. 2020 19:32

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
02.06.2020 Pokud existuje jen jeden charitativní Bůh, tak pouze rodičům, kteří způsobují co možná
nejméně smrti a bolesti (tj. jsou účinnými členy společnosti) a kterým proto tento Bůh způsobuje co
možná nejméně smrti a bolesti (tj. žijí v dobrých podmínkách), tento Bůh dává dítě, jen jestli dítě těchto
rodičů způsobí také co možná nejméně smrti a bolesti (tj. dítě bude účinným členem společnosti) a jen
jestli proto tento Bůh bude moci způsobit co možná nejméně smrti a bolesti tohoto dítěte (tj. dítě bude
žít v dobrých podmínkách).
2. 6. 2020 19:53

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
02.06.2020 If there is only one charitable God, so only to parents, who cause the least possible death
and pain (ie they are effective members of society), and to whom therefore this God causes the least
possible death and pain (ie they live in good conditions), this God gives child, only if the child of these
parents will also cause the least possible death and pain (ie child will be effective member of society)
and only if therefore this God will be able to cause the least possible death and pain of this child (ie child
will live in good conditions).
2. 6. 2020 19:54
12.06.2020 Podám ústavní stížnost (viz v českém jazyku se strojovým překladačem google translator
na http://www.spvzt.cz/UstStizn-ConstCompl.htm ) proti odmítnutí města Hustopeče a jeho správce
tržiště mi pronajmout jedno tržní místo na tržišti na Dukelském nám. v Hustopečích pro prodej v malých
množstvích nezpracovaného po veterinární pitvě čerstvého masa zdechlin drůbeže, jmenovitě slepičího
masa z mého vlastního drobného hospodářství (chovatelské činnosti) zejména etickým vegetariánům,
kteří se neobejdou úplně bez jedení masa.
Případně podám ústavní stížnost po pronajmutí výše uvedeného tržního místa pro výše uvedený účel
proti pravomocnému rozhodnutí Krajské veterinární správy o jejím nesouhlasu s volným prodejem výše
uvedených zdechlin a naopak nutné porážce zvířat dle současného zákona č. 166/1999 Sb. o
veterinární péči v aktuálním znění z důvodů pochybnosti o dodržení povinností nebo požadavků na
zajištění jejich zdravotní nezávadnosti, jestliže dotčená ustanovení tohto zákona nebudou považováno
za protiústavní.
V této ústavní stížnosti navrhnu zrušení §3 odst. 1 písm. d), §5 odst. 1 písm. h), §18, §21 odst. 1, §27a
odst. 1 písm. b) a §27a odst. 3 zákona, §39 odst. 2 a odst. 3, §39 až §41, §42 odst. 2 druhý a třetí
rozvité větné přemět zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči v aktuálním znění pro jeho
protiústavnost (viz níže můj článek z 17.05.2020). V případě této mé ústavní stížnost proti výše
uvedenému rozhodnutí Krajské veterinární správy bude odůvodněnost této ústavní stížnosti aplikací
zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ještě více jasná.
Tato ústavní stížnost není nepřípustná, i kdyby Ústavní soud došel v této věci k názoru, že jsem
nevyčerpal všechny procesní prostředky, protože tato ústavní stížnost ve smyslu §75 odst. 2) písm. a)
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zákona o Ústavním soudu svým významem podstatně přesahuje vlastní zájmy stěžovatele a bude
podána ve zde předepsané lhůtě 1 roku, protože v případě povolení volného prodeje masa zdechlin
zvířat za zákonem garantovaných podmínek by šlo o zřejmě zlomový praktický milník v boji proti otroctví
v současných porážkových velkochovech nejvíce vražděných hospodářských zvířat (v České republice
je např. cca půl milionu zavražděných brojlerů, tzn. slepičích kuřat denně, což činí v České republice s
cca 10 miliony obyvatel příšerné číslo cca 30 miliónů zavražděných brojlerů za dva měsíce, což je jakýsi
nový holocaust, viz Zdroje).
Zdroje: čas 30.-60. sekunda záznamu, Týden podle Jaromíra Soukupa | Barrandov.tv, TV Barrandov baví nás bavit [online], Copyright © 2008 [cit. 20.05.2020], Dostupné
z https://www.barrandov.tv/video/134367-tyden-podle-jaromira-soukupa-29-8-2018
Aktualizováno 13. 6. 2020 0:32
13. 6. 2020 0:32
June 12, 2020 I will file a constitutional complaint (see in the Czech language with the google translator
on http://www.spvzt.cz/UstStizn-ConstCompl.htm ) against refusal of the Town of Hustopeče and its
market administrator to rent me one market place at market on Dukelské square in Hustopeče for sale in
small quantities of unprocessed after veterinary autopsy fresh meat of poultry carrions, namely of
chicken (hen) meat from my own small farm (breeding activity), especially to ethical vegetarians who do
not survive without eating meat completely.
Alternatively, I will file a constitutional complaint after the lease of the above market place for the above
mentioned purpose against a final decision of the Regional Veterinary Administration about its
disagreement with the free sale of the above mentioned carrions and on the contrary necessary
slaughter under the current Act No. 166/1999 Coll. on veterinary care in the current version due to
doubts about compliance with obligations or requirements to ensure their health safety, unless the
concerned provisions of the Act are considered unconstitutional.
In this constitutional complaint, I propose the repeal of §3 paragraph 1 letter d), §5 paragraph 1 letter h),
§18, §21 paragraph 1, §27a paragraph 1 letter b) and §27a paragraph 3, §39 paragraph 2 and
paragraph 3, §39 to §41, §42 paragraph 2 the second and third developed sentence objects of the Act
No. 166/1999 Coll. on Veterinary Care in the current wording for its unconstitutionality (see below my
article from May 17, 2020). In the case of my constitutional complaint against the above mentioned
decision of the Regional Veterinary Administration, the justification of this constitutional complaint
through the application of the Act No. 166/1999 Coll. will be even more clear.
This constitutional complaint is not inadmissible, even if the Constitutional Court came to the conclusion
in this case that I did not exhaust all procedural means, because in the sense of §75 letter a) of the Act
on the Constitutional Court this constitutional complaint substantially exceeds the complainant's own
interests through its significance and will be filed within the period of 1 year prescribed here, because in
the case of permitting free sale of meat of carrions under legally guaranteed conditions it would be
apparently the turning practical point in the fight against the slavery in present slaughter factory farms of
the most murdered farm animals (in the Czech Republic there are, for example, about half a million
broilers killed, i.e. chickens of hens per day, which makes in the Czech Republic with about 10 million
inhabitants a terrible number of about 30 million murdered broilers in two months , which is a kind of
new holocaust, see Sources).
Sources: time 30-60 second of record, Week according to Jaromír Soukup Barrandov.tv, TV Barrandov we enjoy entertaining [online], Copyright © 2008 [cit. 20.05.2020], Available from
: https://www.barrandov.tv/video/134367-tyden-podle-jaromira-soukupa-29-8-2018
Aktualizováno 13. 6. 2020 0:39
13. 6. 2020 0:39
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30.06.2020 Dnes můj advokát podal Ústavnímu soudu České republiky ústavní stížnost
(viz http://www.spvzt.cz/UstStizn-ConstCompl.htm ) s návrhem jak vyřešit otroctví zvířat.
Aktualizováno 30. 6. 2020 23:30
30. 6. 2020 23:30
June 30, 2020 Today, my lawyer filed the constitutional complaint (see http://www.spvzt.cz/UstStiznConstCompl.htm ) with the Constitutional Court of the Czech Republic with a proposal on how to resolve
animal slavery.
Aktualizováno 30. 6. 2020 23:31
30. 6. 2020 23:31

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Co možná nejméně smrti a bolesti, tzn. je třeba neřešit neřešitelné.
Tj. možná (tj. nikoliv nemožná, tj. neřešení neřešitelné) nejmenší smrt a bolest.
15. 7. 2020 21:01

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
The least possible death and pain, it means it is necessary not to solve the unsolvable.
The possible (i.e. not impossible, i.e. not solving the unsolvable) least death and pain.
15. 7. 2020 21:02

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Navrhuji nazvat "mezinárodní právo soukromé (tj. vnitrostátní)" jako "statutární kolizní mezinárodní
právo (např. občanské či naopak trestní atd.)".
A "mezinárodní právo veřejné (tj. mezistátní)" jako "nekolizní mezinárodní právo (např. občanské či
naopak trestní atd.)".
Čímž by se se odstranil zmatek pojmů veřejné a soukromé v mezinárodním právu a předurčoval
konečný cíl světového vývoje od statutárního kolizního mezinárodního práva k nekoliznímu
mezinárodnímu právu.
16. 7. 2020 21:36

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
I propose to call "private (i.e. intrastate) international law" as "statutory conflict international law (eg civil
or on the contrary criminal etc.)".
And "public (i.e. interstate) international law" as "non-conflict international law (eg civil or on the contrary
criminal etc.)".
This would remove the confusion between the concepts of public and private in international law and
would predetermine the ultimate goal of world evolution from the statutory conflict international law to
the non-conflict international law.
16. 7. 2020 21:42

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
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22.07.2020 Podle judaismu, darwinismus (Friedricha Nietzscheho) a všeobecného názoru vůdce musí
být silný bojovník, aby přežil frustraci smrti a bolesti. Silní bojovníci mají údajně největší viditelné
úspěchy proti smrti a bolesti, získávají jednu vedoucí funkci za druhou a dělají pro tajné služby. Podle
nich slabí bojovníci mohou být pouze otroci či tuláci, pokud již nejsou děti (viz “Čekání na Godota”, resp.
křesťanského Boha). Podle mé Filosofie rovnováhy nejúspěšnější vůdce proti smrti a bolesti může být i
slabý bojovník, jestliže racionalizuje správným způsobem frustraci smrti a bolesti, ale stále mi chybí
důkaz tohoto v podobě viditelného velkého úspěchu, na kterém případný důkaz mé Filosofie rovnováhy
by byl založen. Rozhodnutí vždy působit co možná nejméně smrti a bolesti je v současnosti z velké části
morálním volním rozhodnutím každého jednotlivého člověka (z mého života nejméně 51 procent jistým,
kdy neřešitelné není třeba řešit).
22. 7. 2020 17:40

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
22.07.2020 According to Judaism, Darwinism (Friedrich Nietzsche) and the general opinion the leader
must be a strong fighter to survive the frustration of death and pain. Strong fighters have allegedly the
greatest visible successes against death and pain, gaining one leading position after another and doing
so for the secret services. According to them, weak fighters can only be slaves or vagabonds if they are
no longer children (see “Waiting for Godot”, virtually Christian God). According to my Philosophy of
Balance, the most successful leader against death and pain can be also a weak fighter, if he or she
rationalizes in the right way the frustration of death and pain, but I still lack proof of this in the form of
visible great success on which a possible proof of my Philosophy of Balance would be based. The
decision always to cause the least possible death and pain is largely moral voluntary decision of each
individual human being at present time (from my life at least 51 percent sure, when the unsolvable is not
necessary to solve).
22. 7. 2020 17:43

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
23.07.2020 Příkaz ploďte se a množte se z Bible platí pouze jako v Biblickém ráji, kde Bůh zakázal
zabíjet jakékoliv zvíře (Genesis 1: 28-30), jestliže státem garantované milosrdné maso ze zdechlin zvířat
(např. po veterinární pitvě a převařené v několika vodách) se bude prodávat v běžných obchodech.
Maso je nutné jako potravina pro oba matku a dítě. Jinak záleží na konkrétní situaci, resp. odolnosti
člověka (zdravotní, sociální, finanční atd.) proti pomstě za způsobenou smrt a bolest zejména lidí a
zvířat, jestli bude mít děti, které budou jíst poražená zvířata, či naopak bude žít milosrdný život v
relativní chudobě a skromnosti bez ženy a dětí z důvodu Biblického ráje ve světě, tj. Božího království
(Matouš 19:12). Příkaz ploďte se a množte se Biblickému Noemovi po světové potopě, kdy mu a jeho
potomstvu Bůh povolil jíst také zvířata, byl pouze dobově podmíněný, protože zde v Bibli Bůh smluvil s
Noemem, že již nezničí svět potopou, ale není zde zmíněno, že Bůh nezničí svět ohněm, např.
atomovou válkou (Genesis 9: 1-17).
23. 7. 2020 20:18

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
23.07.2020 The command to beget and multiply from the Bible is valid only as in the Biblical paradise,
where God forbade the killing of any animal (Genesis 1: 28-30), if the State-guaranteed merciful meat
from carrions of animals (e.g. after veterinary autopsy and boiled in several waters) is sold in
mainstream shops. Meat is necessary as food for both mother and child. Otherwise, it depends on the
specific situation, virtually the immunity of a human (health, social, financial, etc.) against the revenge
for death and pain especially of people and animals, if he or she has children, who will eat killed
animals, or on the contrary he or she lives a merciful life in relative poverty and modesty without a wife
and children because of Biblical paradise in the world, i.e. the kingdom of God (Matthew 19:12). The
command to beget and multiply to Biblical Noah after the world flood, when the God allowed Noah and
his descendants to eat also animals, was only time conditioned, because here in the Bible the God
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made a contract with Noah that he would no longer destroy the world by flood, but it is not mentioned
here that the God will not destroy the world by fire, e.g. by atomic war (Genesis 9: 1-17).
23. 7. 2020 20:19

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
27.07.2020 Podle kritika mé Filosofie rovnováhy jsem rafinovaný člověk, protože, ačkoliv píši o
svrchované vládě charity ve světě, tak v to sám nevěřím. K mé námitce, že v současnosti věřím v tuto
charitu na cca 51%, tak mi tento kritik řekl, že v to věřím na cca 20% a nikdo jiný v to nevěří. Podle
jiného kritika je křesťanství údajně milosrdná lež.
27. 7. 2020 21:13

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
27.07.2020 According to a critic of my Philosophy of Balance I am a refined man, because, although I
write about the sovereign rule of charity in the world, so I do not believe in it myself. To my objection that
I currently believe in this charity about 51%, this critic told me that I believe in it about 20% and no one
else believes in it. According to another critic, the Christianity is allegedly a merciful lie.
27. 7. 2020 21:14
23.07.2020 ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU (viz http://www.spvzt.cz/UstStizn-ConstCompl.htm ).
Ústavní soud České republiky bez přítomnosti účastníků dne 23. července 2020 ve věci mé ústavní
stížnosti č.j. III. ÚS 1793/20 rozhodl o odmítnutí této mé ústavní stížnosti a s ním spojeného návrhu na
zrušení ustanovení veterinárního zákona s tím, že se údajně nejedná o jiný zásah orgánu veřejné moci,
přestože vydání tržního řádu obce je upraveno dle veřejnoprávního paragrafu 18 zákona číslo 455/1991
Sbírky živnostenského zákona. Podle tohoto rozhodnutí ústavního soudu „uzavření smlouvy o pronájmu
tržního místa na tržišti provozované obcí je“ (tak údajně) „záležitostí ryze soukromoprávní (v případě
obce se tak děje v samostatné působnosti) a žádnou z potenciálních smluvních stran nelze nutit k tomu,
aby do smluvního vztahu vstoupila.“
Nejdůležitější je však následující názor ústavního soudu, který má povahu závazného precedentu, který
je podle mne zločinem proti lidskosti, protože de facto legitimizuje současné vraždy desítek miliónů
hospodářských zvířat za každý měsíc i na území České republiky. Podle tohoto rozhodnutí ústavního
soudu „je navíc věcí pronajímatele, aby určil, jaké zboží má být na tržišti nabízeno a stanovil podmínky
pro jeho prodej. Odmítnutí stěžovatelovy žádosti o pronájem tržního místa odůvodněné tím, že jím
zamýšlený prodej masa zdechlin (byť čerstvých a třeba i s veterinárním atestem) je v rozporu s
veterinárními předpisy, jejichž dodržování je vyžadováno i v Provozním řádu tržiště, představuje“ údajně
„ze strany města Hustopeče zcela legitimní postup.“
Aktualizováno 11. 8. 2020 6:31
11. 8. 2020 6:31
July 23, 2020 DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT (see http://www.spvzt.cz/UstStiznConstCompl.htm ). The Constitutional Court of the Czech Republic without the presence of the
participants on 23 July, 2020 in the matter of my constitutional complaint File no. III. ÚS 1793/20
decided to reject this my constitutional complaint and the related proposal to repeal the provisions of the
Veterinary Act, stating that it is not another intervention of a public authority, although the question of the
Market Rules of the municipality is regulated by public law paragraph 18 of Act No. 455/1991 Coll. Trade
Licensing Act. According to this decision of the constitutional court „the conclusion of a contract for the
lease of a market place in a market operated by a municipality is“ (so allegedly) „a purely private law
matter (in the case of a municipality it is done within independent jurisdiction) and none of the potential
contracting parties can be forced to enter into a contractual relationship.“
Most important, however, is the following opinion of the constitutional court, which has the nature of a
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binding precedent, which in my opinion is a crime against humanity, because it de facto legitimizes the
contemporary murders of tens of millions of farm animals for each month also in the territory of the
Czech Republic. „In addition,“ according to this decision of the constitutional court „it is for the lessor to
determine what goods are to be offered at the market and to determine the conditions for their sale. The
rejection of the complainant's application for the lease of a market place justified on the grounds that his
intended sale of carrion meat (even fresh and perhaps also with a veterinary certificate) is in conflict with
veterinary regulations, compliance with which is required in the Market Rules, represents“ allegedly „a
completely legitimate procedure on the part of the town of Hustopeče.“
Aktualizováno 11. 8. 2020 6:34
11. 8. 2020 6:34

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
10.08.2020 A co budoucnost. Zde uvedené rozhodnutí Ústavního soudu České republiky má povahu
jakéhosi precedensu vyjadřujícího závazný negativní názor tohoto ústavního soudu na otázku prodeje
zdechlin zvířat přirozeně zemřelých zásadně na stáří v běžných obchodech jako současného
nejmilosrdnějšího možného masa. Jsem příliš slabý pro to, abych sám prosadil tento prodej v politice v
dohledné době, jestliže nemám důkaz nějakého velkého úspěchu v této otázce. Za současného
světového lidského konzumního blahobytu jsou pravděpodobně uzákonění porážkové daně a tohoto
prodeje v Evropské unii pouhou utopií, proto v současnosti zřejmě může jednotlivý člověk nejvíce
pomoci nejvíce masově mučeným a vražděným vězněným hospodářským zvířatům zásadně pouze na
vlastní zahradě (Epikurově zahradě) a jinak velmi málo. Přesto však věřím, že uzákonění porážkové
daně a tohoto prodeje se uskuteční v budoucnosti, protože i v současné době, která je nepříznivé pro to,
věřím v suverénní vládu charity (tj. co možná nejméně smrti a bolesti, viz má Filosofie rovnováhy) ve
světě na nejméně 51 procent.
11. 8. 2020 6:35

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
August 10, 2020 And what about future. Here, the decision of the Constitutional Court of the Czech
Republic has the character of a precedent expressing the binding negative opinion of this constitutional
court on the question of the sale of carrions of animals naturally dead on principle in old age in
mainstream shops as the present most merciful possible meat. I am too weak to enforce this sale in
politics myself in the near future, if I have not a proof of great success on this question. During
contemporary worldwide human consumer welfare the enactment of slaughter tax and of this sale in the
European Union is probably mere utopia, therefore on the present apparently individual human being
can mostly help the most massively tortured and murdered imprisoned farm animals on principle only on
own garden (Epicurus' garden) and otherwise too little. Nevertheless, I believe that the enactment of the
slaughter tax and of this sale will take place in the future, because even in the present time, which is
unfavorable for it, I believe in a sovereign rule of charity (i.e. the least possible death and pain, see my
Philosophy of Balance) in the world at least 51 percent.
11. 8. 2020 6:36
15.08.2020 Nepřesný český rabínský překlad Bible o povinnosti pro nežidy jíst zdechliny
Deuteronomium 14:21 Nesmíte jíst žádnou (bez porážky lidmi, má poznámka) zdechlinu. Buď ji dáš
bezdomovci, který žije v tvých branách, aby ji jedl, nebo ji prodáš cizinci. Vždyť jsi svatý lid Hospodina,
svého Boha. Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky. (Český ekumenický překlad) 21 Nebudete jísti
žádné (bez košer porážky, má poznámka) zdechliny, cizinci, který jest v branách tvých, můžeš ji dáti jísti
nebo prodáš (ji) cizozemci, neboť lid svatý jsi Hospodinu Bohu svému. Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho
matky. (Sicher - český rabínský překlad) 21 lo tochelu chol-nevela lagger ašer-bišarecha tittennena
vaachala o machor lenachri ki am kadoš atta lADONAJ elohecha lo-tevaššel gedi bahhalev immo: f
(Bible Hebraica, také Aleppo codex transkripce výslovnosti) 21 Nebudete jíst každou zdechlinu
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("nevelu") (k)bydlícímu který v branách (lůně) tvých dáš ji a jedl (či jedla, má poznámka) ji nebo prodal
(k)cizinci protože lid svatý ty (k)Jahvemu Bohu tvému nebudeš vařit kůzle (dítě) v mléce matky jeho (či
její, má poznámka): f (Můj doslovný překlad: Bible Hebraica, také Aleppo codex)
תבשל גדי בחלב-בשריך תתננה ואכלּה או מכר לנכרי כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך לא-נבלה לגר אשר-לﬡ תאכלו כל
פ: אמו
(Bible Hebraica, také Aleppo codex) 21 Žádné (která zemřela sama od sebe) umrliny jísti nebudete;
příchozímu, kterýž jest v branách tvých, dáš ji, a jísti ji bude, aneb prodáš cizozemci, nebo lid svatý jsi
Hospodinu Bohu svému. Nebudeš vařiti kozelce v mléce matky jeho. (Bible kralická, Bible krále Jakuba
– King James Version)
Zdroje: DAVAR3 (zkráceně také D3) je aplikace českého autora určená ke studiu Bible s překlady Bible
viz: https://www.instaluj.cz/davar3 ; Český ekumenický překlad, viz: http://www.biblenet.cz/ ; studie dvou
neortodoxních židů Theodora Mucha a Karla Pfeifera Svár bratří v domě izraelském Židovstvo mezi
fundamentalismem a osvícenstvím, z německého originálu Bruderzwist im Hause Israel přeložila Marie
Goldmannová v České republice vydalo nakladatelství THEMIS, Praha 2000, s. 17, 31, 33-34, 102, 113
a 123
Aktualizováno 31. 8. 2020 2:35
16. 8. 2020 1:37

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Otcem (ortodoxních, tj. kteří by nikdy nejedli zdechliny) židů je ďábel, tj. vrah a lhář od počátku, tj. (také
dobrá) smrt (Jan 8:44). Ďábel je vládce tohoto světa (Jan 14:30). Tito ortodoxní židé se msti oko za oko
zub za zub (Exodus 21:24) a mají povinnost vyhladit nepřátele židů, tj. Amáleka (Exodus 17:14 či 1
Samuelova 15:1-35 či Matouš 5:43-44). Protože tito ortodoxní židé (nyní) vládnou světu, tak, jestliže
nechci být zabit jako Ježíš z Nazaretu či apoštol Pavel či disident bez podpory židů za komunistické
vlády či nechci být znovu perzekuován jako v advokacii a v české Straně zelených, tak je třeba být velmi
opatrný v útocích proti těmto ortodoxním židům ovládajícím (současný) svět z důvodu jejich odporu proti
zákonnému schválení v běžných obchodech prodeje masa zdechlin zvířat (která zemřela sama od
sebe), jmenovitě po veterinární pitvě a převařených v několika vodách. Tito ortodoxní židé (možná hadi,
viz USA televizní seriál “V jako vítězství”) mají obavu a musí vyzkoušet, jestli schválení jezení těchto
zdechlin zvířat lidmi, nevzbudí velkou vlnu antisemitismu vůči těm, kteří tyto zdechliny ze zdravotních či
náboženských důvodů nemohou a odmítnou jíst, což by umožnilo rozeznat tyto ortodoxní židy a naopak
nežidy. Zároveň by možná chtěli získat příležitost, jak se mi pomstít za můj případný ortodoxní
antisemitismus, jestli na ně pro tento důvod začnu útočit, což by pro ně celou záležitost částečně
vyřešilo (Žalmy 94:1 “Hospodin je Bůh odplaty, Hospodine mstiteli, zjev se.”). Proto nyní to chce čas a
vyčkávat.
Zdroje: KICUR ŠULCHAN ARUCH, Kniha II, Rabi Šlomo Ganzfried, přeložil: Miriam Havelková,
nakladatelství AGADAH s.r.o., Česká republika 2012, kapitola 167, odstavec 8., strana 296; Žid Süss Jud Süss (Lion Feuchtwanger židovský román 1925, Veit Harlan nacistický film 1940); studie dvou
neortodoxních židů Theodora Mucha a Karla Pfeifera Svár bratří v domě izraelském Židovstvo mezi
fundamentalismem a osvícenstvím, z německého originálu Bruderzwist im Hause Israel přeložila Marie
Goldmannová v České republice vydalo nakladatelství THEMIS, Praha 2000, s. 17, 31, 33-34, 102, 113
a 123
16. 8. 2020 2:27
August 15, 2020 An inaccurate Czech rabbinical translation of the Bible about the obligation for notJews to eat carrions
Deuteronomy 14:21 You must not eat any (without slaughter by people, my note) carrion. Either you will
give it to a homeless human who lives in your gates to eat it, or you will sell it to a foreigner. Because
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you are a holy people of the Lord, your God. You will not cook kid in milk of his mother. (Czech
ecumenical translation) 21 You will not eat any (without kosher slaughter, my note) carrion, to a
foreigner, who is within your gates, you can give it to eat, or you will sell (it) to a foreigner, because you
are an holy people to the Lord, your God. You will not cook kid in milk of his mother. (Sicher - Czech
rabbinical translation) 21 lo tochelu chol-nevelah lagger ašer-bišarecha tittennena vaachala o machor
lenachri ki am kadoš atta lADONAJ elohecha lo-tevaššel gedi bahhalev immo: f (Bible Hebraica, also
Aleppo codex transcription of pronunciation) 21 You will not eat every carrion ("nevelah") to the living
who in your gates (womb) you will give it and he (or she, my note) ate it or you sold to a foreigner
because the holy people you to Yahweh your God you will not cook kid in milk of his (or her, my note)
mother: f (My verbatim translation: Bible Hebraica, also Aleppo codex)
תבשל גדי בחלב-בשריך תתננה ואכלּה או מכר לנכרי כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך לא-נבלה לגר אשר-לﬡ תאכלו כל
פ: אמו
(Bible Hebraica, also Aleppo codex) 21 You will not eat anything that died of itself, to the incoming, who
is within your gates, you will give it and he will eat it or you will sell to the foreigner, because you are an
holy people to the Lord your God. You will not cook a kid in the milk of his mother. (Bible of Kralice, King
James Version)
Sources: DAVAR3 (abbreviated as D3) is an application by a Czech author designed to study the Bible
with Bible translations see: https://www.instaluj.cz/davar3 ; Czech ecumenical translation,
see: http://www.biblenet.cz/ ; study of two unorthodox Jews Theodor Much and Karel Pfeifer The quarrel
of brothers in the house of Israel Judaism between fundamentalism and the Enlightenment, translated
from the German original Bruderzwist im Hause Israel by Mary Goldmann in the Czech Republic
published by THEMIS, Prague 2000, pp. 17, 31, 33-34, 102, 113 and 123
Aktualizováno 31. 8. 2020 2:34
16. 8. 2020 3:19

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
The father of (Orthodox, i.e. who would never eat carrions) Jews is the devil, i.e. a murderer and a liar
from the beginning, i.e. (also good) death (John 8:44). The devil is the ruler of this world (John 14:30).
These Orthodox Jews take revenge eye for an eye tooth for tooth (Exodus 21:24) and have a duty to
exterminate the enemies of the Jews, i.e. the Amalek (Exodus 17:14 or 1 Samuel 15: 1-35 or Matthew 5:
43-44). Because these Orthodox Jews (now) govern the world, if I do not want to be killed like Jesus of
Nazareth or the Apostle Paul or a dissident without the support of the Jews under the Communists
government, or if I do not want to be persecuted again as in advocacy and in the Czech Green Party, so
it is necessary to be careful in attacks against these orthodox Jews controlling (contemporary) world on
the grounds of their opposition to legal approving the mainstream shop sale of meat of carrions of
animals (which died of themselves), namely after veterinary autopsy and boiled in several waters. These
Orthodox Jews (possibly snakes, see “V” US TV series) are afraid and must test, if approving the eating
of these animal carrions by humans does not provoke a great wave of anti-Semitism against those who,
for health or religious reasons, will refuse to eat these carrions which would enable to distinguish these
Orthodox Jews and on the contrary not-Jews. At the same time, they possibly want to have the
opportunity to take revenge against me for my possible orthodox anti-Semitism, if for this reason I begin
to attack them, which would partially resolve the whole matter for them (Psalms 94:1 ”Lord is the God of
revenge, become apparent, Lord the avenger.”). That is why it takes time and to waite now.
Sources: KITZUR SHULCHAN ARUCH, Book II, Rabbi Shlomo Ganzfried, translated by: Miriam
Havelková, publishing house AGADAH s.r.o., Czech Republic 2012, chapter 167, paragraph 8., page
296; Jud Süss - Süss the Jew (Lion Feuchtwanger Jewish Novel 1925, Veit Harlan Nazi Film 1940);
study of two unorthodox Jews Theodor Much and Karel Pfeifer The quarrel of brothers in the house of
Israel Judaism between fundamentalism and the Enlightenment, translated from the German original
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Bruderzwist im Hause Israel by Mary Goldmann in the Czech Republic published by THEMIS, Prague
2000, pp. 17, 31, 33-34, 102, 113 and 123
21. 8. 2020 1:24
Orthodox Jews* are possibly snakes (i.e. human reptile cortex - archicortex). Snakes are possibly
Orthodox Jews*. All snakes like. These snakes would have eaten ideally every human being before
death as old and demented. The world is possibly a snake illusion, but (reincarnated) living creatures
are apparently real.
*Here Orthodox Jews are meant those who would never willingly eat carrions (of animals) as the current
most merciful possible meat (e.g. after veterinary autopsy and boiled in several waters in a pot under the
lid), which died of themselves on principle of old age, namely because of alleged (not charitable) ban of
only one existing God (Bible: Leviticus 5: 2-19, Leviticus 11, Leviticus 17: 10-16, Leviticus 22: 1-16,
Deuteronomy 14: 1-21, Judges 14: 5-20). http://www.spvzt.cz/#hebr2
Aktualizováno 28. 9. 2020 16:03
30. 8. 2020 21:55
Ortodoxní židé* jsou možná hadi (tj. lidský plazí mozek - archikortex). Hadi jsou možná ortodoxní židi*.
Všichni hadi rádi. Tito hadi by snědli ideálně každou lidskou bytost před smrtí jako starou a dementní.
Svět je možná hadí iluze, ale (převtělení) živí tvorové jsou zřejmě skuteční.
*Ortodoxními židy se zde rozumí ti, kteří by nikdy dobrovolně nejedli zdechliny (zvířat) jako současné
nejmilosrdnější možné maso (např. po veterinární pitvě a převařené v několika vodách v hrnci pod
pokličkou), které zemřely sami od sebe zásadně na stáří, jmenovitě z důvodu údajného (necharitního)
zákazu jediného existujícího Boha (Bible: Leviticus 5: 2-19, Leviticus 11, Leviticus 17: 10-16, Leviticus
22: 1-16, Deuteronomium 14: 1-21, Soudců 14: 5-20). http://www.spvzt.cz/#hebr2
Aktualizováno 28. 9. 2020 16:02
4. 9. 2020 9:40
01.11.2020 Ve vztahu k současnému aktuálnímu Západnímu světovému politickému sporu o zákony o
umělých potratech bych chtěl napsat následující spekulaci z hlediska mé Filosofie rovnováhy.
Lidský plod, který ještě nedosáhl vývojové úrovně člověka, je zřejmě na vývojové úrovni zvířete nebo
nižší, minimálně, co se týká jeho vnímání působené tělesné a duševní bolesti. Podle mé Filosofie
rovnováhy by se neměl zabít jakýkoliv živý tvor, zejména lidé a zvířata (viz přikázání Biblického
desatera "Nezabiješ."). Ale, jestliže lidé budou stále zabíjet zvířata, tak budou podle mne stále zabíjet v
rámci umělých potratů i lidské plody na vývojové úrovni zvířete, ačkoliv obojí je podobné nemorální
pohrdání hodnotu života. A to zejména s ohledem na to, že těhotné a kojící ženy a malé děti nutně
potřebují jíst maso zvířat, tedy, jestliže v tomto případě nejedí maso zdravotně zaručených zdechlin, tak
jsou již od narození tohoto dítěte vinni dědičným hříchem způsobené obrovské smrti a bolesti zvířat.
Poznámka: Teorie, že ontogeneze rekapituluje fylogenezi (tak zvaný Haeckelův zákon), to znamená, že
vývoj jedince přesně zrcadlí vývoj druhu, je dnes již překonaná. Faktem však stále zůstává, že mezi
ontogenezí a fylogenezí existují vzájemné vztahy, které vysvětluje evoluční teorie.
Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Ontogeneze
Aktualizováno 3. 11. 2020 23:35
1. 11. 2020 21:58
01.11.2020 In relation to the contemporary actual Western world political dispute over laws about
artificlal abortion, I would like to write the following speculation from the point of view of my Philosophy
of Balance.
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A human fetus, which has not yet reached a human developmental level, appears to be at or lower than
the animal's developmental level, at least what concerns its perception of physical and mental pain.
According to my Philosophy of Balance, no living creature should be killed, especially humans and
animals (see the commandment of the Biblical Ten Commandments, "Thou shalt not kill."). But, if
humans continue to kill animals, so according to me they will still kill also human fetuses at the
developmental level of the animal as part of artificial abortions, although both are the similarly immoral
contempt for the value of life. Especially with regard to the fact that pregnant and breastfeeding women
and young children necessarily need to eat the meat of animals, thus, if they do not eat the meat of
healthy guaranted carrions in this case, so from birth of this child they are guilty of inherited sin of
caused huge death and pain of animals.
Note: The theory that ontogenesis recapitulates phylogeny (so-called Haeckel's law), meaning that an
individual's development accurately reflects the development of the species, is now obsolete. However,
the fact still remains that there are interrelationships between ontogenesis and phylogeny, which are
explained by evolutionary theory. See https://cs.wikipedia.org/wiki/Ontogeneze
Aktualizováno 3. 11. 2020 23:34
1. 11. 2020 22:41
03.11.2020 Ve vztahu k nedávným muslimským atentátům a možné radikální islámské (atomové) válce
civilizací chci uvést následující spekulaci z hlediska mé Filosofie rovnováhy. Jediné možné řešení
problému, že ortodoxní muslimové dle islámu by měli vyvolat (atomovou) válku s naší Západní civilizací
jako za časů Proroka Muhammada1), protože podle islámu nemusejí ani dodržovat smlouvy uzavřené s
nemuslimy3).
Vzhledem k současným obrovské porodnosti muslimů a obrovské útočnosti4) radikálních muslimů toto
nebezpečí lze podle mé Filosofie rovnováhy odvrátit jen uzákoněním a důsledným vynucováním (s
výjimkou krajní nouze) v Západním světě povinnosti jíst z masa jen zdravotně zaručené zvířecí
zdechliny (které zemřely sami od sebe) jako současné nejmilosrdnější možné maso, protože muslimové
mají zakázáno jíst zdechliny a mohou jíst pouze halal, tj. bez omráčení poražená zvířata2). Toto by
znamenalo, že ortodoxní muslimové v Západním světě musí být pouze vegetariány, ale minimálně
těhotné a kojící ženy a malé děti nutně potřebují jíst maso, proto tak tito ortodoxní muslimové by se
museli stát neortodoxními muslimy nebo se ze Západního světa odstěhovat. To samé platí o
ortodoxních židech a jejich zákazu jezení zdechlin (Bible, Lv 5,2-19, Lv 11, Lv 17,10-16, Lv 22,1-16, Dt
14,1-21, Sd 14,5-20) a košer, tj. bez omráčení porážkách zvířat kvůli masu. Tyto košer porážky zvířat
následují po výše uvedených halal porážkách zvířat jako druhé nejkrutější současné masové porážky
zvířat.
Poznámky:
1) Korán, Súra 8, 39 [text se shoduje s obsahem súry 2, 193]: Bojujte tedy proti nim, aby už nebylo
pokušení k odpadlictví a aby všechno náboženství bylo jen Boží (Alláha). Islám rozděluje svět na dvě
části. Dár al-harb (země - „dům války“) a Dár al-islam (země - „dům islámu“). Dár al-harb je zemí
bezvěrců, muslimové jsou radikály žádáni, aby do těchto zemí pronikali, obraceli je na svou víru a sami
se množili, dokud se jejich počet nezvýší, a poté začali s válkou a bojovali a zabíjeli lidi, ustanovili islám
jako náboženství a připojili tuto zemi k Dár al-islam. (viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Džihád )
2) O zákazu jedení zdechlin a příkazu halal porážek zvířat muslimy: Korán, /CXII/ Súra 5, Prostřený stůl,
verše 4/3-5/3, Korán, /LXXXVII/ Súra 6, Dobytek, verš 145/146 a také
viz http://www.animalrights.webz.cz/muslimove.htm .
3) O nedodržování smluv s nemuslimy Korán Súra 9, 1: Zproštění od Boha a posla Jeho pro ty z
modloslužebníků, s nimiž jste uzavřeli úmluvu. MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA, IBN
ISHÁK, originál v arabštině: Sírat rasúl Alláh, z anglického vydání Michael Edwardes, The Life Of
Muhammad, Apostle Of Allah, vydaného Royal Asiatic Society of London v roce 1898, přeložil Viktor
Svoboda, vydalo v roce 2009 nakladatelství LEDA spol. s r.o. a nakladatelství Rozmluvy, vydání první,
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viz též https://archive.org/stream/Sirat-lifeOfMuhammadBy-ibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt :
25. Tabúk … Když Abú Bakr a muslimové, kteří ho doprovázeli, odešli, byla Alláhem seslána Deklarace
zproštění. Ta prohlašovala, že Alláh a Jeho prorok jsou po této pouti zbaveni povinnosti dodržovat
jakékoliv smlouvy, které dříve s modloslužebníky uzavřeli. „Provolání od Boha a posla Jeho k lidem v
den velké pouti: Bůh a Jeho posel se zříkají závazků vůči modloslužebníkům. Jestliže se kajícně
obrátíte, bude to pro vás lepší, jestliže se však obrátíte zády, vězte, že nejste schopni uniknout zásahu
Božímu. A oznam těm, kdož neuvěřili, zvěst radostnou o trestu bolestném! Výjimku tvoří ti
modloslužebníci, s nimiž jste uzavřeli smlouvu a kteří vám potom nikterak neškodili a nikomu proti vám
nepomáhali. Dodržujte tedy plně vůči nim úmluvu až do vypršení lhůty její, neboť Bůh věru miluje ty,
kdož jsou bohabojní.“ Když uběhly čtyři měsíce, instrukce pro Muhammada pokračovaly: „A až uplynou
posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a
chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a
dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný. (výše uvedené viz s.
206-207)
4) současná obrovská útočnost radikálních muslimů, tj. islámský boj, zrada, lstivost, pevnost,
poslušnost, silné cíle, viz https://www.facebook.com/akhir.asyaari/videos/10214000510726982 ,
zdroj: https://www.facebook.com/Islam.Agmaku.allah , zde v malajštině: "perjuangan Islam,
pengkhianatan, tipu daya kafir, ketegasan, ketaatan, matlamat yg kuat", drama "Diriliş: Ertuğrul" /překlad
Vzkříšení: Ertuğrul/ je současná /2014-2019/ turecká historická fikce a dobrodružný televizní seriál
vytvořený Mehmetem Bozdağ
Ve vztahu k současnosti ukázka anglických titulků písně tohoto filmu
(viz https://www.facebook.com/akhir.asyaari/videos/10214000510726982 ) o vítězném boji Turků proti
katolickým křižákům ve středověku, včetně stínání hlav těchto zajatých křižáků a tureckých zrádců a
usekávání rukou vítěznými Turky:
Alláh (Bůh) je Život. Alláh (Bůh) je Pravda.
O Národe! Dejte si pozor na triky. Připravte Koně.
O Národe! Dejte si pozor na triky. Připravte Koně.
Alláhova sláva (Bůh) Nás Volá.
Půjdeme do Moře.
A vztyčíme Vlajku našeho Proroka (viděli).
Alláhova sláva (Bůh) Nás Volá.
Půjdeme do Moře.
A vztyčíme Vlajku našeho Proroka (VIDĚLI).
Alláh (Bůh) je Život. Alláh (Bůh) je Pravda.
Splatníme (učiníme platným, má poznámka) právo naší Vlajky.
Přineseme jméno Alláh světu.
Splatníme právo naší Vlajky.
Přineseme jméno Alláh světu.
Hledejte svůj cíl, neodcházejte.
Usilujte a připravte zbraně.
Budete oslaveni v Nebi.
Hledejte svůj cíl, neodcházejte.
Usilujte a připravte zbraně.
Budete oslaveni v Nebi.
Alláh (Bůh) je Život. Alláh (Bůh) je Pravda.
Pokud vesmír půjde proti vám.
Nevzdávejte to a vyhledejte Alláhovu Pomoc.
Pokud vesmír půjde proti vám.
Nevzdávejte to a vyhledejte Alláhovu Pomoc.
Ať se Historie a sláva opakují.
Připomeňte Herkulesovi a Císařům (Král Římské Říše) jejich porážku.
Khyber stále nezapomíná na vaše útoky.
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Ať se Historie a sláva opakují.
Připomeňte Herkulesovi a Císařům (Král Římské Říše) jejich porážku.
Khyber stále nezapomíná na vaše útoky.
Alláh (Bůh) je Život. Alláh (Bůh) je Pravda.
Nemějte milosrdenství se Zrádci ve tvé zemi.
Zrádci jsou v přestrojení za vaše společníky.
Nemějte milosrdenství se Zrádci ve tvé zemi.
Zrádci jsou v přestrojení za vaše společníky.
Náš národ hodně trpěl.
Vyjde slunce.
A Jeruzalém bude Náš.
Náš národ hodně trpěl.
Vyjde slunce.
A Jeruzalém bude Náš.
Alláh (Bůh) je Život. Alláh (Bůh) je Pravda.
Tyrani budou křičet.
A nebudeme kompromitovat Spravedlnost.
A My budeme stát na svém Cíli.
Tyrani budou křičet.
A nebudeme kompromitovat Spravedlnost.
A My budeme stát na svém Cíli.
Buď trpělivý.
Dosáhněte vítězství. Jestli to je, cena je smrt.
Upravil AZHER ALI KHAN. Turecká televize "TRT 1 HD".
V originále:
"Allah (God) is Life. Allah (God) is Truth.
O Nation! Beware of tricks. Prepare The Horses.
O Nation! Beware of tricks. Prepare The Horses.
Glory of Allah (God) Calls Us.
We will go into the Sea.
And we will raise the Flag of our Prophet (saw).
Glory of Allah (God) Calls Us.
We will go into the Sea.
And we will raise the Flag of our Prophet (SAW).
Allah (God) is Life. Allah (God) is Truth.
We will pay the right of our Flag.
We will bring the name of Allah to the World.
We will pay the right of our Flag.
We will bring the name of Allah to the World.
Seek your goal, don't leave.
Strive and get ready the weapons.
You will be glorified in the Heaven.
Seek your goal, don't leave.
Strive and get ready the weapons.
You will be glorified in the Heaven.
Allah (God) is Life. Allah (God) is Truth.
If the universe goes against you.
Do not give up and seek Allah's Help.
If the universe goes against you.
Do not give up and seek Allah's Help.
Let the History and glory be repeated.
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Remind Hercules and Caesars (King of Roman Empire) their defeat.
Khyber is still not forgotten your attacks.
Let the History and glory be repeated.
Remind Hercules and Caesars (King of Roman Empire) their defeat.
Khyber is still not forgotten your attacks.
Allah (God) is Life. Allah (God) is Truth.
Do not have mercy on Traitors in your country.
Traitors are in disguise as your companions.
Do not have mercy on Traitors in your country.
Traitors are in disguise as your companions.
Our nation have suffered alot.
The sun will Rise.
And Jerusalem will be Ours.
Our nation have suffered alot.
The sun will Rise.
And Jerusalem will be Ours.
Allah (God) is Life. Allah (God) is Truth.
The Tyrants will scream.
And we will not compromise the Justice.
And We will stand on our Aim.
The Tyrants will scream.
And we will not compromise the Justice.
And We will stand on our Aim.
Be Patient.
Achieve the victory. If it's cost is Death.
Edited by AZHER ALI KHAN". Turkish TV channel "TRT 1 HD".
Aktualizováno 8. 11. 2020 22:20
3. 11. 2020 21:12
03.11.2020 In relation to the recent Muslim assassinations and the possible radical Islamic (atomic) war
of civilizations I want to mention following speculation from the point of view of my Philosophy of
Balance. The only possible solution of problem that according to Islam the Orthodox Muslims should
provoke (atomic) war with our Western civilization as in the time of the Prophet Muhammad1), because
according to Islam they do not even need to perform contracts with non-Muslims3).
Given the contemporary huge birth rate of Muslims and huge aggressiveness4) of radical Muslims
according to my Philosophy of Balance this danger can only be averted by enacting and strictly
enforcing (with the exception of extreme need) in the Western world the obligation to eat from meat only
healthy guarranted animal carrions (that died of themselves) as the contemporary most merciful meat,
because Muslims are forbidden to eat carrions and can only eat halal, i.e. slaughtered animals without
stunning2). This would mean that Orthodox Muslims in the Western world must only be vegetarians, but
at least pregnant and breastfeeding women and young children necessarily need to eat meat, therefore
so these Orthodox Muslims would have to become unorthododox Muslims or to move out of the
Western world. The same is true of Orthodox Jews and their prohibition on eating carrions (Bible, Lv.
5,2-19, Lv. 11, Lv. 17,10-16, Lv. 22,1-16, Dt. 14,1-21, Jdgs. 14,5-20) and kosher, i.e. without stunning
slaughter of animals because of meat. These kosher animal slaughters follow the above-mentioned
halal animal slaughters as the second cruelest mass slaughter of animals at present time.
Notes:
1) Koran, Súra 8, 39 Sura 8, 39 [text matches the content of Sura 2, 193]: Fight then against them, so
there was no temptation to apostasy, and that all religion was only of God (Allah). Islam divides the
world into two parts. Dár al-harb (land – „house of war“) and Dár al-islam (land – „house of Islam“). Dár
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al-harb is the land of the infidels, Muslims are asked by radicals to get through to those countries,
turning them over to their faith and multiply themselves until their numbers increase, and then to begin
the war and to fight and to kill people, until they make Islam the religion and they join this country to Dár
al-islam. (see https://cs.wikipedia.org/wiki/Džihád )
2) About the prohibition of eating carrions and the command of halal slaughters of animals by Muslims:
Koran, /CXII/ Sura 5, Prepared Table, verses 4/3-5/3, Koran, /LXXXVII/ Sura 6, Cattle, verse 145/146
and also see http://www.animalrights.webz.cz/muslimove.htm .
3) About non-performance of contracts with non-Muslims Koran Sura 9, 1: Exemption from God and His
messenger for those idolaters with whom you have a treaty. MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA
PROROKA, IBN ISHÁK (704-767 anno Domini), original in Arabic language: Sírat rasúl Alláh, from the
English edition by Michael Edwardes, Ibn Ishaq, The Life Of Muhammad, Apostle Of Allah, published by
Royal Asiatic Society of London in 1898, translated by Viktor Svoboda, in 2009 published by publishing
house LEDA spol. s r.o. and by publishing house Rozmluvy, first edition.
See https://archive.org/stream/Sirat-lifeOfMuhammadBy-ibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt : 25Tabuk … When Abu Bakr and the Muslims who accompanied him had departed the Declaration
ojimmunity was sent down by Allah. It proclaimed that Allah and His apostle, after this pilgrimage, were
absolved from observance of all treaties which they had previously made with idolaters. Therefore if you
[the idolaters] repent, this will be better for you; but if you turn your backs, know that you cannot weaken
Allah! And warn those who disbelieve that there will be grievous punishment. An exception shall be
made for those idolaters who have not infringed treaties, and who have given no one aid against My
prophet. Their treaties shall be observed until their terms expire, because Allah loves those who are
pious. 'When four months have elapsed, the instruction to Muhammad continued, 'kill the idolaters
wherever you find them; make them prisoners, surround them, and besiege them wherever they may
be. But if they repent and pray according to the command of Allah and pay the tax, then set them free,
because Allah is forgiving and merciful.' (above mentioned see p. 108-109)
4) contemporary huge aggressiveness of radical Muslims, i.e. Islamic struggle, betrayal, cunning,
firmness, obedience, strong goals,
see https://www.facebook.com/akhir.asyaari/videos/10214000510726982 ,
source: https://www.facebook.com/Islam.Agmaku.allah , here in Malay language: "perjuangan Islam,
pengkhianatan, tipu daya kafir, ketegasan, ketaatan, matlamat yg kuat", drama "Diriliş: Ertuğrul"
/translation Resurrection: Ertuğrul/ is a contemporary /2014-2019/ Turkish historical fiction and
adventure television series created by Mehmet Bozdağ
In relation to the present time, a sample of English subtitles of the song of this film
(see https://www.facebook.com/akhir.asyaari/videos/10214000510726982 ) about the victorious struggle
of the Turks against the Catholic Crusaders in the Middle Ages, including beheading of the heads of
these captured crusaders and Turkish traitors and the cutting of the hands through the victorious Turks:
"Allah (God) is Life. Allah (God) is Truth.
O Nation! Beware of tricks. Prepare The Horses.
O Nation! Beware of tricks. Prepare The Horses.
Glory of Allah (God) Calls Us.
We will go into the Sea.
And we will raise the Flag of our Prophet (saw).
Glory of Allah (God) Calls Us.
We will go into the Sea.
And we will raise the Flag of our Prophet (SAW).
Allah (God) is Life. Allah (God) is Truth.
We will pay the right of our Flag.
We will bring the name of Allah to the World.
We will pay the right of our Flag.
We will bring the name of Allah to the World.
Seek your goal, don't leave.
Strive and get ready the weapons.
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You will be glorified in the Heaven.
Seek your goal, don't leave.
Strive and get ready the weapons.
You will be glorified in the Heaven.
Allah (God) is Life. Allah (God) is Truth.
If the universe goes against you.
Do not give up and seek Allah's Help.
If the universe goes against you.
Do not give up and seek Allah's Help.
Let the History and glory be repeated.
Remind Hercules and Caesars (King of Roman Empire) their defeat.
Khyber is still not forgotten your attacks.
Let the History and glory be repeated.
Remind Hercules and Caesars (King of Roman Empire) their defeat.
Khyber is still not forgotten your attacks.
Allah (God) is Life. Allah (God) is Truth.
Do not have mercy on Traitors in your country.
Traitors are in disguise as your companions.
Do not have mercy on Traitors in your country.
Traitors are in disguise as your companions.
Our nation have suffered alot.
The sun will Rise.
And Jerusalem will be Ours.
Our nation have suffered alot.
The sun will Rise.
And Jerusalem will be Ours.
Allah (God) is Life. Allah (God) is Truth.
The Tyrants will scream.
And we will not compromise the Justice.
And We will stand on our Aim.
The Tyrants will scream.
And we will not compromise the Justice.
And We will stand on our Aim.
Be Patient.
Achieve the victory. If it's cost is Death.
Edited by AZHER ALI KHAN". Turkish TV channel "TRT 1 HD".
Aktualizováno 8. 11. 2020 22:18
3. 11. 2020 21:12

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
07.11.2020 O současných prezidentských volbách v USA - diktatura či demokracie, jedení zdechlin a
možná radikální islámské atomové třetí světové válce. Ve vztahu k otázce současných prezidentských
voleb ve Spojených státech amerických, jestli chci vítězství diktátora Donalda Trumpa nebo naopak
demokrata Joea Bidena, napíšu následující spekulaci z hlediska mé Filozofie rovnováhy. Jestli
uzákonění (s výjimkou krajní nouze) jedení z masa pouze lékařsky zaručených zdechlin nebude, takže
se muslimové, jimž jejich náboženství zakazuje jíst toto současné nejmilosrdnější maso zdechlin, stanou
neortodoxními muslimy, pak podle mě radikální muslimové zřejmě brzy začnou atomovou třetí světovou
válku.
Lid má vládu podle svých zásluh, což znamená, že nejlepší je demokracie s uzákoněním spravedlivých
práv všech živých tvorů v současnosti zejména zvířat (politeia), na druhém místě je nejlepší diktatura s
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tímto uzákoněním, na třetím místě je nejlepší demokracie bez tohoto uzákonění a na nejhorším místě je
diktatura bez tohoto uzákonění (tyranie).
7. 11. 2020 14:13

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
November 7, 2020 About contemporary presidential elections in the USA - dictatorship or democracy,
eating of carrions and possibly a radical Islamic (atomic) third world war. In relation to question of the
contemporary presidential elections in the United States of America, if I want the victory of dictator
Donald Trump or on the contrary of Democrat Joe Biden, I will write the following speculation from the
point of view of my Philosophy of Balance. If enactment (with the exception of extreme need) of eating
from meat only medically guaranteed carrions is not so that Muslims, to whom their religion forbids
eating this contemporary most merciful meat of carrions, become unorthodox Muslims, then according
to me the radical Muslims will apparently soonly start the (atomic) third world war.
People has the government according to their merits, which means, that the democracy with enactment
of fair rights of all living creatures currently especially of animals (politeia) is the best, on second place
the dictatorship with this enactment is the best, on third place the democracy without this enactment is
the best and in the worst place there is dictatorship without this enactment (tyranny).
7. 11. 2020 14:19
https://www.lidovky.cz/svet/lovecka-organizace-nabidla-lov-snu-s-donaldem-trumpem-mladsim-prodalse-za-150-tisic-dolaru.A200209_122117_ln_zahranici_ele
Aktualizováno 7. 11. 2020 21:44
7. 11. 2020 21:44
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kaczynski-podruhe-zkousi-zastavit-kozesinove-farmy-probudil-hofilm-118961
Aktualizováno 7. 11. 2020 21:44
7. 11. 2020 21:44
18.9.2020 Polský parlament schválil novelu zákona na ochranu zvířat, která zakazuje kožešinové farmy.
Polsko je přitom nyní jedním z největších producentů kožešin. Totéž český parlament schválil již v roce
2017 a od ledna 2019 kožešinové farmy z České republiky úplně zmizely./ September 18, 2020 The
Polish parliament approved an amendment to the law on animal protection, which bans fur farms.
Poland is now one of the largest producers of fur. The same was approved by the Czech Parliament in
2017, and since January 2019, fur farms have completely disappeared from the Czech Republic.
https://www.infodnes.cz/zpravodajstvi/27934-polsko-zakazalo-kozesinove-farmy-priste-zakaze-i-klece/
Aktualizováno 10. 12. 2020 10:44
7. 11. 2020 21:46
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/zmutovaný-koronavirus-z-norků-by-mohl-odolat-vakcíněbritánie-zakázala-vstup-všem-dánům/ar-BB1aMWPh?ocid=msedgntp
Aktualizováno 7. 11. 2020 21:47
7. 11. 2020 21:47
současná obrovská útočnost radikálních muslimů, tj. islámský boj, zrada, lstivost, pevnost, poslušnost,
silné cíle, viz https://www.facebook.com/akhir.asyaari/videos/10214000510726982 ,
zdroj: https://www.facebook.com/Islam.Agmaku.allah , zde v malajštině: "perjuangan Islam,
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pengkhianatan, tipu daya kafir, ketegasan, ketaatan, matlamat yg kuat", drama "Diriliş: Ertuğrul" /překlad
Vzkříšení: Ertuğrul/ je současná /2014-2019/ turecká historická fikce a dobrodružný televizní seriál
vytvořený Mehmetem Bozdağ
Ve vztahu k současnosti ukázka anglických titulků písně tohoto filmu
(viz https://www.facebook.com/akhir.asyaari/videos/10214000510726982 ) o vítězném boji Turků proti
katolickým křižákům ve středověku, včetně stínání hlav těchto zajatých křižáků a tureckých zrádců a
usekávání rukou vítěznými Turky:
Alláh (Bůh) je Život. Alláh (Bůh) je Pravda.
O Národe! Dejte si pozor na triky. Připravte Koně.
O Národe! Dejte si pozor na triky. Připravte Koně.
Alláhova sláva (Bůh) Nás Volá.
Půjdeme do Moře.
A vztyčíme Vlajku našeho Proroka (viděli).
Alláhova sláva (Bůh) Nás Volá.
Půjdeme do Moře.
A vztyčíme Vlajku našeho Proroka (VIDĚLI).
Alláh (Bůh) je Život. Alláh (Bůh) je Pravda.
Splatníme (učiníme platným, má poznámka) právo naší Vlajky.
Přineseme jméno Alláh světu.
Splatníme právo naší Vlajky.
Přineseme jméno Alláh světu.
Hledejte svůj cíl, neodcházejte.
Usilujte a připravte zbraně.
Budete oslaveni v Nebi.
Hledejte svůj cíl, neodcházejte.
Usilujte a připravte zbraně.
Budete oslaveni v Nebi.
Alláh (Bůh) je Život. Alláh (Bůh) je Pravda.
Pokud vesmír půjde proti vám.
Nevzdávejte to a vyhledejte Alláhovu Pomoc.
Pokud vesmír půjde proti vám.
Nevzdávejte to a vyhledejte Alláhovu Pomoc.
Ať se Historie a sláva opakují.
Připomeňte Herkulesovi a Císařům (Král Římské Říše) jejich porážku.
Khyber stále nezapomíná na vaše útoky.
Ať se Historie a sláva opakují.
Připomeňte Herkulesovi a Císařům (Král Římské Říše) jejich porážku.
Khyber stále nezapomíná na vaše útoky.
Alláh (Bůh) je Život. Alláh (Bůh) je Pravda.
Nemějte milosrdenství se Zrádci ve tvé zemi.
Zrádci jsou v přestrojení za vaše společníky.
Nemějte milosrdenství se Zrádci ve tvé zemi.
Zrádci jsou v přestrojení za vaše společníky.
Náš národ hodně trpěl.
Vyjde slunce.
A Jeruzalém bude Náš.
Náš národ hodně trpěl.
Vyjde slunce.
A Jeruzalém bude Náš.
Alláh (Bůh) je Život. Alláh (Bůh) je Pravda.
Tyrani budou křičet.
A nebudeme kompromitovat Spravedlnost.
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A My budeme stát na svém Cíli.
Tyrani budou křičet.
A nebudeme kompromitovat Spravedlnost.
A My budeme stát na svém Cíli.
Buď trpělivý.
Dosáhněte vítězství. Jestli to je, cena je smrt.
Upravil AZHER ALI KHAN. Turecká televize "TRT 1 HD".
V originále:
"Allah (God) is Life. Allah (God) is Truth.
O Nation! Beware of tricks. Prepare The Horses.
O Nation! Beware of tricks. Prepare The Horses.
Glory of Allah (God) Calls Us.
We will go into the Sea.
And we will raise the Flag of our Prophet (saw).
Glory of Allah (God) Calls Us.
We will go into the Sea.
And we will raise the Flag of our Prophet (SAW).
Allah (God) is Life. Allah (God) is Truth.
We will pay the right of our Flag.
We will bring the name of Allah to the World.
We will pay the right of our Flag.
We will bring the name of Allah to the World.
Seek your goal, don't leave.
Strive and get ready the weapons.
You will be glorified in the Heaven.
Seek your goal, don't leave.
Strive and get ready the weapons.
You will be glorified in the Heaven.
Allah (God) is Life. Allah (God) is Truth.
If the universe goes against you.
Do not give up and seek Allah's Help.
If the universe goes against you.
Do not give up and seek Allah's Help.
Let the History and glory be repeated.
Remind Hercules and Caesars (King of Roman Empire) their defeat.
Khyber is still not forgotten your attacks.
Let the History and glory be repeated.
Remind Hercules and Caesars (King of Roman Empire) their defeat.
Khyber is still not forgotten your attacks.
Allah (God) is Life. Allah (God) is Truth.
Do not have mercy on Traitors in your country.
Traitors are in disguise as your companions.
Do not have mercy on Traitors in your country.
Traitors are in disguise as your companions.
Our nation have suffered alot.
The sun will Rise.
And Jerusalem will be Ours.
Our nation have suffered alot.
The sun will Rise.
And Jerusalem will be Ours.
Allah (God) is Life. Allah (God) is Truth.
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The Tyrants will scream.
And we will not compromise the Justice.
And We will stand on our Aim.
The Tyrants will scream.
And we will not compromise the Justice.
And We will stand on our Aim.
Be Patient.
Achieve the victory. If it's cost is Death.
Edited by AZHER ALI KHAN". Turkish TV channel "TRT 1 HD".
Aktualizováno 8. 11. 2020 22:17
8. 11. 2020 10:51
contemporary huge aggressiveness of radical Muslims, i.e. Islamic struggle, betrayal, cunning, firmness,
obedience, strong goals, see https://www.facebook.com/akhir.asyaari/videos/10214000510726982 ,
source: https://www.facebook.com/Islam.Agmaku.allah , here in Malay language: "perjuangan Islam,
pengkhianatan, tipu daya kafir, ketegasan, ketaatan, matlamat yg kuat", drama "Diriliş: Ertuğrul"
/translation Resurrection: Ertuğrul/ is a contemporary /2014-2019/ Turkish historical fiction and
adventure television series created by Mehmet Bozdağ
In relation to the present time, a sample of English subtitles of the song of this film
(see https://www.facebook.com/akhir.asyaari/videos/10214000510726982 ) about the victorious struggle
of the Turks against the Catholic Crusaders in the Middle Ages, including beheading of the heads of
these captured crusaders and Turkish traitors and the cutting of the hands through the victorious Turks:
"Allah (God) is Life. Allah (God) is Truth.
O Nation! Beware of tricks. Prepare The Horses.
O Nation! Beware of tricks. Prepare The Horses.
Glory of Allah (God) Calls Us.
We will go into the Sea.
And we will raise the Flag of our Prophet (saw).
Glory of Allah (God) Calls Us.
We will go into the Sea.
And we will raise the Flag of our Prophet (SAW).
Allah (God) is Life. Allah (God) is Truth.
We will pay the right of our Flag.
We will bring the name of Allah to the World.
We will pay the right of our Flag.
We will bring the name of Allah to the World.
Seek your goal, don't leave.
Strive and get ready the weapons.
You will be glorified in the Heaven.
Seek your goal, don't leave.
Strive and get ready the weapons.
You will be glorified in the Heaven.
Allah (God) is Life. Allah (God) is Truth.
If the universe goes against you.
Do not give up and seek Allah's Help.
If the universe goes against you.
Do not give up and seek Allah's Help.
Let the History and glory be repeated.
Remind Hercules and Caesars (King of Roman Empire) their defeat.
Khyber is still not forgotten your attacks.
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Let the History and glory be repeated.
Remind Hercules and Caesars (King of Roman Empire) their defeat.
Khyber is still not forgotten your attacks.
Allah (God) is Life. Allah (God) is Truth.
Do not have mercy on Traitors in your country.
Traitors are in disguise as your companions.
Do not have mercy on Traitors in your country.
Traitors are in disguise as your companions.
Our nation have suffered alot.
The sun will Rise.
And Jerusalem will be Ours.
Our nation have suffered alot.
The sun will Rise.
And Jerusalem will be Ours.
Allah (God) is Life. Allah (God) is Truth.
The Tyrants will scream.
And we will not compromise the Justice.
And We will stand on our Aim.
The Tyrants will scream.
And we will not compromise the Justice.
And We will stand on our Aim.
Be Patient.
Achieve the victory. If it's cost is Death.
Edited by AZHER ALI KHAN". Turkish TV channel "TRT 1 HD".
Aktualizováno 8. 11. 2020 22:16
8. 11. 2020 10:59
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/koronavirus/v-dánsku-musí-zabít-17-milionů-norků-kvůlikoronaviru/ar-BB1aPRUa?ocid=msedgntp
Aktualizováno 9. 11. 2020 18:26
9. 11. 2020 18:26

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
9. 11. 2020 22:04

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
9. 11. 2020 22:04

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
9. 11. 2020 22:05

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
9. 11. 2020 22:06
Vít Rakušanfacebook.com
-------- Přeposlaná zpráva --------Předmět: Vážná hrozba - senátor Canov (STAN) chce slepice v
klecích!Datum: Thu, 12 Nov 2020 12:45:55 +0000Od: Marek Voršilka | OBRAZ - Obránci zvířat
<vorsilka.marek@obrancizvirat.cz>Adresa pro odpověď: Marek Voršilka | OBRAZ - Obránci zvířat
<vorsilka.marek@obrancizvirat.cz>Komu: Dalibor Grůza <daliborgruza@seznam.cz>

839

V obou případech požadujte jasný distanc a apel na jeho senátory.
Jinak to nedáme.
Napište mu na Facebook:
https://www.facebook.com/vitrakusancz
Marek,
předseda s odhodláním
OBRAZ - Obránci zvířat
-------- Přeposlaná zpráva -------Předmět: Vážený pane předsedo Víte Rakušane.
Datum: Thu, 12 Nov 2020 16:21:50 +0100
Od: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. <daliborgruza@seznam.cz>
Komu: rakusanv@psp.cz
Kopie: vit.rakusan@stan.cz
Vážený pane předsedo Víte Rakušane.
Senátor Canov předložil na plénu návrh na zrušení zákazu klecových chovů slepic. Chce, aby slepice
zůstaly v klecích napořád.
Canov patří k hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Předsedou jste Vy Vít Rakušan. Biji na poplach. Chci
vyslat jasný signál, že takové podpásovky na poslední chvíli si nesmí Vaše hnutí dovolit.
Požaduji, ať:
- se on i Vaše hnutí od tohoto návrhu rázně veřejně distancují
- apelujte na své senátory, aby tento šílený návrh v žádném případě nepodpořili
S pozdravem
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., nar. 29.1.1973, tel. 721208595,
534008871, email:daliborgruza@seznam.cz,
web:www.czechlawfirm.com ,
trvale bytem Mírová 4, 69301 Hustopeče, 69301 Hustopeče
Aktualizováno 12. 11. 2020 16:32
12. 11. 2020 16:32
Od: Vít Rakušan <vit.rakusan@stan.cz>
Dne 12.11.2020 v 20:36 Vít Rakušan napsal(a):
Dobrý den, Michael Canov zastává pro mě nepřijatelný názor. Je to názor jednoho senátora, ne názor
STAN. Osobně se od něj distancuju, stejně jako naše hnutí. Jsem pro ABSOLUTNÍ ZÁKAZ klecových
chovů a podporuji naopak pozměňovací návrhy kolegů, které pravidla ještě zpřísňují
S pozdravem
Vít Rakušan
předseda hnutí
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
www.stan.cz
www.facebook.com/starostove
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www.twitter.com/STANCZ
čt 12. 11. 2020 v 16:21 odesílatel JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. <daliborgruza@seznam.cz> napsal:
Vážený pane předsedo Víte Rakušane.
Senátor Canov předložil na plénu návrh na zrušení zákazu klecových chovů slepic. Chce, aby slepice
zůstaly v klecích napořád.
Canov patří k hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Předsedou jste Vy Vít Rakušan. Biji na poplach. Chci
vyslat jasný signál, že takové podpásovky na poslední chvíli si nesmí Vaše hnutí dovolit.
Požaduji, ať:
- se on i Vaše hnutí od tohoto návrhu rázně veřejně distancují
- apelujte na své senátory, aby tento šílený návrh v žádném případě nepodpořili
S pozdravem
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., nar. 29.1.1973, tel. 721208595,
534008871, email:daliborgruza@seznam.cz,
web:www.czechlawfirm.com ,
trvale bytem Mírová 4, 69301 Hustopeče, 69301 Hustopeče
Aktualizováno 12. 11. 2020 20:49
12. 11. 2020 20:49
21.11.2020 Ve vztahu k současnému velmi rostoucímu zadlužení České republiky mám obavu, jestli se
chybnou politickou racionalizací tohoto problému (viz níže) nezopakuje situace jako před a po
Španělské občanské válce v letech 1936 až 1939 po Kristu.
Paul Johnson, Dějiny dvacátého století, České vydání: Rozmluvy 1991, strana 318: (Španělsko, má
poznámka) "Vývoj urychlila narůstající krize: země byla postižena návratem emigrace (100.000 osob za
rok 1933), poklesem cen a spory o zemědělskou reformu, kterou statkáři považovali za revoluční a
anarchisté za podvod a kterou nebylo možno prosadit. Na venkově "chudí šíleli hladem, bohatí
strachem". (45) Statkáři pokřikovali na chudé comed republica! - nažerte se republiky! Civilní gardy
používali k potlačování selských bouří vedených anarchisty takzvané "preventivní brutality". V listopadu
1933 socialisté prohráli volby, odešli z vlády a začali jednat na vlastní pěst“ (masového násilí,
viz https://en.wikipedia.org/wiki/Asturian_miners%27_strike_of_1934 , má poznámka).
Současné velmi rostoucí zadlužení České republiky a světových ekonomik může skončit hlubokou
ekonomickou krizí, občanskými válkami s milióny zavražděných lidí a diktaturami jako za Španělské
občanské války v letech 1936 až 1939 po Kristu a za druhé světové války v letech 1939 až 1945 po
Kristu. Aby k tomu nedošlo je podle mne třeba tentokrát správně racionalizovat problém této nové krize,
tj. podle mé Filosofie rovnováhy zaměřit se na uzákonění jedení z masa pouze lékařsky zaručených
zdechlin zvířat zásadně zemřelých na stáří v rámci předejití trestu přírodních zákonů za současnou
obrovskou nemilosrdnost ve světě zejména ve vztahu ke zvířatům. Řešit příznaky této krize má smysl
jen, jestli bude řešena výše uvedená příčina tohoto problému.
Aktualizováno 21. 11. 2020 21:49
21. 11. 2020 15:27
21.11.2020 In relation to the contemporary very increasing indebtedness of the Czech Republic, I am
afraid if the erroneous political rationalization of this problem (see below) does not repeat the situation
as before and after the Spanish Civil War in the years 1936 to 1939 anno Domini.
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Paul Johnson, Modern Times: A History of the World From the 1920s to the Year 2000, Hachette UK,
31. 10. 2013 – Number of pages: 400,
see https://books.google.cz/books?id=LVGqAAAAQBAJ&pg=RA5-PA1854&lpg=RA5PA1854&dq=1920s+paul+johnson+%22comed+republica%22&source=bl&ots=xklPFxe8pp&sig=ACfU3
U3zEL01TNZwv8u4Lievro5ZcHjg1w&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwjNvu_U1pPtAhWDDuwKHaKjBbgQ6
AEwAHoECAIQAg#v=onepage&q=1920s%20paul%20johnson%20%22comed%20republica%22&f=fals
e : (Spain, my note) "The process was accelerated by the gathering crisis on the land, hit by the end of
emigration (100,000 were forced to return in 1933), failling prices, and controversy over the land-reform,
which the landowners thought revolutionary, the anarchists a fraud, and which could not be enforced. In
the countryside, „the poor were maddened by hunger, the rich were maddened by fear“.45 The
landowners slogan for the hungry was Comed Republica! – Let the Republic feed you! The civil guards
used what was termed „preventive brutality“ to put down peasant risings led by anarchists. In November
1933 the Socialists lost the election, moved out of government and embarked on direct action" (of mass
scale violence, see https://en.wikipedia.org/wiki/Asturian_miners%27_strike_of_1934 , my note).
The contemporary very increasing indebtedness of the Czech Republic and world economies can finish
in a deep economic crisis, civil wars with millions of murdered people and dictatorships as in the
Spanish Civil War from 1936 to 1939 anno Domini and in the Second World War from 1939 to 1945
anno Domini. In order to prevent this, I think it is necessary to rationalize the problem of this new crisis
correctly this time, i.e. according to my Philosophy of Balance to focus on enacting eating meat of only
medically guaranteed animal carrions on principle died of old age in order to prevent the punishment of
natural laws for the contemporary enormous mercilessness in the world, especially in relation to
animals. It only makes sense to solve the symptoms of this crisis if the above cause of this problem is
solved.
Aktualizováno 21. 11. 2020 22:02
21. 11. 2020 15:31
Nová vládní koalice ve Slovenské republice mluví o vězení pro bývalého premiéra slovenské vlády
Roberta Fica./ English: New government coalition in the Slovak Republic speaks about imprisonment of
former Prime Minister of Slovak government Robert Fico.
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/569846-jankovska-sa-na-naka-priznala-k-svojej-trestnejcinnosti/
Aktualizováno 26. 11. 2020 13:39
26. 11. 2020 13:19
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vybirame-to-mene-spatne-reseni-tvrdi-vystrcil-40343377
Aktualizováno 26. 11. 2020 13:21
26. 11. 2020 13:21
Katolický kněz ředitel hnutí za zákaz potratů prohlásil D. Trumpa jako vítěze prezidentských voleb v
USA 2020 po Kristu s českými automatickými youtube titulky./ English: Catholic priest director of
movement for prohibition of abortions declared D. Trump as the winner of presidential election in USA
2020 anno Domini with multilingual automatic youtube subtitles.
https://www.youtube.com/watch?v=-fcZkXd8WwE
Aktualizováno 26. 11. 2020 13:45
26. 11. 2020 13:32
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https://www.novinky.cz/volby/usa/clanek/trump-trva-na-tom-ze-volby-byly-zfalsovane-a-on-je-vyhral40343347#dop_ab_variant=1&dop_req_id=coAcFPOinR1202011261158&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=&
utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
Aktualizováno 26. 11. 2020 13:40
26. 11. 2020 13:40
26.11.2020 V Dánsku bylo nemilosrdně npreventivně zabito 17 milionů většinou zdravých norků kvůli
koronaviru./ November 26, 2020 In Denmark, 17 million mostly healthy minks were unmercifully
preventively killed because of coronavirus.
https://www.novinky.cz/koktejl/clanek/norci-utraceni-kvuli-zmutovanemu-covidu-vylezaji-ze-zeme40343389#dop_ab_variant=0&dop_req_id=euPqBtanzEy202011261131&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=&
utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
Aktualizováno 10. 12. 2020 11:08
26. 11. 2020 13:41
https://cnn.iprima.cz/zabery-z-drubezarny-v-cesku-zachycuji-facky-a-kopance-pripad-setri-kvs14118?fbclid=IwAR1XqU99lgVyMbwMeUvUP9n8VnXANA2vbPLFewoTvteDfHGMSP96en9OCKw
Ohledně tohoto nového právního přístupu ke zvířatům jde o zákon číslo 114/2020 Sbírky, to jest Zákon,
kterým se mění zákon číslo 40/2009 Sbírky, trestní zákoník, podle této novely trestního zákoníku
paragraf 302 Týrání zvířat (3) a způsobí-li tento čin týranému zvířeti trvalé následky na zdraví nebo
smrt, bude pachatel potrestán odnětím svobody na dvě léta až šest let (Zvýšení dosavadní horní trestní
sazby z pěti na šest let nově znamená, že v tomto případě vyjma mladistvých pachatelů není možné
podmíněné zastavení trestního stíhání ani schválení narovnání v trestním řízení. Tento trestný čin se
zpřísněným trestem by dopadal možná i na nedůvodnou porážku zvířete., má poznámka) a podle této
novely trestního zákoníku zcela nového paragrafu 302a Chov zvířat v nevhodných podmínkách (4) a
způsobí-li tento čin trvalé (zdravotní) následky či smrt většímu počtu zvířat, bude pachatel potrestán
odnětím svobody na pět až deset let.
Poslanec ODS Marek Benda uvádí, že „bude tendence některých aktivistů začít používat nové
ustanovení“ trestného činu úmyslného chovu zvířat v nevhodných podmínkách s desetiletým trestem
odnětí svobody možná „proti ... velkochovům“ (protože většina chovů v České republice, jimiž jsou
velkochovy pro porážku zvířat, je velmi nespravedlivá, například je zde hospodářským zvířatům omezen
od jejich narození volný pohyb na velmi malý prostor, aby tímto svým pohybem neztrácela svou
získanou hmotnost, zde jsou krmena takovým způsobem, aby po svém narození získala co možná
nejrychleji porážkovou hmotnost, a kde krátce, to jest nejpozději za několik měsíců po svém narození
jsou po tomto svém od narození velkém utrpení způsobeném takto člověkem rovněž krutě zabita, to jest
poražena na jatkách, například v České republice s asi 10 miliony obyvatel je asi půl milionu vražd
brojlerů (to znamená slepičích kuřat /mláďat/) denně, má poznámka[15]). Tato novela trestního
zákoníku primárně postihuje tak zvané množírny psů a koček. Pro přijetí návrhu hlasovalo 133 z
přítomných 159 poslanců a zákon měl masivní podporu napříč politickými stranami v Parlamentu. „Je to
velká chvíle,“ řekla předsedkyně Top 09 a spoluautorka zpřísnění trestního zákoníku kvůli týrání zvířat
Markéta Pekarová Adamová. „Jsem rád, že ti, kteří budou týrat zvířata, budou vice potrestáni,“ řekl v
Poslanecké sněmovně předseda SPD Tomio Okamura. „Právě jsem hlasoval pro výrazné zpřísnění
trestů za týrání zvířat. Mám totiž rád zvířata a nesnáším, když se jim ubližuje,“ okomentoval na Twitteru
přijetí zákona premiér a předseda Ano Andrej Babiš.[16]
[16] Za chov zvířat v nevhodných podmínkách bude hrozit až deset let vězení, datum článku 3. března
2020, [citováno 20. května 2020], Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/snemovna-tyranizvirat-trestni-zakonik-chov-v-nevhodnych-podminkach-mnozirny.A200303_182737_domaci_kop
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Aktualizováno 26. 11. 2020 22:13
26. 11. 2020 22:13
Ve Švédsku:
Jediný měsíc za tři roky bez oběti
V uplynulých třech letech nastal jediný měsíc, kdy zločinci z řad přistěhovalců nikoho nezabili.
Od začátku roku do poloviny listopadu ve válkách gangů zemřelo 47 lidí.
Za celý loňský rok jich bylo 42.
Podle sociologa Görana Adamsona 58 procent trestných činů spáchali v roce 2018 migranti.
Evropská studie z roku 2018 potvrdila, že riziko smrti střelnou zbraní u mužů ve věku 15 až 29 let je ve
Švédsku desetkrát větší než v Německu.
Na podzim 2015 desetimilionové Švédsko přijalo 163 tisíc žadatelů o azyl.
Zdroj: Frankfurter Rundschau
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/svedska-zaslepenost-prizivuje-gangy40343523#dop_ab_variant=0&dop_req_id=bz6Hn07Dcdu202011280521&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&
utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
Aktualizováno 28. 11. 2020 14:15
28. 11. 2020 14:15
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/iran-prisel-o-otce-jaderneho-programu-zabili-ho-kdyz-jel-v-aute131512#dop_ab_variant=0&dop_req_id=cIybmg8Y41L202011280521&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=&
utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
Aktualizováno 28. 11. 2020 14:17
28. 11. 2020 14:17
Izraelci se shromažďují na svazích, aby sledovali a povzbuzovali, jak armáda shazuje bomby na Gazu
Ne 20. července 2014 14,38 BST
Lidé pijí, svačují a pózují pro selfie na pozadí výbuchů, jak se počet palestinských ztrát na životech
zvyšuje v probíhající ofenzívě
Harriet Sherwood ve Sderot
@harrietsherwood
https://www.theguardian.com/world/2014/jul/20/israelis-cheer-gaza-bombing
Aktualizováno 28. 11. 2020 20:41
28. 11. 2020 14:27
5. června 2018 15:15, aktualizováno 17:22 Významné české židovské osobnosti se rozhodly poslat
otevřený dopis izraelské vládě, v němž vyjadřují nesouhlas s její politikou. Vadí jim například, že se
legitimizuje stupňující útlak lidí na palestinském území, a chtějí, aby skončily masakry na společných
hranicích. Velvyslanci Danielu Meronovi přijdou jejich slova příliš tvrdá a ptá se, co tedy navrhují.
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zide-otevreny-dopis-palestina-izraelnasili.A180605_132714_domaci_bja
Aktualizováno 28. 11. 2020 19:52
28. 11. 2020 18:58
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Dánská ministryně Matte Frederiksenová se rozplakala ...
Frederiksenová čelí kvůli rozhodnutí výzvám k demisi. Odejít už musel ministr zemědělství. Rozhodnutí
vybít 17 milionů norků bylo označeno jako nezákonné, protože se vybíjela i zdravá zvířata. „To je chyba.
To je neomluvitelná chyba,“ řekla Frederiksenová. Opozice tvrdí, že se zdravá zvířata neměla vybíjet,
dokud nebyly na stole plány na kompenzace pro majitele a pracovníky na 1100 norčích farmách.
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/danska-ministryne-se-kvuli-vybitym-norkum-rozplakala40343578?fbclid=IwAR0bASol6FbH0f79E0WLd79Tu2EJNGVthRxWEhNvtTu29J69OxK59mWLnE#dop_ab_variant=0&dop_req_id=bz6Hn07Dcdu202011280521&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=8&utm_campaign=&
utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
Aktualizováno 28. 11. 2020 19:02
28. 11. 2020 19:02

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Kdy začnou všichni přesvědčení draví lidé, tj. přesvědčení darwinisté, přesvědčení židé atd. (nevěří v
charitu, Biblické zázraky nepomohly) jíst zdechliny? Možná kvůli apokalypse.
Nyní všichni přesvědčení draví lidé nevěří v křesťanskou charitu (potažmo ve Filosofii rovnováhy),
protože podle nich to je lež, ačkoliv mohou připustit, že to je možná milosrdná lež. Není dostatečné pro
tyto lidi, aby v to uvěřili, jestli uvidí rozestoupit se moře, protože to by mohl udělat i někdo jiný než jediný
Bůh, či jestli někdo bude chodit po hladině moře, protože to zahraje také herec a může mít pod hladinou
moře skrytou desku, či jestli někdo bude zázračně uzdraven, protože mohl být ve skutečnosti zdravý, či
jestli někdo bude vzkříšen z mrtvých, protože nemocná osoba může také zažít, že po podání určitých
léků do jejího těla musí vždy být vzkříšena z bezvědomí, vlastně z mrtvých po několika dnech, či jestli
někdo řekne, že byl v pekle, protože by musel dokázat, že byl vyhozen odtud. Podle názoru těchto lidí
uvěří v křesťanskou charitu (potažmo ve Filosofii rovnováhy), jestli uvidí jediného Boha s nálepkou
jediný Bůh na jeho či jejím krku a jestli si budou jistí, že předtím nesnědli nějakou drogu či jinou
omamnou látku, ale ani tak si stále nebudou jistí, jestli tato osoba nebude nějaká šílená osoba,
například z možné blízké nemocnice pro choromyslné, například šílená osoba s nálepkou Ježíš na krku.
Podle mne všichni přesvědčení draví lidé začnou jíst zdechliny (které zásadně zemřely na stáří), to jest
věřit ve Filosofii rovnováhy (potažmo v křesťanskou charitu) jen, jestli budou ve velmi špatné situaci
(například před atomovou světovou válkou) a nic jiného jim nepomohlo, ačkoliv předem budou sotva
věřit, že jim to pomůže, protože podle nich je to podobné tomu, jestliže před pádem do hluboké díry
lidská bytost začne mávat rukama jako poslední možné řešení, jakoby to byly křídla, jako by byla pták,
ale téměř jistě ji to nezachrání od prudkého dopadu a smrti v důsledku tohoto dopadu.
29. 11. 2020 0:05

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
When will all persuaded predatory people, i.e. persuaded Darwinists, persuaded Jews etc. (they do not
believe in charity, Biblical miracles did not help) start eating carrions? Possibly because of the
apocalypse.
Now all persuaded predatory people do not believe in Christian charity (virtually in the Philosophy of
Balance), because according to them it is a lie, although they can admit, that it can be a merciful lie. It is
not sufficient for these people to believe in it, if they see to divide the sea, because someone other than
only one God could do it, or if someone walks on the sea surface, because an actor will also play it and
he or she can have a hidden plate under the sea surface, or if someone is miraculously healed, because
he or she could in fact be healthy, or if someone is resurrected, because an ill person can also
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experience, that after giving certain medicaments into his or her body he or she must always be
resurrected from the unconscious, virtually from the death after a few days, or if someone says, that he
or she was in the hell, because he or she would have to prove, that he or she was thrown out of there. In
the opinion of these people they will believe in Christian charity (virtually in the Philosophy of Balance), if
they see only one God with a lable of only one God on his or her neck and if they are sure, that they
have not eaten any drug or other narcotic before it, but they will not still be sure, if this person is not
some insane person for example from a possibly nearby hospital for mentally ill persons, for example an
insane person with a lable of Jesus on neck.
Accoording to me all persuaded predatory people will start eating carrions (which on principle died of old
age), i.e. believe in the Philosophy of Balance (virtually in Christian charity) only, if they are in a very bad
situation (for example before the atomic world war) and nothing else helped them, although in advance
they will hardly believe, that it will help them, because according to them it is similar to it, if before falling
into a deep gap the human being starts waving his or her arms as the last possible solution, as if they
were wings, as if he or she was a bird, but it will not nearly surely save him or her from a sharp impact
and a death as a result of this impact.
29. 11. 2020 0:08
30.11.2020 Současná proti Západní a protižidovská populární islámská apokalyptická literatura s
odkazy na Korán jako zdůvodnění možné budoucí (atomové) třetí světové války civilizací, případně
možných budoucích islámských teroristických útoků s atomovými zbraněmi jako pomsta Muslimů za
novodobou Západní vojenskou politiku v islámském světě.
Korán:
/XLVII/ Súra 54. Měsíc - Al-Kamar
Ve jménu Boha milosrdného, slitovného.
54:1 Blíží se hodina a měsíc se rozpoltí.
54:2 Když nevěřící znamení vidí, odvracejí se a říkají: "Kouzlo ustavičné!"
54:3 A za lež je prohlašují a své vášně následují, však ustanovení každé je neměnné.
54:4 A věru dostalo se jim již některých zvěstí, jež výstrahy obsahují
54:5 i moudrost dokonalou. Však nic platné není varování!
54:6 Odvrať se od nich tedy! V den, kdy svolavatel zavolá k věci strašné,
...
54:9 A již před nimi lid Noemův znamení za výmysl pokládal a Našeho služebníka za lháře prohlásil; i
řekli oni: "Blázen!" a on byl jimi odstrašen.
Korán, z arabského originálu přeložil Ivan Hrbek, vydal Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění,
národní podnik, Praha 1991, strana 159.
3. prosinec 2011
autor: Lucie Christovová, (státní, má poznámka) Český rozhlas
částečný přepis zde uvedeného záznamu rozhovoru
Moderátor: „Mohl byste mi dát nějaké konkrétní příklady toho, že podle mnohých už se objevují nějaká
ta malá znamení naznačující konec světa, co konkrétně je za takováto znamení považováno?“
B. Ostřanský: „Velice populární téma, které muslimští kritikové adresují Západu, to je sexuální
zkaženost, oni často poukazují na to, že Západ je nemorální, promiskuitní a tak dále, dokonce se často
cituje výrok Prorokův, který poukazuje, že ženy budou oblečené a přitom nahé, což v té době bylo
vnímáno jako protimluv a v dnešní době to chápeme jinak, než v sedmém století a takových příkladů je
hodně, jeden z velmi četných a uváděných hadísů tvrdí, že konec světa nenastane, dokud se beduíni
nezačnou předhánět ve stavbě vysokých budov, a to, co se děje na území Saudské Arábie, Emirátů,
výstavba mrakodrapů, to mluví samo za sebe.“
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Moderátor: „Vy jste v rámci své přednášky zmínil skutečnost, že oblíbenost této tématiky v muslimském
světě je záležitost zhruba posledních třiceti let, co tento zájem v této době vyvolalo?“
B. Ostřanský: „Těch důvodů bylo několik, předně je třeba zdůraznit, že v těch uplynulých třiceti letech
muslimské země se musely vyrovnat se spoustou frustrujících zážitků, počínaje americkou invazí do
Iráku, sovětskou okupací Afganistánu, i když to bylo ještě dříve, nebo dohodami s Izraelem a podobně,
takže na jedné straně tady byla veliká frustrace a je možné, že řada autorů si tuto frustraci z aktuálního
vývoje dokázala spojovat s určitými předpověďmi, … , dalším významným impulsem pro rozvoj
apokalyptické literatury bylo, že se do tématiky do nedávna vyhrazené pro náboženské učence pustila
řada tvořivých laiků, … a dokázali lidem nabídnout to, po čem toužili, to znamená dramatický scénář,
kdy na středověké schémata dokázali naroubovat všemožné konspirační teorie, jak vlastně to spiknutí,
které ovládá svět, lze propojit s tím středověkým scénářem, to znamená, že tady tyhle konspirační teorie
a zejména také velmi silný protižidovský tón je tam velice přítomný, takže to písemnictví současné
apokalyptické již dávno není pouhým odvarem středověkých kompilátů, ale přejalo mnoho Západních
novinek, výpůjček včetně protestantské Biblické exegeze, pamfletu typu Protokoly siónských mudrců,
všemožné konspirační schémata, jak jste v úvodní otázce zmínila, toho Dana Browna, tak podobné věci
tam najdeme velmi často.“
https://plus.rozhlas.cz/islam-a-konec-sveta-6633231
PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D., (* 1972) je český orientalista. Vystudoval arabistiku a dějiny a kulturu
islámských zemí na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze a v současnosti působí jako vědecký
pracovník v Orientálním ústavu Akademie věd ČR.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bronislav_Ostřanský
Aktualizováno 1. 12. 2020 23:17
30. 11. 2020 21:16
November 30, 2020 Contemporary Anti-Western and Anti-Jewish popular Islamic apocalyptic literature
with references to the Koran as a justification for a possible future (atomic) third world war of
civilizations, or possible future Islamic terrorist attacks with atomic weapons as revenge of Muslims for
modern Western military policy in the Islamic world.
Koran:
/XLVII/ Sura 54. Moon - Al-Kamar
In the name of God, merciful, gracious.
54: 1 The hour is near, and the moon is divided.
54: 2 When the unbelievers see the signs, they turn away and say, "Constant magic!"
54: 3 And they proclaim them a lie, and follow their passions: but every statute is unchanging.
54: 4 And verily they have received some rumors which contain warnings
54: 5 also perfect wisdom. However, nothing valid is a warning!
54: 6 Turn away from them, thus! In the day, when the convener calls for a terrible thing,
...
54: 9 And already before them the Noah's people regarded signs as a fabrication, and declared Our
servant a liar; and they said, "Fool!" and he was afraid of them.
The Koran, translated from the Arabic original by Ivan Hrbek, published by Odeon, Publishing House of
Fine Literature and Art, National Enterprise, Prague 1991, page 159. My translation from Czech
language.
December 3, 2011
author: Lucie Christov, (State, my note) Czech Radio
the partial transcript of the interview record given here and with my translation in English language
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Moderator: Could you give me some concrete examples of the fact that, according to many, there are
already some small signs indicating the end of the world, what exactly is considered such a sign?
B. Ostransky: A very popular topic addressed by Muslim critics to the West is sexual corruption, they
often point out, that the West is immoral, promiscuous and so on, even the Prophet's statement is often
quoted, which points out that women will be dressed yet nude, which at that time was perceived as a
contradiction, and today we understand it differently than in the seventh century, and there are many
such examples, one of the very numerous and cited hadiths claims, that the end of the world will not
come, until the Bedouins start competion in the construction of high buildings, and what is happening in
Saudi Arabia, the Emirates, the construction of skyscrapers, speaks for itself.
Moderator: You mentioned in your lecture the fact that the popularity of this topic in the Muslim world is
a matter of the last thirty years or so, what aroused this interest at that time?
B. Ostransky: There were several reasons for this, first of all it should be emphasized that in the past
thirty years Muslim countries have had to survive many frustrating experiences, starting with the US
invasion in Iraq, the Soviet occupation of Afghanistan, although it was before it, or treaties with Israel
and the like, so on the one hand there was great frustration here and it is possible that many authors
were able to associate this frustration of contemporary development with certain predictions,… another
important impulse for the development of apocalyptic literature was that a number of creative laymen
started doing the topic recently determined for religious scholars,… and they were able to offer people
what they wanted, that is a dramatic scenario, where they could use medieval schemes for all sorts of
conspiracy theories, how this conspiracy, which rules the world, can practically be linked to this
medieval scenario, this means, that here these conspiracy theories and especially also a very strong
anti-Jewish tone are very present there, so this contemporary apocalyptic literature is no longer a mere
relict of medieval compilations, but it has taken over many Western innovations, borrowings including
Protestant Biblical exegesis, the pamphlet type of the Protocols of the Elders of Zion, all sorts of
conspiracy schemes, as you mentioned in the opening question, this Dan Brown, so we very often find
similar things there.
https://plus.rozhlas.cz/islam-a-konec-sveta-6633231
PhDr. Bronislav Ostransky, Ph.D., (born 1972) is a Czech orientalist. He studied Arabic studies and the
history and culture of Islamic countries at the Faculty of Arts of Charles University in Prague and at the
present time he works as a researcher at the Oriental Institute of the Academy of Sciences of the Czech
Republic.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bronislav_Ostřanský
Aktualizováno 1. 12. 2020 23:16
30. 11. 2020 21:17
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/zahraniční/tálibán-nepodepsal-dohodu-s-afghánskou-vládou-kvůlipreambuli/ar-BB1bvdaj?ocid=msedgntp
Aktualizováno 1. 12. 2020 8:25
1. 12. 2020 8:25
https://cnn.iprima.cz/tyrani-zvirat-v-nemecke-laboratori-testovani-leku-i-lidskeho-charakteru-1425
Aktualizováno 1. 12. 2020 14:39
1. 12. 2020 14:39
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/Zahrani-n-/amazonské-pralesy-se-zmenší-nejvíce-od-roku-2008-navymýcenou-plochu-by-se-praha-vešla-22krát/ar-BB1bww9u?ocid=msedgntp
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Aktualizováno 1. 12. 2020 14:40
1. 12. 2020 14:40
Necelých pět tisíc podpisů již získala petice požadující ukončení vykrvování psů v laboratořích
společnosti Bioveta. Ta z jejich krve vyrábí veterinární přípravek dodávaný na trh pod názvem Polyglob.
Podle ochránců tím však porušuje zákon o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely.
https://cnn.iprima.cz/ochranci-broji-proti-laboratori-zbytecne-zabijeji-psy-pro-zisk14152?fbclid=IwAR3ErPO_3qqB6ofBe7BH5qzq879o6sjXOC5XiGu7pja2KoovNlprFezXpBQ
Aktualizováno 1. 12. 2020 14:41
1. 12. 2020 14:41
Podepište prosím tuto Petici:
II. Mezi veterinární léčivé přípravky (VLP) vyráběné společností Bioveta patří i přípravek POLYGLOB
INJEKČNÍ ROZTOK PRO PSY - Homologní imunoglobulin proti psince, parvoviróze, hepatitidě,
laryngotracheitidě a parainfluenze psů (dále jen „Polyglob“).[6] Přípravek je registrován u Ústavu pod
reg. č. 97/014/05-C.[7] ...
Jak je uvedeno výše v bodě V., cílem projektu pokusu je výroba hyperimunního psího séra, podle bodu
VIII., neexistuje jiný přínos projektu; psi jsou po nějakou dobu injekčně imunizováni a pak v anestezii
vykrveni, jelikož jejich krev je potřeba k výrobě séra. ...
Podle našeho názoru zabíjení a vykrvování psů tak, jak je v současnosti prováděno ve společnosti
Bioveta, tedy výhradně za účelem výroby hyperimunního séra, odporuje smyslu a účelu zákona č.
246/1992 Sb. a směrnice 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely.
Petici výše uvedeným orgánům podává petiční výbor ve složení:
JUDr. Tomáš Heide-Hermann, člen petičního výboru a osoba zvolená petičním výborem k zastupování
ostatních členů petičního výboru
Beagle Club České republiky, z.s., IČO: 47608048, sídlo: Doškův mlýn 118, 747 62 Mokré Lazce, člen
petičního výboru
Storgé, z.s. IČO: 22878068, sídlo: Lučiště 17, 335 61 Spálené Poříčí, člen petičního výboru
Má poznámka: V mém podpisu pod touto peticí jsem uvedl, že podle mé Filosofie rovnováhy by mělo
být uzákoněno, že je připuštěno využití lidí a zvířat v medicíně jen, jestliže půjde o působení co možná
nejméně smrti a bolesti.
https://www.petice.com/petice_za_ukoneni_usmrcovani_ps_za_uelem_vyroby_veterinarniho_leiveho_pi
pravku_polyglob_tak_jak_je_v_souasnosti_provadno_ve_spolenosti_bioveta_a_s_io_25304046?u=179
8481#sign
Aktualizováno 1. 12. 2020 14:43
1. 12. 2020 14:43
Španělská občanská válka 1936–1939 mezi komunisty a krajní pravicí (tj. začátek druhé světové války).
"Příčiny ... tohoto konfliktu lze hledat v dlouhodobé společenské a ekonomické krizi (a španělské
chřipce, má poznámka). ... Na počátku války docházelo na obou stranách k absolutnímu ignorování
jakýchkoli konvencí, prakticky hned na počátku války bylo dle odhadů povražděno přes 50 000 lidí. ....
Počty popravených byly pravděpodobně srovnatelné na obou stranách."
( https://cs.wikipedia.org/wiki/Španělská_občanská_válka )
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https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prehledne-sef-penty-spicky-justice-i-policie-koho-uz-na-slovenskuzatkli-132010
Aktualizováno 2. 12. 2020 12:58
1. 12. 2020 22:31
Španělská občanská válka 1936–1939 mezi komunisty a krajní pravicí (tj. začátek druhé světové války).
"Příčiny ... tohoto konfliktu lze hledat v dlouhodobé společenské a ekonomické krizi (a španělské
chřipce, má poznámka). ... Na počátku války docházelo na obou stranách k absolutnímu ignorování
jakýchkoli konvencí, prakticky hned na počátku války bylo dle odhadů povražděno přes 50 000 lidí. ....
Počty popravených byly pravděpodobně srovnatelné na obou stranách."
( https://cs.wikipedia.org/wiki/Španělská_občanská_válka )
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kocnerova-opicka-zacala-vypovidat-zlomi-to-ficovi-vaz-131490
Aktualizováno 2. 12. 2020 12:58
1. 12. 2020 22:33
Španělská občanská válka 1936–1939 mezi komunisty a krajní pravicí (tj. začátek druhé světové války).
"Příčiny ... tohoto konfliktu lze hledat v dlouhodobé společenské a ekonomické krizi (a španělské
chřipce, má poznámka). ... Na počátku války docházelo na obou stranách k absolutnímu ignorování
jakýchkoli konvencí, prakticky hned na počátku války bylo dle odhadů povražděno přes 50 000 lidí. ....
Počty popravených byly pravděpodobně srovnatelné na obou stranách."
( https://cs.wikipedia.org/wiki/Španělská_občanská_válka )
https://www.aktuality.sk/clanok/844837/akcia-judas-naka-obvinila-policajneho-exprezidenta-lucanskehozadrzali-aj-namestnika-sis/
Aktualizováno 2. 12. 2020 12:57
2. 12. 2020 12:47
https://www.facebook.com/ciwf.cesko/photos/a.634961366554175/3797982636918683/
Aktualizováno 8. 12. 2020 10:25
8. 12. 2020 10:25
Příjmy rozpočtu by tentokrát poklesly na 1433 miliard a schodek se zvýšil na 375 miliard. Lze očekávat,
že takovou změnu by potvrdili kromě prezidenta i poslanci.
Španělskou občanskou i druhou světovou válku předcházely celosvětové španělská chřipku a velká
hospodářská krize.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/scenare-co-muze-byt-s-vasimi-danemi-a-rozpoctem-po-zasahumilose-zemana-132124#dop_ab_variant=0&dop_req_id=qvX8XANFYkr202012031253&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&
utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
Aktualizováno 8. 12. 2020 10:29
8. 12. 2020 10:28
Podle stanice CNN návrat připadá v úvahu až po prvním výročí smrti generála Kásima Sulejmáního,
velitele speciálních jednotek íránských revolučních gard, zabitého při americkém náletu letos 3. ledna u
letiště v Bagdádu. Írán po jeho smrti také hrozil pomstou a v odvetě ostřeloval balistickými raketami
základny Irbíl a al-Asád, přičemž více než stovka amerických vojáků utrpěla traumatické poranění
mozku. „To jim (Íráncům) nemusí stačit.
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https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/clanek/izrael-dostal-studenou-sprchu-zbahrajnu-i-kataru-40344477#dop_ab_variant=1&dop_req_id=lWRT8rWxSFY202012071849&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&
utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
Aktualizováno 8. 12. 2020 10:32
8. 12. 2020 10:32
Compassion in World Farming Česko. PROSÍM připojte se k připomínkovému řízení Evropské komise k
Sustainable finance – EU classification system for green investments. Vytvořte si jednoduše účet,
(pokud jej ještě nemáte), na platformě EK a vyjádřete svými slovy (lze nastavit češtinu), že:
■ Průmyslové velkochovy jsou významnou příčinou klimatické změny, ničení životního prostředí a ztráty
biodiverzity.
■ Krmení miliard hospodářských zvířat v přeplněných halách a klecích velkochovů znamená používání
ohromného množství chemikálií (umělých hnojiv a pesticidů) pro pěstování krmných plodin v
monokulturách.
■ V zelenější a zdravější budoucnosti, kterou si všichni přejeme, není místo pro průmyslové velkochovy.
Máme tu moc jednat jménem zvířat a zajistit, aby se už žádné další finanční prostředky neinvestovaly
do týrání a ničení. Pokud tisíce z nás řeknou nahlas svůj názor na kruté a neudržitelné průmyslové
velkochovy, bude Evropská komise nucena jednat.
Děkuji Vám, že pomáháte (nejen) zvířatům!
Se srdečným pozdravem,
Romana Sonkova
Romana Šonková
Zástupkyně Compassion in World Farming v ČR
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12302-Climate-changemitigation-and-adaptation-taxonomy/addFeedback?p_id=16015203
Vážená Evropská komise.
Připojuji se k připomínkovému řízení Evropské komise
a vyjadřuji názor, že:
■ Průmyslové velkochovy jsou významnou příčinou klimatické změny, ničení životního prostředí a ztráty
biodiverzity.
■ Krmení miliard hospodářských zvířat v přeplněných halách a klecích velkochovů znamená používání
ohromného množství chemikálií (umělých hnojiv a pesticidů) pro pěstování krmných plodin v
monokulturách.
■ V zelenější a zdravější budoucnosti, kterou si všichni přejeme, není místo pro průmyslové velkochovy.
Podle mne není možné větší část zvířat v dosavadních zemědělských velkochovech prostě porazit na
jatkách pro založení zelenějších chovů, zároveň je však nutné dát chovatelům dostatečné podněty k
přechodu na tyto zelenější chovy.
S pozdravem
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JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., nar. 29.1.1973, Svat. Čecha 247/5, 69301 Hustopeče, Czech
Republic, http://www.spvzt.cz/
Aktualizováno 8. 12. 2020 12:14
8. 12. 2020 11:06
Možná začátek občanské války mezi komunisty a extrémní pravicí v USA (má poznámka).
(Stát, má poznámka) Texas podal žalobu proti čtyřem státům, které udělaly něco, co nemohou: porušily
USA Ústava v jejich vedení prezidentských voleb. A k tomuto porušení došlo bez ohledu na množství
volebních podvodů, které to mohlo způsobit. Čtyři žalované státy jsou Georgie, Michigan, Pensylvánie a
Wisconsin. Texas podal žalobu přímo u Nejvyššího soudu.
https://www.breitbart.com/politics/2020/12/07/kobach-texas-case-challenges-election-directly-atsupreme-court/
Aktualizováno 9. 12. 2020 14:47
8. 12. 2020 12:30
Perhaps the beginning of a civil war between the communists and the extreme right in the United States
of America (my note).
(State, my note) Texas brought a suit against four states that did something they cannot do: they
violated the U.S. Constitution in their conduct of the presidential election. And this violation occurred
regardless of the amount of election fraud that may have resulted. The four defendant states are
Georgia, Michigan, Pennsylvania, and Wisconsin. Texas filed the suit directly in the Supreme Court.
https://www.breitbart.com/politics/2020/12/07/kobach-texas-case-challenges-election-directly-atsupreme-court/
Aktualizováno 9. 12. 2020 14:47
8. 12. 2020 12:31
Necharitní ortodoxní* (ne, charitní neortodoxní) židovská světovláda. Jak lze věřit českým soudům, viz
nález ÚSTAVNÍHO SOUDU de facto legitimizuje nyní vraždy desítek miliónů hospodářských zvířat za
každý měsíc i v ČR http://www.spvzt.cz/UstStizn-ConstCompl.htm . Matouš 5, 25Dohodni se se svým
protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a .. byl bys uvržen do
vězení. 26 .., dokud nezaplatíš do .. haléře.
figuruje "známý advokát Jiří Teryngel. Tento právník, jak zachytili policisté, se ve svém domě sešel se
soudcem a požádal ho, ať mu pomůže v kauze jednoho svého klienta (policisté nezjistili, kdo to byl). Šlo
o to, aby Sovák správně zapůsobil na kolegu, který případ rozhodoval. Za to měl Sovák od Teryngela
dostat 100 tisíc, uvádí policie. Na odposleších později detektivové zachytili, jak Sovák volá advokátovi,
že nejmenovaný kolega se spoluprací souhlasil." Viz
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/proc-zatkli-soudce-sovaka-sliboval-ovlivneni-rathovy-kauzy-tvrdipolicie-132867#source=hp&seq_no=7&dop_ab_variant=0&dop_req_id=0JwJFRlBOzt202012082204&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz
*Ortodoxními židy se zde rozumí ti, kteří by nikdy dobrovolně nejedli zdechliny (zvířat) jako současné
nejmilosrdnější možné maso (např. po veterinární pitvě a převařené v několika vodách v hrnci pod
pokličkou), které zemřely sami od sebe zásadně na stáří, jmenovitě z důvodu údajného (necharitního)
zákazu jediného existujícího Boha (Bible: Leviticus 5: 2-19, Leviticus 11, Leviticus 17: 10-16, Leviticus
22: 1-16, Deuteronomium 14: 1-21, Soudců 14: 5-20).
Aktualizováno 9. 12. 2020 11:26
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8. 12. 2020 23:39
Necharitní ortodoxní* (ne, charitní neortodoxní) židovská světovláda. Jak mám věřit slovenským
soudům, když na Slovensku vazební věznice se v rámci akcí nazvaných Očistec, Boží mlýny, Plevel či
Vichřice plní bývalými vysokými policejními představiteli a dalšími prominenty. Matovič odstavuje
mocné, jeho pozice je však také vratká. Slovenský premiér Igor Matovič (OLaNO) je pod velkým tlakem
koaličního partnera (Richarda Sulíka), prezidentky, opozice i veřejnosti.
*Ortodoxními židy se zde rozumí ti, kteří by nikdy dobrovolně nejedli zdechliny (zvířat) jako současné
nejmilosrdnější možné maso (např. po veterinární pitvě a převařené v několika vodách v hrnci pod
pokličkou), které zemřely sami od sebe zásadně na stáří, jmenovitě z důvodu údajného (necharitního)
zákazu jediného existujícího Boha (Bible: Leviticus 5: 2-19, Leviticus 11, Leviticus 17: 10-16, Leviticus
22: 1-16, Deuteronomium 14: 1-21, Soudců 14: 5-20).
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/Zahrani-n-/matovič-odstavuje-mocné-jeho-pozice-je-však-takévratká/ar-BB1bJKqV?ocid=msedgntp
Aktualizováno 9. 12. 2020 11:23
8. 12. 2020 23:49
Moc nedoufám, že Joe Biden bude lepší než Donald Trump a odvrátí tak možnou atomovou třetí
světovou válku civilizací. Jestli se však Joe Biden stane prezidentem nejmocnější Západní velmoci, pak
bude třeba mu dát 100 dní šanci. Tj. jestli v těchto prvních 100 dnech jeho mandátu Joe Biden 1)
podstatně pomůže zvířatům v průmyslových velkochovech, 2) podstatně omezí potraty, 3) podstatně
pomůže Palestincům, 4) podstatně pomůže chudým lidem (v USA zejména Afroameričanům).
V lednu by se měl stát 46. prezidentem USA demokrat Joe Biden. Donald Trump porážku neuznal,
výsledek voleb napadá slovně i za pomoci právníků. Po úterý se ale Trumpovy šance zmenší, hlasování
se musí uzavřít.
Na 8. prosince letos připadá tzv. „safe harbor“ deadline, tedy termín do kterého musí být oficiálně
přepočítány veškeré hlasy a potvrzeny výsledky z jednotlivých států. Vyprší také lhůta pro vyřešení
soudních sporů. Federální zákon z roku 1887 stanoví, že pokud jednotlivé státy uzavřou výsledky šest
dní před hlasováním volitelů, americký Kongres musí přijmout hlasy volitelů nominovaných tamními
guvernéry.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/trump-uz-vysledek-voleb-nejspis-nezvrati-konci-prepocet-hlasu132941#dop_ab_variant=0&dop_req_id=s5xpiuCHBK8202012082203&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=&
utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
Aktualizováno 9. 12. 2020 8:15
9. 12. 2020 0:17
I really do not hope, that Joe Biden is better than Donald Trump thus averting a possible atomic third
world war of civilizations. However, if Joe Biden becomes president of the most powerful Western
power, then he will need to be given a 100-day chance. I.e. if, in these first 100 days of his term, Joe
Biden 1) substantially helps animals in factory farms, 2) substantially reduces abortions, 3) substantially
helps Palestinians, 4) substantially helps the poor people (in USA especially the African Americans).
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/trump-uz-vysledek-voleb-nejspis-nezvrati-konci-prepocet-hlasu132941#dop_ab_variant=0&dop_req_id=s5xpiuCHBK8202012082203&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=&
utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
Aktualizováno 9. 12. 2020 8:15
9. 12. 2020 0:19

853

19.11.2020 Český prezident Miloš Zeman podepsal zákon č. 501/2020 Sb., kterým se mění český
zákon na ochranu zvířat proti týrání zákazující klecové chovy slepic od roku 2027 i drezuru některých
zvířat v cirkusech. Zákaz klecového chovu slepic již platí například v sousedním Německu či Rakousku.
Viz https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/snemovna-tyrani-zvirat-zakaz-klecovych-chovu-slepic-drezurav-cirkusech.A200916_032020_domaci_kop a https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-501/zneni20270101 .
Aktualizováno 10. 12. 2020 10:28
10. 12. 2020 10:28
November 19, 2020 Czech President Miloš Zeman signed Act No. 501/2020 Coll. amending the Czech
Act on the Protection of Animals against Cruelty banning the cage breeding of hens from 2027 and the
dressage of some animals in circuses. The ban on the cage breeding of hens is already in force in
neighboring Germany and Austria, for example. See https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/snemovnatyrani-zvirat-zakaz-klecovych-chovu-slepic-drezura-vcirkusech.A200916_032020_domaci_kop and https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-501/zneni20270101 .
Aktualizováno 10. 12. 2020 10:30
10. 12. 2020 10:30
Zákaz volného prodeje lékařsky zaručených zdechlin je protiústavní. Dle článku 18 (9) nařízení
Evropské Unie 2017/625 v rámci členských států, nově na Slovensku (viz níže) nyní to mohou změnit
ústavní stížnosti jednotlivců s návrhem na zrušení vnitrostátních zákonných ustanovení s tímto zákazem
(viz http://www.spvzt.cz/UstStizn-ConstCompl.htm ) a tak odvrátit občanské války krajní pravice a
komunistů z důvodu islámského dobývání Evropy.
Dle článku 18 (2) tohoto nařízení každý, kdo uvádí do oběhu maso nebo orgány zvířat, jakož i výrobky z
nich k výživě lidí, může tak učinit jen po kontrole za účelem porážky na jatkách. Dle článku 18 (9) tohoto
nařízení, kde při dodržení bezpečnosti potravin mohou členské státy provádět omezené pilotní projekty,
jejichž cílem je posouzení alternativních praktických opatření pro provádění těchto úředních kontrol
produkce masa.
Konkrétní kontrolou ústavnosti se rozumí přezkum ústavnosti zákonů a jiných právních předpisů
zahájený v souvislosti s konkrétním případem. Tato pravomoc je uzákoněna zřejmě nově od 9.12.2020
na Slovensku na podnět levicové politické strany člena bývalé levicové vlády i současné pravicové vlády
jako ochrana před masivním zatýkáním prominentů z levicové opozice [Článek 127 (5) Ústavy
Slovenské republiky], dále v České republice [Článek 95 Ústavy], Německu [Článek 93 Grund Gesetz,
§§ 90 a násl. Bundesverfassungsgerichtsgesetz], Rakousku [Článek 140 Bundes-Verfassungsgesetz] a
USA [1803, soudní případ Marbury v. Madison o "judicial review"], v omezené míře je uzákoněna ve
Francii [Článek 61-1 francouzské ústavy], ale není uzákoněna ve Velké Británii [suverenita parlamentu].
Lid má vládu podle svých zásluh, což znamená, že nejlepší je demokracie s uzákoněním spravedlivých
práv všech živých tvorů v současnosti zejména zvířat (politeia), na druhém místě je nejlepší diktatura s
tímto uzákoněním, na třetím místě je nejlepší demokracie bez tohoto uzákonění a na nejhorším místě je
diktatura bez tohoto uzákonění (tyranie).
Aktualizováno 11. 12. 2020 12:59
10. 12. 2020 10:45
The ban on free sale of medically guaranteed carrions is unconstitutional. According to Article 18 (9) of
Regulation of European Union 2017/625 within the Member States, and newly in Slovakia (see below),
this can now be changed by constitutional complaints by individuals proposing to repeal national legal
provisions with that ban (see http://www.spvzt.cz/UstStizn-ConstCompl-ENG.htm ) and so to avert civil
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wars of the far right and communists due to Islamic conquest of Europe.
According to Article 18 (2) of that Regulation, anyone who places on the market meat or organs of
animals and products thereof for human consumption may do so only after inspection for slaughter in
slaughterhouses. According to Article 18 (9) of that Regulation, where, while respecting food safety,
Member States may carry out limited pilot projects to assess alternative practical measures for carrying
out those official controls on meat production.
A specific review of constitutionality means a review of the constitutionality of laws and other legal
regulations initiated in connection with a specific case. This power is probably enacted newly from
December 9, 2020 in Slovakia at the initiative of a left-wing political party - member of both the former
left-wing government and the current right-wing government as protection against the mass scale arrest
of celebrities from the left-wing opposition [Article 127 (5) of the Constitution of the Slovak Republic],
further in the Czech Republic [Article 95 of the Constitution], Germany [Article 93 of the Grund Gesetz,
§§ 90 et seq. of the Bundesverfassungsgerichtsgesetz], Austria [Article 140 of the BundesVerfassungsgesetz] and the United States [1803, judicial case Marbury v Madison about "judicial
review"], is legally restricted in France [Article 61-1 of the French Constitution], but is not legalized in the
United Kingdom [sovereignty of Parliament].
People has the government according to their merits, which means, that the democracy with enactment
of fair rights of all living creatures currently especially of animals (politeia) is the best, on second place
the dictatorship with this enactment is the best, on third place the democracy without this enactment is
the best and in the worst place there is dictatorship without this enactment (tyranny).
Aktualizováno 11. 12. 2020 13:09
10. 12. 2020 10:48

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
podle darwinismu a současného ortodoxního židovství vláda charity v přírodě /tj. podle mě osudová
povinnost všech živých tvorů působit co možná nejméně smrti a bolesti/ je milosrdná, nicméně lež,
protože lidská bytost je vrcholový masožravý dravec, ale podle mé Filosofie rovnováhy je tato vláda
charity milosrdná pravda, což se týká morálního rozhodnutí
10. 12. 2020 11:54

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
according to Darwinism and contemporary Orthodox Judaism the government of charity in nature /i.e.
according to me the fateful duty of all living creatures to cause the least possible death and pain/ is
merciful, nevertheless a lie, because a human being is a top carnivorous predator, but according to my
Philosophy of Balance this government of charity is a merciful truth, which concerns moral decision
10. 12. 2020 11:55
V Dánsku bylo nemilosrdně npreventivně zabito 17 milionů většinou zdravých norků kvůli koronaviru./
November 26, 2020 In Denmark, 17 million mostly healthy minks were unmercifully preventively killed
because of coronavirus.
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/koronavirem-se-nakazili-take-norci-na-farmach-ve-francii
Aktualizováno 12. 12. 2020 22:32
10. 12. 2020 20:59

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
11. 12. 2020 13:10
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Hrozí rozpad USA a občanská válka? Nejvyšší soud USA zamítl žalobu státu Texas k níž se připojilo 20
USA států ovládaných Republikány a i 100 kongresmanů za USA politickou stranu Republikánů. Jestliže
určitá civilizace nevyřeší dostatečně svůj sobecký přístup ke světu, nyní zejména ke zvířatům, pak v
jaderné technologie fázi svého vývoje zničí a vyhubí sama sebe. Viz Fermiho paradox.
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/Zahrani-n-/nejvyšší-soud-zamítl-žalobu-texasu-zpochybňujícívítězství-bidena/ar-BB1bRFtJ?ocid=msedgntp
Aktualizováno 12. 12. 2020 19:45
12. 12. 2020 19:24
Is the US in danger of secession and civil war? The US Supreme Court dismissed a lawsuit filed by the
State of Texas, which was joined by 20 US States controlled by Republicans and also by 100
congressmen for the US political party of Republicans. if some civilization does not resolve sufficiently
its selfish approach to the world, now especially to animals, then in a nuclear technology phase of its
evolution it will destroy and will exterminate itself. See Fermi paradox.
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/Zahrani-n-/nejvyšší-soud-zamítl-žalobu-texasu-zpochybňujícívítězství-bidena/ar-BB1bRFtJ?ocid=msedgntp
Aktualizováno 12. 12. 2020 19:35
12. 12. 2020 19:35
První Covid-19 vakcína ve Velké Británii (nazvaná COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2), která je v
současnosti šířena Pfizerem. Podle Pfizer tiskového teamu a dostupných vládních informací tato
vakcína neobsahuje živočišné produkty (zejména fetální telecí sérum, má poznámka). / "The first Covid19 vaccine in the UK (called COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2), is currently being rolled out by
Pfizer. According to Pfizer’s press team and the available government information, this vaccine does not
contain animal products."
https://vegsoc.org/lifestyle/the-pfizer-covid-19-vaccine/ : The Pfizer Covid-19 Vaccine: what you need to
know , Vegetarian Society (UK) Ltd, Parkdale/Dunham Road, Altrincham WA14 4QG, Spojené
království
Druhy vakcín s cenou:
Oxford/AstraZeneca: 1.78 eur (46,75 korun)
Johnson & Johnson: 8,50 dollarů (182,89 korun)
Sanofi/GSK: 7,56 eur (198,52 korun)
Pfizer/BioNTech: 12 eur (315 korun)
CureVac: 10 eur (262,50 korun)
Moderna: 18 dolarů (387,17 korun)
Zdroj: tweet belgické ministryně financí Evy De Bleekerové
Česko má podle ministerstva zdravotnictví doposud objednáno 12 milionů dávek vakcíny pro 6,9 milionu
občanů od pětice výrobců. ... Lidé si nemohou moci vybrat, který typ dostanou.
„Mám informaci, že my jako praktici nebudeme v žádném případě dělat Pfizer a s největší
pravděpodobností nebudeme dělat Modernu. Měli bychom dělat vakcíny od firmy AstraZeneca (pro 1,5
milionu lidí), Johnson & Johnson (Johnson & Janssen) (pro dva miliony lidí, jednodávková) a CureVac
(pro půl milionu lidí),“ popsal předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.
Naopak nemocnice budou minimálně zpočátku pracovat právě s vakcínou od Pfizeru. Ta totiž vyžaduje
skladování při minus 70 stupních Celsia, což komplikuje převoz a skladování v ordinacích praktických
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lékařů.
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vakciny-proti-covidu-19-cena-pfizer-modernaastrazeneca.A201221_095738_domaci_vlc : Pfizer vyjde na více než 300 korun za dávku, pak dorazí i
vakcína za 50, 22. prosince 2020, Autor: vlc
Aktualizováno 30. 12. 2020 0:19
28. 12. 2020 21:05
"The first Covid-19 vaccine in the UK (called COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2), is currently being
rolled out by Pfizer. According to Pfizer’s press team and the available government information, this
vaccine does not contain animal products" (especially fetal bovine serum, my note).
https://vegsoc.org/lifestyle/the-pfizer-covid-19-vaccine/ : The Pfizer Covid-19 Vaccine: what you need to
know , Vegetarian Society (UK) Ltd, Parkdale/Dunham Road, Altrincham WA14 4QG, United Kingdom
Aktualizováno 30. 12. 2020 12:08
28. 12. 2020 21:06
Jako v USA a Izraeli český Ministr zdravotnictví Blatný povolil využití šesti dávek vakcíny z jedné
lahvičky místo pěti, rozhodnutí ohledně vakcíny společností Pfizer a BioNtech vydalo Ministerstvo
zdravotnictví České republiky a informoval o něm premiér Andrej Babiš v TV Nova.
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/blatny-povolil-vyuziti-sesti-davek-vakciny-misto-peti40346440#dop_ab_variant=0&dop_req_id=A9ef8w5hL9e202012292133&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=8&utm_campaign=&
utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Blatný povolil využití šesti dávek vakcíny z jedné
lahvičky místo pěti, 29.1.2020, 19:33,Stáňa Seďová , Novinky, Právo
Aktualizováno 30. 12. 2020 2:03
30. 12. 2020 1:57
As in USA and Israel the Czech Minister of Health Blatný allowed the use of six doses of vaccine from
one small bottle instead of five, the decision regarding the vaccine of companies Pfizer and BioNtech
was issued by the Ministry of Health of the Czech Republic and the Prime Minister Andrej Babiš
informed about it on TV Nova.
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/blatny-povolil-vyuziti-sesti-davek-vakciny-misto-peti40346440#dop_ab_variant=0&dop_req_id=A9ef8w5hL9e202012292133&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=8&utm_campaign=&
utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Blatný povolil využití šesti dávek vakcíny z jedné
lahvičky místo pěti, 29.1.2020, 19:33,Stáňa Seďová , Novinky, Právo
Aktualizováno 30. 12. 2020 2:03
30. 12. 2020 1:57
"The Pfizer and Moderna vaccines use … messenger RNA ... doesn’t require cell culture for production"
(i.e. perhaps no fetal bovine serum, ie the minced body of a calf killed together with a pregnant cow just
before birth of this calf, my note).* These proteins are prepared by recombinant DNA, where we insert a
gene for the relevant protein into a laboratory-domesticated (fed by agar***) bacterial or (i.e. a cell
culture fed mostly by fetal bovine serum***) mammalian cell and these microorganisms will produce it for
us.** Vaccine AstraZeneca-Oxford uses cell cultures in production, and therefore it is immoral in the
West.*
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Literature:
* https://coloradosun.com/2020/12/16/covid-19-vaccine-aborted-fetal-cells/ : Colorado bishops warn
Catholics about morality of COVID-19 vaccines, citing fetal cells, the letter was signed by Archbishop
Samuel J. Aquila of Denver, Pueblo Bishop Stephen J. Berg, Colorado Springs Bishop Michael J.
Sheridan and Auxiliary Bishop of Denver Jorge Rodriguez, December 16, 2020 But the companies both
relied on those cells during lab tests, the bishops said.", CORONAVIRUS, Jennifer Brown and John
Ingold, The Colorado Sun
** https://www.seznamzpravy.cz/clanek/bunky-lidskeho-plodu-ve-vakcine-vedec-vysvetluje-poplasnezpravy-134927#dop_ab_variant=0&dop_req_id=twSVlVb5jkG202012292133&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=&
utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Buňky lidského plodu ve vakcíně? Vědec
vysvětluje poplašné zprávy, SEZNAM ZPRÁVY, 29.12.2020, český biochemik Jan Konvalinka,
*** www.spvzt.cz/SPVZTbooklet.html#a15 : My Philosophy of Balance
Aktualizováno 5. 3. 2021 13:57
30. 12. 2020 2:07
„Vakcíny Pfizer a Moderna používají ... messenger RNA ... nevyžaduje pro produkci buněčnou kulturu"
(tj. asi ani plodové telecí sérum, tj. pomleté tělo telete zabité spolu s těhotnou krávou těsně před
narozením tohoto telete, má poznámka).* Tyto proteiny se připravují rekombinantní DNA, kdy vložíme
do laboratorně ochočené (krmené agarem***) bakteriální nebo (buněčné kultury krmené většinou
plodovým telecím sérem***) savčí buňky gen pro příslušný protein a tyto mikroorganismy vyrobí ho pro
nás.** Vakcína AstraZeneca-Oxford používá pro výrobu buněčné kultury, proto je nemorální na
Západě.*
Literatura:
* Colorado bishops warn Catholics about morality of COVID-19 vaccines, citing fetal cells, the letter was
signed by Archbishop Samuel J. Aquila of Denver, Pueblo Bishop Stephen J. Berg, Colorado Springs
Bishop Michael J. Sheridan and Auxiliary Bishop of Denver Jorge Rodriguez, December 16, 2020 But
the companies both relied on those cells during lab tests, the bishops said.", CORONAVIRUS, Jennifer
Brown and John Ingold, The Colorado Sun https://coloradosun.com/2020/12/16/covid-19-vaccineaborted-fetal-cells/
** Buňky lidského plodu ve vakcíně? Vědec vysvětluje poplašné zprávy, SEZNAM ZPRÁVY,
29.12.2020, český biochemik Jan Konvalinka, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/bunky-lidskehoplodu-ve-vakcine-vedec-vysvetluje-poplasne-zpravy134927#dop_ab_variant=0&dop_req_id=twSVlVb5jkG202012292133&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=&
utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
*** www.spvzt.cz/SPVZTprirucka.htm#15 : Má Filosofie rovnováhy
Aktualizováno 5. 3. 2021 14:17
30. 12. 2020 2:10
„Není přesně známo, kolik smluv se nakonec podaří uzavřít, ale ke dni 26. listopadu 2020 byla uzavřena
APA“ (tj. smlouva o smlouvě budoucí, tzv. APA - Advance Purchase Agreement, dále jen „APA“, má
poznámka) „již se šesti výrobci:
• AstraZeneca – ČR přistoupila a závazně objednala 3 mil. dávek – usnesení vlády č. 922 ze dne 5. října
2020, kterým byla navýšena rozpočtová kapitola MZ o 152 mil. Kč,
• Sanofi – APA uzavřena, jde o jediný jiný typ smlouvy, který umožní závaznou objednávku až v
momentě výsledků 2/3. fáze klinických hodnocení,
• Johnson&Johnson – ČR přistoupila ke smlouvě a objednala 2 mil. dávek,
• Pfizer/BioNTech - ČR přistoupila ke smlouvě a objednala 4 mil. dávek,
• CureVac - ČR přistoupila ke smlouvě a prozatím indikovala zájem o nákup 1 mil. dávek, 13
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• Moderna - ČR přistoupila ke smlouvě a prozatím indikovala zájem o množství přidělené pro rata (1,9
mil. dávek).
Celkem se v tento okamžik objednalo pomocí mechanismu EU 10 mil. dávek pro cca 6,9 mil. osob.“
„APA, které (Evropská, má poznámka) Komise vyjednává s výrobci, se liší, každá obsahuje jiný způsob
rozdělení vakcín, povinnost odběru objednaného množství, možnost úpravy objednaného množství,
řešení odpovědnosti.“
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Strategie-ockovani-proti-nemoci-covid-19.pdf :
STRATEGIE OČKOVÁNÍ PROTI NEMOCI COVID-19, Strategie zavádění, organizace a indikace
očkování proti onemocnění COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2 v České republice, Ministerstvo
zdravotnictví české republiky, Poslední aktualizace 6.12. 2020
Aktualizováno 30. 12. 2020 2:50
30. 12. 2020 2:50

12.01.2021 Hebrejština:
J(a)H(VeH)+ŠOA(H)=JeHo(VeH)ŠOA(H)=Je(HVeH)ŠOA(H)=Je(HVeH)ŠUA(H)=Bůh(je)katastrofa(holocaust=zápal
ná oběť=řecké holokauston, z holos 'celý' + kaustos 'spálený')=Jozue=Ježíš nebo
J(aHVeH)+HOŠIA(ch)=Je(HVeH)HOŠIA(ch)=Bůh zachránil=Jozue=Ježíš

12.01.2021 Hebrejština:
J(a)H(VeH)+ŠOA(H)=JeHo(VeH)ŠOA(H)=Je(HVeH)ŠOA(H)=Je(HVeH)ŠUA(H)=Bůh(je)katastrofa(holoc
aust=zápalná oběť=řecké holokauston, z holos 'celý' + kaustos 'spálený')=Jozue=Ježíš
nebo
J(aHVeH)+HOŠIA(ch)=Je(HVeH)HOŠIA(ch)=Bůh zachránil=Jozue=Ježíš
12. 1. 2021 1:31

12.01.2021 Hebrew:
J(a)H(VeH)+S(h)OA(H)=JeHo(VeH)S(h)OA(H)=Je(HVeH)S(h)OA(H)=Je(HVeH)S(h)UA(H)=God(is)catastrophe(Hol
ocaust=burnt sacrifice=Greek holokauston, from holos 'whole' + kaustos 'burnt')=Joshua=Jesus or
J(aHVeH)+HOS(s)IA(h)=Je(HVeH)HOS(s)IA(h)=God saved=Joshua=Jesus

12.01.2021 Hebrew:
J(a)H(VeH)+S(h)OA(H)=JeHo(VeH)S(h)OA(H)=Je(HVeH)S(h)OA(H)=Je(HVeH)S(h)UA(H)=God(is)cata
strophe(Holocaust=burnt sacrifice=Greek holokauston, from holos 'whole' + kaustos
'burnt')=Joshua=Jesus
or
J(aHVeH)+HOS(s)IA(h)=Je(HVeH)HOS(s)IA(h)=God saved=Joshua=Jesus
12. 1. 2021 2:07
Má Filosofie rovnováhy (viz http://www.spvzt.cz/) je pro uzákonění stejných spravedlivých podmínek pro
zvířata i lidi, a to ohledně nezbytných (kdy horší nebezpečí nelze odvrátit jinak) pokusů na nich a i
ohledně souběžné a následné zdravotní a sociální péče o ně.
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https://www.petice.com/petice_za_ukoneni_pokus_a_testovani_na_zviatech
Aktualizováno 12. 1. 2021 10:04
12. 1. 2021 9:27
My Philosophy of Balance (see http://www.spvzt.cz/) is in favor of enacting the same righteous
conditions for both animals and people, that is regarding the necessary (if worse danger cannot be
averted otherwise) experiments on them and also regarding simultaneous and subsequent health and
social care for them.
https://www.petice.com/petice_za_ukoneni_pokus_a_testovani_na_zviatech
Aktualizováno 12. 1. 2021 10:07
12. 1. 2021 10:05

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
31.01.2021 Hlavní zásada židovské “cdaka” (tzn. spravedlnosti, tzn. křesťanské charity) ve vztahu k
chudým nežidům v židovských zemích vzhledem k tomu, že židé v současnosti ovládají celý Západní
svět, a vzhledem k tomu, že židé zřejmě jako hadi porážejí zvířata při plném vědomí skrz protnutí krční
tepny a nemohou jíst zdechlinu (nevela)*, to je, že během sklizně mají nechat paběrkování na svých
polích pro tyto chudé nežidy**. To však neplatí pro nežidovské nepřátele židů jako těchto hadů, které
židé jsou povinni vyhladit***.
Poznámky:
*Bible, Lv 5,2-19, Lv 11, Lv 17,10-16, Lv 22,1-16, Dt 14,1-21, Sd 14,5-20
**Bible, Lv 19,9-10, Růt 1-4
***Bible, Exodus 17,14 či 1 Samuelova 15,1-35 či Matouš 5,43-44
31. 1. 2021 15:17

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
31.01.2021 Tito ortodoxní židé (možná hadi, viz USA televizní seriál “V jako vítězství”) mají obavu a
musí vyzkoušet, jestli schválení jezení těchto zdechlin zvířat lidmi, nevzbudí velkou vlnu antisemitismu
vůči těm, kteří tyto zdechliny ze zdravotních či náboženských důvodů nemohou a odmítnou jíst, což by
umožnilo rozeznat tyto ortodoxní židy a naopak nežidy. Je třeba počkat a být velmi opatrný či mocný pro
to.
31. 1. 2021 15:18

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
31.01.2021 The main principle of Jewish "tzedakah" (i.e. justice, i.e. Christian charity) in relation to poor
not-Jews in Jewish countries given, that at the present time the Jews control the whole Western world,
and given, that the Jews apparently as snakes slaughter animals in full consciousness through cutting
neck artery and they cannot eat carrion (nevelah)*, it is, that during harvest they have to leave the rest in
their fields for these poor not-Jews**. However, this does not apply to the not-Jewish enemies of the
Jews as these snakes, who the Jews are obliged to exterminate***.
Notes:
*Bible, Lv. 5,2-19, Lv. 11, Lv. 17,10-16, Lv. 22,1-16, Dt. 14,1-21, Jdgs. 14,5-20
**Bible, Lv 19,9-10, Ruth 1-4
***Bible, Exodus 17,14 or 1 Samuel 15,1-35 or Matthew 5,43-44
31. 1. 2021 15:19

860

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
31.01.2021 These Orthodox Jews (possibly snakes, see “V” US TV series) are afraid and must test, if
approving the eating of these animal carrions by humans does not provoke a great wave of antiSemitism against those who, for health or religious reasons, will refuse to eat these carrions which
would enable to distinguish these Orthodox Jews and on the contrary not-Jews. It is necessary to wait
and to be very careful or powerful for this.
31. 1. 2021 15:19

01.02.2021 Podle Filosofie rovnováhy hadi mohou být krmeni
milosrdně také syrovými (bez jakýchkoli kuřecích těl, tj. zásadně
neoplodněnými) vejci různých velikosti různých ptáků, takže např.
mládě hada je schopno spolknout toto vejce. Hadi jedí vejce také v
divoké přírodě.
Literatura:
Potravou zmije obecné jsou zejména drobní hlodavci, případně jiní savci (hmyzožravci), obojživelníci,
ještěrky, mladí ptáci a ptačí vejce, výjimečně netopýři, lasičky a zcela vzácně i malí zajíčci. Kromě
obratlovců požírá i některé bezobratlé, jako jsou žížaly a slimáci. Mláďata jedí i hmyz a pavouky.
Doložen je i kanibalismus. Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Zmije_obecná .
Aktualizováno 1. 2. 2021 8:17
1. 2. 2021 1:49

01.02.2021 According to the Philosophy of Balance the snakes can
be fed mercifully also by raw (without any chicken bodies, i.e. on
principle unfertilized) eggs of different sizes of different birds so that
for example, a young snake is capable to swallow this egg. Snakes
eat eggs also in the wild nature.
Literature:
The food of the common European viper is especially small rodents, or other mammals (insectivores),
amphibians, lizards, young birds and bird eggs, exceptionally bats, weasels and very rarely even small
bunnies. In addition to vertebrates, it also eats some invertebrates, such as earthworms and snails. The
young also eat insects and spiders. Cannibalism is also documented.
See https://cs.wikipedia.org/wiki/Zmije_obecná .
Aktualizováno 1. 2. 2021 8:42
1. 2. 2021 1:55
Aktualizováno 1. 2. 2021 23:33
1. 2. 2021 23:33
Souhlasím s tímto zákonem, protože v České republice roste dostatek rostlinných plodů a rostlinných
semen k jídlu a Adam s Evou si chodili v Biblickém ráji pro tuto potravu také pěšky. Navíc masový
mezinárodní transport živých hospodářských zvířat na dlouhé vzdálenosti je nelidský.
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/podil-ceskych-potravin-zakonfaltynek.A201026_144910_ekonomika_fih
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Aktualizováno 1. 2. 2021 23:44
1. 2. 2021 23:42
Souhlasím s tímto zákonem, protože v České republice roste dostatek rostlinných plodů a rostlinných
semen k jídlu a Adam s Evou si chodili v Biblickém ráji pro tuto potravu také pěšky. Navíc masový
mezinárodní transport živých hospodářských zvířat na dlouhé vzdálenosti je nelidský.
https://www.denik.cz/z_domova/povinny-prodej-potravin-vtipy.html
Aktualizováno 1. 2. 2021 23:43
1. 2. 2021 23:43
25. ledna 2021 česká vláda schválila zákaz některých jednorázových plastových výrobků. Souhlasím s
tímto návrhem zákona.
https://www.fulsoft.cz/33/vlada-25-ledna-1-unora-2021uniqueidgOkE4NvrWuMkmaNigtjQuo2_gy31fpsIWcEWLDBR_98/?utm_source=ENLEG&utm_medium=
enl&utm_campaign=ENLEG-2021-05&utm_content=ENLEG-welcomemore&uid=CT02599693&e=678222&contract=E20932229&wa=WWW21E2+LE&odkud=ENLEG
Aktualizováno 1. 2. 2021 23:50
1. 2. 2021 23:50
https://www.petice.com/petice_za_ukoneni_pokus_a_testovani_na_zviatech
Aktualizováno 13. 2. 2021 19:44
13. 2. 2021 19:44
Naopak nyní Světová zdravotnická organizace (WHO) z Organizace spojených národů (OSN)
nevylučuje původ koronaviru COVID-19 v čínské laboratoři na výzkum smrtících virů ve Wu-chanu, kde
se dělají nelidské pokusy na zvířatech./ On the contrary now the World Health Organization (WHO) of
United Nations Organization (UNO) does not exclude origin of coronavirus COVID-19 in Chinese
laboratory for the study of deadly viruses in Wuhan, where the inhuman experiments on animals are
done.
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/who-otocila-unik-viru-z-wuchanske-laboratore-nevylucuje40350935#dop_ab_variant=1&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=sK0ePTwAgR
B-202102131841&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz
Aktualizováno 14. 2. 2021 12:16
13. 2. 2021 20:22
Mnou i finančně podporovaná kampaň UNICEF při OSN:
https://eshop.unicef.cz/darky-pro-zivot/tepla-vecere-pro-celou-rodinu/
Aktualizováno 21. 2. 2021 10:08
13. 2. 2021 20:39

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
14.02.2021 “Vše ostatní jsou vice spekulace”, znamená v mé Filosofii rovnováhy, že se vždy pokouším
zpracovat nekonečné množství spekulací bez ohledu na jejich původ a třídit je podle jediného algoritmu
mé Filosofie rovnováhy “… co možná nejméně smrti a bolesti”, abych byl schopen se vždy rozhodnout,
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co mám dělat, a mé chování nebylo paralyzováno (jsem se nezbláznil) jako počítač přetížený daty. (viz
výše jediné dogma mé Filosofie rovnováhy)
14. 2. 2021 13:07

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
14.02.2021 “All the rest consists more in speculations”, it means in my Philosophy of Balance, that I
always try to process an infinite number of speculations regardless of their origin and to sort them
according to a single algorithm of my Philosophy of Balance “… the least possible death and pain”, that I
am able to always decide what to do, and that my behavior is not paralyzed (I do not go insane) like a
computer overloaded with data. (see above only one dogma of my Philosophy of Balance)
14. 2. 2021 13:08
Ve Slovenské republice v době pravicové vlády pokračují trestní procesy proti bývalým veřejným
činitelům levicové vlády. Nelze zpochybnit, že politické zločiny má stát trestat. Avšak zde je třeba
postupovat velmi opatrně, aby nebyla porušena zásada presumpce neviny v sociálním demokratickém
právním státě.
Aby zde nedošlo k politickým procesům a vyhnuli se tak pomstě dle Biblické zásady život za život.
https://domov.sme.sk/c/22595113/trnku-si-vola-naka-oznami-mu-ci-ma-cakat-obzalobu.html
Aktualizováno 14. 2. 2021 14:12
14. 2. 2021 14:09
Ve Slovenské republice v době pravicové vlády pokračují trestní procesy proti bývalým veřejným
činitelům levicové vlády. Nelze zpochybnit, že politické zločiny má stát trestat. Avšak zde je třeba
postupovat velmi opatrně, aby nebyla porušena zásada presumpce neviny v sociálním demokratickém
právním státě.
Aby zde nedošlo k politickým procesům a vyhnuli se tak pomstě dle Biblické zásady život za život.
https://www.aktuality.sk/clanok/865192/u-boehma-po-samovrazde-nasli-zbrane-generalny-prokuratorchce-vediet-preco-mu-ich-policia-nezobrala/
Aktualizováno 14. 2. 2021 14:11
14. 2. 2021 14:10
14.02.2021 Krátkodobá investice je půjčka z ruky do ruky, střednědobá investice je půjčka na úrok,
dlouhodobá investice je půjčka s nejistou návratností (tj. charita, např. program mé Strany za práva
všech živých tvorů, dokud budoucnost neukáže, jestli to je objektivní či jen subjektivní pravda, viz výše
mé jediné dogma "... Vše ostatní jsou více spekulace."). Nyní podle mne je rozumné vlastnit všechny
tyto 3 druhy investic.
Aktualizováno 15. 2. 2021 11:42
14. 2. 2021 21:11
14.02.2021 Short-term investment is a loan from hand to hand, the medium-term investment is an
interest-bearing loan, the long-term investment is a loan with an unsure return (ie charity, eg the
program of my Party for the Rights of All Living Creatures, until the future will show, if it is objective or
only subjective truth, see above my single dogma "... All the rest consists more in speculations."). Now
according to me it is reasonable to own all these 3 types of investments.
Aktualizováno 15. 2. 2021 11:49
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14. 2. 2021 21:22
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/v-da-a-technika/prasata-dokážou-hrát-videohry-zjistili-vědcichovatelku-to-ale-nepřekvapilo/ar-BB1dCM04?ocid=msedgntp
Aktualizováno 14. 2. 2021 21:46
14. 2. 2021 21:46
§ 302a trestního zákoníku trestný čin úmyslného chovu zvířat v nevhodných podmínkách s desetiletým
trestem odnětí svobody
I když policie s jatky spolupracuje,
my nepřestáváme a děláme to, co říkají naše srdce;
nenecháme se umlčet,
protože na nás závisí nevinné životy. ✌🏻
Tři aktivisté byli v Bučovicích na posledním poklidném a nenásilném Pietní aktu za zvířata zadrženi za
zločin soucitu, a byly jim uloženy vysoké, politicky motivované pokuty.
Jak je na videu slyšet, zaměstnanec jatek neměl problém řidiči transportu dát pokyn, aby se rozjel, i
když měl před sebou 3 lidi, kteří ho prosili o několik minut pro rozloučení se se zvířaty.
https://fb.watch/3Fpsf8F6Q-/
Aktualizováno 15. 2. 2021 0:36
15. 2. 2021 0:03
Společnost Vodňanské kuře vozící kuřata v mrazu takto na jatka patří nynějšímu předsedovi české
vlády Andreji Babišovi.
Andrej Babiš lhal při přijetí § 302a trestního zákoníku trestný čin úmyslného chovu zvířat v nevhodných
podmínkách s desetiletým trestem odnětí svobody: „Právě jsem hlasoval pro výrazné zpřísnění trestů za
týrání zvířat. Mám totiž rád zvířata a nesnáším, když se jim ubližuje,“ okomentoval na Twitteru přijetí
zákona premiér a předseda ANO Andrej Babiš.
Zdroj: Kopecký, J. Za chov zvířat v nevhodných podmínkách bude hrozit až deset let vězení. 3. března
2020 18:55. https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/snemovna-tyrani-zvirat-trestni-zakonik-chov-vnevhodnych-podminkach-mnozirny.A200303_182737_domaci_kop (accessed Feb 15, 2021).
Aktualizováno 15. 2. 2021 0:49
15. 2. 2021 0:08
Animal Save Česká Republikafacebook.com
https://www.facebook.com/animalsavecz/
Aktualizováno 15. 2. 2021 10:14
15. 2. 2021 10:14
Od 19. 2. 2021 5:45 do 19. 2. 2021 9:00
Je to pro mě daleko, ale souhlasím a jsem připraven podpořit i finančně.
Aktualizováno 17. 2. 2021 23:07
17. 2. 2021 23:02
Naposledy, když jsem dlouho nejedl maso, tak jsem měl velice rozpraskané a bolestivé rty, když jsem
poté snědl kousek masa zdechliny z mého útulku pro brojlery (tj. slepičí kuřata) zemřelé na stáří po
veterinární pitvě převařené v několika vodách v hrnci pod pokličkou, tak se to přes noc spravilo. Věděl
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jsem to, protože relativně slavný dvorní kameraman pracující pro svamidžiho (svatého muže)-indického
guru z hinduistického ašramu ze Střílek u Kroměříže na Jižní Moravě, kterýžto kameraman byl zřejmě
poctivý a přesvědčený vegetarián, když točil film o mé Filosofii rovnováhy, tak měl na rtu zřejmě z tohoto
důvodu viditelný velký vřed. Od té doby jsem vyzkoušel, že jedním z příznaků akutního nedostatku
jedení masa u mne jako člověka je tvorba vředů na mých sliznicích, např. na rtech.
Aktualizováno 20. 2. 2021 22:23
20. 2. 2021 22:23
Mnou i finančně podporovaná kampaň hnutí Greenpeace:
https://www.zachranmeoceany.cz/?fbclid=IwAR13UJJhS4l6PjFAF2eXYpCuoY5DzvcOoMCqVdbcuaYr0
xWWIO7emeG2Y5U
Aktualizováno 21. 2. 2021 10:06
21. 2. 2021 9:53
Podepsal jsem:
https://www.petice.com/petice_za_ukoneni_dlouhych_strastipnych_transport_ivych_zviat__nepihliejme_
utrpeni_zvie_neni_vc
Aktualizováno 22. 2. 2021 1:49
22. 2. 2021 1:49
Chápu ty, kdo Mariánský sloup postavili jako památník obrovské smrti a bolesti katolíků naproti Husova
památníku obrovské smrti a bolesti protestantů, obojí během českých protestantských válek. Ale stále
se mi nepodařilo pochopit, proč český kardinál Duka tento Mariánský sloup mj. oslavující vojenské
vítězství českých katolíků ve třicetileté válce prohlásil za svatý (vysvětil). Jak lze oslavovat (světit) tuto
obrovskou zbytečnou smrt a bolest způsobenou katolíky a protestanty.
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/covid-je-trest-za-postaveni-marianskeho-sloupu-tvrdil-u-souduaktivista-40351936
Aktualizováno 23. 2. 2021 23:49
23. 2. 2021 23:38
05.03.2021 I reject as very immoral the massive preventive antigen tests of coronavirus COVID-19 now
starting in the Czech Republic by artificial means, unless it is guaranteed that they do not contain fetal
calf serum (ie the minced body of a calf killed together with a pregnant cow just before birth of this calf),
which can now probably be realized scientifically*. This antigen test “uses monoclonal antibodies (i.e.
immunoglobulins) to detect the virus's nucleocapsid N protein”.** Namely as Enteroclones Anti-Shigella
(for identification and determination of serovar of strains of Shigella bacterium) produced by
manufacturer: SIFIN Institut für Immunpräparate und Nährmedien GmbH Berlin (its representant in the
Czech Republic: BioVendor – Laboratorní medicína a.s.), which are prepared exclusively from
monoclonal antibodies and also contain animal materials (fetal calf serum, stabilizer).***
Literatura:
* "The Pfizer and Moderna vaccines use … messenger RNA ... doesn’t require cell culture for
production" (i.e. perhaps no fetal bovine serum, my note). Colorado bishops warn Catholics about
morality of COVID-19 vaccines, citing fetal cells. Colorado news, investigations, politics and more —
The Colorado Sun [online]. Copyright © Copyright 2021 [cit. 05.03.2021]. Available
on: https://coloradosun.com/2020/12/16/covid-19-vaccine-aborted-fetal-cells/
** COVID-19 testing - Wikipedia. [online]. Available on: https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-
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19_testing#Antigen_tests_2
*** BioVendor LM [online]. Copyright © [cit. 05.03.2021]. Available
on: https://www.biovendor.cz/download/6000/N%25C3%25A1vod_Shigella.pdf+&cd=2&hl=cs&ct=clnk&
gl=cz
Aktualizováno 8. 4. 2021 16:12
5. 3. 2021 13:36
05.03.2021 Odmítám jako velmi nemorální masové preventivní antigenní testy koronaviru COVID-19
nyní začínající v České republice umělými prostředky, pokud není zaručeno, že neobsahují fetální telecí
sérum (tj. pomleté tělo telete zabitého spolu s těhotnou krávou těsně před narozením tohoto telete), což
nyní může být pravděpodobně vědecky uskutečněno*. Tento antigenní test používá monoklonální
protilátky (monoclonal antibodies, tj. imunoglobuliny) k detekci virového nukleokapsidového N
proteinu.** A to jako Enteroclony Anti-Shigella (pro identifikaci a určení sérovaru kmenů bakterie
Shigella) produkované výrobcem: SIFIN Institut für Immunpräparate und Nährmedien GmbH Berlin (jeho
zástupce v České republice: BioVendor – Laboratorní medicína a.s.), které “jsou připravovány výhradně
z monoklonálních protilátek” a rovněž “obsahují živočišné materiály (fetální telecí sérum,
stabilizátor)”.***
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/dom-c-/středně-velké-firmy-dnes-začínají-testovat-zaměstnance-abrigádníky-za-odmítnutí-hrozí-pokuty/ar-BB1egq8F?ocid=msedgntp
Literatura:
* "The Pfizer and Moderna vaccines use … messenger RNA ... doesn’t require cell culture for
production" (i.e. perhaps no fetal bovine serum, my note). Colorado bishops warn Catholics about
morality of COVID-19 vaccines, citing fetal cells. Colorado news, investigations, politics and more —
The Colorado Sun [online]. Copyright © Copyright 2021 [cit. 05.03.2021]. Dostupné
z: https://coloradosun.com/2020/12/16/covid-19-vaccine-aborted-fetal-cells/
** COVID-19 testing - Wikipedia. [online]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/COVID19_testing#Antigen_tests_2
*** BioVendor LM [online]. Copyright © [cit. 05.03.2021]. Dostupné
z: https://www.biovendor.cz/download/6000/N%25C3%25A1vod_Shigella.pdf+&cd=2&hl=cs&ct=clnk&gl
=cz
Aktualizováno 8. 4. 2021 16:11
5. 3. 2021 16:11
Studie řízená CSIR-Institutem pro genomiku a integrační biologii (IGIB) v Dillí uvedla, že u vegetariánů
je menší riziko nákazy koronavirem (tj. současná mnoho lidi usmrcující chřipka stejně jako kolem roku
1918 po Kristu španělská chřipka, má poznámka). ... Následně se ukázalo, že se právě vegetariáni
mohou pochlubit nižší séropozitivitou, což znamená, že mají v séru protilátky proti určitému antigenu.
Může jít o protilátky proti choroboplodnému činiteli, tedy některým virům.
03.02.2021 | Zdraví A Diety Lenka Urbanová
https://www.prostreno.cz/zdravi-a-diety/clanky/35313/Vegetariani-maji-snizene-riziko-nakazykoronavirem
Aktualizováno 9. 3. 2021 9:02
7. 3. 2021 13:13
Franz Kafka ... nekouřil, nepil alkohol a byl vegetarián ... V srpnu roku 1917 mu byla diagnostikována
tuberkulóza ... jeho sestra Ottla, která mu slíbila, že když začne na radu lékařů jíst maso, stane se
vegetariánkou ona. ... ho na podzim roku 1918 upoutala na lůžko španělská chřipka. ... "Na stav svých
plic jsem si až do doby před 5 týdny nemohl stěžovat" ... dne 3. června 1924 zemřel na tuberkulózu ve
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věku pouhých 40 let. (ta Ottla lhala a nepřežila němé/c/. holocaust, má poznámka a
viz https://en.wikipedia.org/wiki/Ottla_Kafka )
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/franz-kafka-přežil-španělskou-chřipku-jaký-měl-průběh/arBB1ekm6B?ocid=msedgntp
Aktualizováno 7. 3. 2021 22:14
7. 3. 2021 13:22
A study conducted by the CSIR-Institute for Genomics and Integrative Biology (IGIB) in Delhi found that
vegetarians have a lower risk of coronavirus infection (ie the contemporary flu killing many people as
well as the Spanish flu around 1918 anno Domini, my note). ... Then it has been shown that vegetarians
have lower seropositivity, which means that they have antibodies against a certain antigen in their
serum. These can be antibodies against a pathogen, such as some viruses.
03.02.2021 | Zdraví A Diety/ Health And Diet Lenka Urbanová
https://www.prostreno.cz/zdravi-a-diety/clanky/35313/Vegetariani-maji-snizene-riziko-nakazykoronavirem?fbclid=IwAR0iRUVaRGjb9W2AXvPQMif9XsZnM4Kj33RjCMZLraYAzR2CoGlOUDkpMlE
Aktualizováno 9. 3. 2021 11:58
7. 3. 2021 22:04
Franz Kafka ... he did not smoke, did not drink alcohol and was a vegetarian ... In August 1917, he was
diagnosed with tuberculosis ... his sister Ottla, who promised him that if he started eating meat on the
advice of doctors, she would become a vegetarian. ... in the fall of 1918 he was ill with the Spanish flu.
... "I couldn't complain about the condition of my lungs until 5 weeks ago" ... he died on June 3, 1924
from tuberculosis at the age of only 40 years. (Ottla lied and she did not survive the D/E/umb/
Holocaust, my note and see https://en.wikipedia.org/wiki/Ottla_Kafka )
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/franz-kafka-přežil-španělskou-chřipku-jaký-měl-průběh/arBB1ekm6B?ocid=msedgntp&fbclid=IwAR2MPAGd3AejLU1Nqx20UPwN5Ph4gHciOrmmCpNRCc1btkjKf
KPE9PV-rV0
Aktualizováno 7. 3. 2021 22:12
7. 3. 2021 22:05
Američtí biskupové odrazují od preparátu Johnson & Johnson. Důvodem výhrad je fakt, že při výrobě
zmíněné vakcíny se využívají buněčné kultury (krmené fetálním telecím sérem, má poznámka) vzešlé z
tkáně lidských plodů z umělých potratů z 80. let. Biskupská konference v USA je přitom nesmlouvavější,
než je oficiální postoj Vatikánu. ... papežem Františkem. On sám byl očkován vakcínou Pfizer (tj.
nejmilosrdnější vakcínou proti coronaviru Pfizer BioNTech, má poznámka).
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/americti-biskupove-odrazuji-od-preparatu-johnson-johnson40353318
Aktualizováno 9. 3. 2021 18:14
9. 3. 2021 8:26
USA bishops discourage Johnson & Johnson preparation. The reason for the reservations is the fact
that the production of the vaccine uses cell cultures (fed by fetal calf serum, my note) from human fetal
tissue from artificial abortions from the 1980s. At the same time, the Bishops' Conference in the USA is
more radical than the official position of the Vatican. ... by Pope Francis. He himself was vaccinated with
Pfizer (ie by most merciful coronavirus vaccine Pfizer BioNTech, my note).
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https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/americti-biskupove-odrazuji-od-preparatu-johnson-johnson40353318
Aktualizováno 9. 3. 2021 18:14
9. 3. 2021 8:44
#StopPřepravěZvířat
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVA O PŘEPRAVĚ SKOTU TRVAJÍCÍ 2, 5 MĚSÍCE
Mladí býčci ve věku necelých 8 měsíců jsou právě zabíjeni ve Španělsku, kam po 2,5 měsících doplula
jejich loď Karim Allah. V Libyi lodě nesměly zakotvit z důvodu výskytu katarální horečky, a zvířata tak
byla vystavena dalšímu dlouhému strádání. Elbeik, druhá z lodí, mohla díky komisařce Stella Kyriakides
o víkendu zakotvit na Krétě a doplnit palivo i krmivo. Na místo byl vyslán i veterinář, aby zvířata
zkontroloval.
Celé toto strastiplné křižování moře je navzdory zákonům o přepravě zvířat legální. Zvířata jsou
vnímající bytosti, ne pytle brambor, které mohou být přepravovány tam a zpět. Proto apelujeme na EU,
aby zcela zakázala vývoz živých zvířat mimo EU!
Podepište petici👉👉https://bit.ly/39AAMBI
https://www.ciwf.cz/media-a-novinky/aktuality/2021/03/eu-konecne-zasahuje-skot-trpel-pres-dvamesice-namori?fbclid=IwAR23n7sCM0Zzt8kB9iN328uGDHhbWWZT1lx3hxFaAMjvZM7pNP_RLsL2oFE
Aktualizováno 9. 3. 2021 17:57
9. 3. 2021 17:54
advokát Norbert Naxera (jenž kandidoval za české krajně pravicové politické strany, což v mnohém
nesouhlasím) podal k Nejvyššímu správnímu soudu žalobu na zrušení povinných testů zaměstnanců
proti coronaviru, protože zákon o zdravotních službách, občanský zákoník i úmluva o biomedicíně
dávají občanům právo lékařský zákrok odmítnout. S tím souhlasím, neboť tyto testy zásadně obsahují
fetální telecí sérum (tj. pomleté tělo telete zabitého spolu s těhotnou krávou těsně před narozením
tohoto telete, viz níže můj článek z 5. března, 2021)
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/povinne-testy-ve-firmach-uz-resi-soud-delnik-si-stezoval40353244#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=q9gfKqDx49t202103081202&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz
Aktualizováno 9. 3. 2021 22:39
9. 3. 2021 21:46
lawyer Norbert Naxera (who was on tickets of Czech far-right political parties, which I disagree in many
ways) filed a lawsuit with the Supreme Administrative Court for abolition of mandatory employee
coronavirus tests because the Health Services Act, Civil Code and the Biomedicine Convention give
citizens the right to refuse medical procedure. I agree with this, as these tests on principle contain fetal
calf serum (ie minced body of calf killed together with a pregnant cow just before birth of this calf, see
below my article from March 5, 2021)
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/povinne-testy-ve-firmach-uz-resi-soud-delnik-si-stezoval40353244#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=q9gfKqDx49t202103081202&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz
Aktualizováno 9. 3. 2021 22:54
9. 3. 2021 22:06
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I donated for UNICEF for the humanitarian crisis in Yemen (malnutrition)/ Daroval jsem pro UNICEF pro
humanitární krizi v Jemenu (podvýživu)
Po více než pěti letech války čelí obyvatelé Jemenu nejhorší humanitární krizi na světě. Právě teď
potřebuje akutní humanitární pomoc 12 milionů dětí. V důsledku pandemie je zdravotnický systém v
Jemenu na pokraji zhroucení.
https://eshop.unicef.cz/darujte/jednorazove/?fbclid=IwAR3j7dN9Q6LKIwYyd9YNSVHy9HNz1zSqm9hsrCEQfrt_fne_9iNCv02xy4
Aktualizováno 10. 3. 2021 7:59
10. 3. 2021 1:39
Daroval jsem trochu riskantně pro mateřskou organizaci české pobočky Animal Save Movement
(https://www.facebook.com/animalsavecz/)/ I donated a little risky for the Animal Save Movement.
Animal Save Movement is a vegan anti-speciesist animal rights organisation that positions itself against
all forms of oppression with a compassionate and love-based approach. They believe in non-violent
resistance against oppression
https://thesavemovement.org/donate/
Aktualizováno 10. 3. 2021 2:16
10. 3. 2021 1:43
Médecins Sans Frontières in Czech Republic, o.p.s., I donated a medicament for extensively resistant
tuberculosis (apparently an antibiotic,
see https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/pretomanid-fgk-epar-medicineoverview_cs.pdf, my note) / LÉKAŘI BEZ HRANIC V ČR, daroval jsem Lék na extenzivně rezistentní
tuberkulózu (zřejmě antibiotikum, viz https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/pretomanidfgk-epar-medicine-overview_cs.pdf , má poznámka) 218,- Kč (ID daru: 42391417)
https://www.nemocnice-bez-hranic.cz/misto/tuberkuloza-tbc/?fbclid=IwAR0yfHKuiW1xOHvfhmv9waWK1fkTsn9vTMpVEshtBZc-0B1etSzoWs-GdY
Aktualizováno 11. 5. 2021 23:57
10. 3. 2021 1:47
Greenpeace
I donated for Ocens/ Daroval jsem pro
oceány https://www.zachranmeoceany.cz/?fbclid=IwAR2p4q65VLo9eNgnPTGM_7B0FhRBFP-FVHqkeHYqBErTSgusWaJgY3mUq4
I donated for forests and rainforests/ Daroval jsem pro lesy a
pralesy https://podpora.greenpeace.cz/vterina/?_ga=2.149962998.1727398081.16153304161909891828.1615330416#daruj
Aktualizováno 10. 3. 2021 1:53
10. 3. 2021 1:53
I donated for PETA the largest non-profit organization fighting for animal rights in the world/ Daroval
jsem pro PETA
PETA je největší nezisková organizace bojující za práva zvířat na světě, založená v roce 1980 v USA.
Jejím sloganem je "Nemáme žádné právo zvířata jíst, nosit jejich kůži a kožešiny, provádět na nich
experimenty, využívat je v zábavním průmyslu, ani je jakýmkoli jiným způsobem vykořisťovat a týrat."
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https://headlines.peta.org/donate/?en_txn7=Navigation%3A%3Atop-donate-nowbutton&supporter.appealCode=IXXXWBXXXXG&fbclid=IwAR1h23SyCKPSajGs6ND1uhkSQVxz_e3FAyw8ENboXij45LwKVi8TsmVtS0
Aktualizováno 10. 3. 2021 1:58
10. 3. 2021 1:58
I more times donated for Salvation Army for the Czech homeless this winter/ Daroval jsem vícekrát pro
Armádu Spásy pro české bezdomovce tuto zimu
Děkujeme všem dárcům, veřejnosti a médiím za obrovský zájem o podporu lidí bez domova v rámci
projektu Nocleženka. Nocleženek jste tuto sezónu 2020/2021 zakoupili již více než 37.000, a to je počet,
který nám dokáže pokrýt noclehy na zbytek sezóny. Děkujeme za obrovskou vlnu solidarity, obzvlášť v
této těžké době.
Nocleženky zakoupené od 15. 2. 2021 začneme uplatňovat hned s příchodem prvních chladných dní
během letošního podzimu.
Dále můžete podpořit ostatní projekty naší organizace.
https://noclezenka.cz/
Aktualizováno 10. 3. 2021 2:09
10. 3. 2021 2:09
Drtivá většina pacientů coronaviru v kritickém stavu je obézní, upozorňuje přednosta Fakultní
nemocnice Ostrava, Česká republika. Tloušťka je způsobena zejména nadměrným příjmem vepřového,
hovězího masa a sádla, tedy masa savců, nám nejpříbuznějších hospodářských zvířat, chovaných na
porážku (viz http://www.aerobics.cz/vyziva.asp?id=34 : Uzeniny ohrožují srdce a způsobují obezitu,
Pavel Suchánek, 7.8.2003, http://www.cpzp.cz/main/dotazy_on.php?tema=12&id=4504&p_str=9 :
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, autor dotazu: Jana 07.03.2002 21:19:51, odpověď lékaře:
MUDr. Daniela Kremlová, problém se: štítnou žlázou, protože i když hodně jedl, tak pořád hubnul,
"koloidní uzel", mohl časem vyvinout nějaký nádor).
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/obeznich-je-vice-nez-70-procent-pacientu-v-kritickem-stavuupozornuje-prednosta-fn-ostrava40353458#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=gq7iAsFQs7Q
-202103100636&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz
Aktualizováno 10. 3. 2021 16:36
10. 3. 2021 16:28
The vast majority of coronavirus critically ill patients are obese, the head of the University Hospital
Ostrava, Czech Republic said. Thickness is mainly caused by excessive intake of pork, beef and lard, a
meat of mammals, our most consanguineous livestock bred for slaughter
(see http://www.aerobics.cz/vyziva.asp?id=34 : Uzeniny ohrožují srdce a způsobují obezitu, Pavel
Suchánek, 7.8.2003, http://www.cpzp.cz/main/dotazy_on.php?tema=12&id=4504&p_str=9 : Česká
průmyslová zdravotní pojišťovna, author of question: Jana 07.03.2002 21:19:51, answer of doctor:
MUDr. Daniela Kremlová, problém se: štítnou žlázou, protože i když hodně jedl, tak pořád hubnul,
"koloidní uzel", mohl časem vyvinout nějaký nádor).
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/obeznich-je-vice-nez-70-procent-pacientu-v-kritickem-stavuupozornuje-prednosta-fn-ostrava-
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40353458#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=gq7iAsFQs7Q
-202103100636&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz
Aktualizováno 10. 3. 2021 16:35
10. 3. 2021 16:35
Nedojde-li k nápravě, pak podle mé Filosofie rovnováhy trest Charity vůči lidstvu nyní vedenému
ortodoxními židy za jeho zrůdnost nyní zejména vůči zvířatům bude atomová třetí světová válka, jež
začnou asi islámské národy, až získají atomové zbraně./ If there is no correction, then according to my
Philosophy of Balance the Charity's punishment against mankind now led by Orthodox Jews for its
monstrosity now especially in relation to animals will be the atomic Third World War, which perhaps
Islamic nations will start when they acquire nuclear weapons.
Aktualizováno 11. 3. 2021 14:48
11. 3. 2021 14:48
ICC (Mezinárodní trestní soud) bude soudit údajné zločiny na palestinských územích. ... Palestinská
autonomie, která o vyšetřování usiluje, se k ICC připojila v roce 2015. Izrael ale tento soud neuznává. ...
Své zklamání z kroku ICC vyjádřily také USA. Moc nedoufám, že Joe Biden bude lepší než Donald
Trump, tj. jestli Joe Biden podstatně pomůže 1) zvířatům v průmyslových velkochovech, 2) proti
potratům, 3) Palestincům, 4) chudým lidem (v USA zejména Afroameričanům).
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/zahraniční/babiš-icc-by-neměl-soudit-údajné-zločiny-napalestinských-územích/ar-BB1euMpb?ocid=msedgntp
Aktualizováno 12. 3. 2021 10:32
12. 3. 2021 10:12
The ICC (International Criminal Court) will judge alleged crimes in the Palestinian territories. ... The
Palestinian Authority, which is seeking investigations, joined the ICC in 2015. But Israel does not
recognize this court. ... USA has also expressed its disillusion with the ICC's procedure. I really do not
hope, that Joe Biden is better than Donald Trump, i.e. if Joe Biden substantially helps 1) animals in
factory farms, 2) against abortions, 3) Palestinians, 4) the poor people (in USA especially the African
Americans).
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/zahraniční/babiš-icc-by-neměl-soudit-údajné-zločiny-napalestinských-územích/ar-BB1euMpb?ocid=msedgntp
Aktualizováno 12. 3. 2021 10:39
12. 3. 2021 10:33
5. června 2018 15:15, aktualizováno 17:22 Významné české židovské osobnosti se rozhodly poslat
otevřený dopis izraelské vládě, v němž vyjadřují nesouhlas s její politikou. Vadí jim například, že se
legitimizuje stupňující útlak lidí na palestinském území, a chtějí, aby skončily masakry na společných
hranicích. Velvyslanci Danielu Meronovi přijdou jejich slova příliš tvrdá a ptá se, co tedy navrhují.
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zide-otevreny-dopis-palestina-izraelnasili.A180605_132714_domaci_bja
Aktualizováno 12. 3. 2021 16:42
12. 3. 2021 16:42
June 5, 2018 15:15, updated 17:22 Prominent Czech Jewish personalities have decided to send an
open letter to the Israeli government, in which they express disagreement with its policy. They are
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annoyed, for example, that the escalating oppression of the people in the Palestinian territories is being
legitimized, and they want the massacres at the common borders to end. Ambassador Daniel Meron
finds their words too harsh and asks what they suggest.
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zide-otevreny-dopis-palestina-izraelnasili.A180605_132714_domaci_bja
Aktualizováno 12. 3. 2021 16:47
12. 3. 2021 16:47
Modlitba za naši Zemi
Všemohoucí Bože, přítomný v celém vesmíru
i v tom nejmenším ze svých tvorů, ...
papež František v jeho encyklice LAUDATO SI (Buď pochválen) (v češtině str. 151)
uveřejněné v Římě, 24. května 2015, na den Slavnosti seslání Ducha Svatého, ve třetím roce jeho
pontifikátu, Nakladatelství PAULÍNKY, 2015, Církevní schválení předsedy České biskupské konference,
kardinála Dominika Duky OP, č. j. 538/2015 ze dne 4. srpna 2015
http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papafrancesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
Aktualizováno 17. 6. 2021 21:06
12. 3. 2021 18:18
A prayer for our earth
All-powerful God, you are present in the whole universe
and in the smallest of your creatures. ...
pope Francis in his ENCYCLICAL LETTER LAUDATO SI’ (in Czech p. 151)
published in Rome on 24 May, the Solemnity of Pentecost, in the year 2015, the third of his Pontificate
http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papafrancesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
Aktualizováno 12. 3. 2021 18:37
12. 3. 2021 18:24

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
I believe that merciful truth is reign of Love in world who is present in Charity work of all alive. Je crois
que la vérité miséricordieuse est règne de l'Amour dans le monde qui est présente dans le travail de
Charité des tout en vie. Я верю, что милосердная правда - это царство Любви в мире, которая
присутствует в Благотворительной рабо́те всего в живых. Ich glaube, dass die barmherzige
Wahrheit die Regierung der Liebe in der Welt ist, die in der Nächstenliebearbeit von allen am Leben
vorhanden ist.
ֲבֹודה צדקה של כל בחיים
ָּ אני מאמין שאמת רחום הוא ממלכת האהבה בעולם שנמצאת בע
Věřím, že milosrdná pravda je vláda Lásky ve světě, která je přítomná v Charitní práci všeho naživu.
13. 3. 2021 14:17
Arabové zkritizovali otevření pobočky českého velvyslanectví v Jeruzalémě, ale současné halal porážky
zvířat jsou ještě krutější než současné velmi kruté košer porážky zvířat/ Arabs criticize opening of Czech
embassy branch in Jerusalem, but contemporary halal slaughters of animals are even more cruel than
contemporary very cruel kosher slaughters of animals
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https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/clanek/palestinci-zkritizovali-otevreni-ceskepobocky-velvyslanectvi-v-jeruzaleme-40353880
Aktualizováno 14. 3. 2021 14:04
14. 3. 2021 14:04
Green policy of the STAN (Mayors and Independent) movement regarding the ban on caged hens/
Zelená politika hnutí STAN (Starostové a nezávislý) ohledně zákazu klecových chovů slepic/
Od: Vít Rakušan <vit.rakusan@stan.cz>
Dne 12.11.2020 v 20:36 Vít Rakušan napsal(a):
Dobrý den, Michael Canov zastává pro mě nepřijatelný názor. Je to názor jednoho senátora, ne názor
STAN. Osobně se od něj distancuju, stejně jako naše hnutí. Jsem pro ABSOLUTNÍ ZÁKAZ klecových
chovů a podporuji naopak pozměňovací návrhy kolegů, které pravidla ještě zpřísňují
S pozdravem
Vít Rakušan
předseda hnutí
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
www.stan.cz
www.facebook.com/starostove
www.twitter.com/STANCZ
čt 12. 11. 2020 v 16:21 odesílatel JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. <daliborgruza@seznam.cz> napsal:
Vážený pane předsedo Víte Rakušane.
Senátor Canov předložil na plénu návrh na zrušení zákazu klecových chovů slepic. Chce, aby slepice
zůstaly v klecích napořád.
Canov patří k hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Předsedou jste Vy Vít Rakušan. Biji na poplach. Chci
vyslat jasný signál, že takové podpásovky na poslední chvíli si nesmí Vaše hnutí dovolit.
Požaduji, ať:
- se on i Vaše hnutí od tohoto návrhu rázně veřejně distancují
- apelujte na své senátory, aby tento šílený návrh v žádném případě nepodpořili
S pozdravem
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., nar. 29.1.1973, tel. 721208595,
534008871, email:daliborgruza@seznam.cz,
web:www.czechlawfirm.com ,
trvale bytem Mírová 4, 69301 Hustopeče, 69301 Hustopeče
Aktualizováno 14. 3. 2021 14:23
14. 3. 2021 14:23
Perhaps the advent of a fair green policy, because the Czech autumn parliamentary elections would be
clearly dominated by the Pirates with the STAN (Mayors and Independent) movement, which was
involved in banning hen cages in the Czech Republic (see my previous article)/ Snad nástup spravedlivé
zelené politiky, protože České podzimní parlamentní volby by jasně ovládli Piráti se STAN (Starostové a
nezávislí) hnutí, které se angažovalo v zákazu klecových chovů slepic v České republice (viz můj
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předchozí článek)
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/volby-by-jasne-ovladli-pirati-se-stan40353907#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=Ff1xYHgzRxp
-202103141254&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz
Aktualizováno 14. 3. 2021 14:24
14. 3. 2021 14:24
Perhaps the advent of a fair German green policy/ Snad nástup spravedlivé německé zelené politiky
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/u-stuttgartu-se-bojuje-o-berlin-40353786
Aktualizováno 14. 3. 2021 14:26
14. 3. 2021 14:26
Nyní nelze podpořit německé Zelené ani české Piráty se STAN, neboť oni pod asi ortodoxním
židovským vedením masově mučeným zvířatům asi nepomohou a svou špatnou homosexuální politikou
(viz níže) způsobí další vymírání křesťanské civilizace. Podpora homosexuálních rodin a adopcí je nyní
asi prostředek skupinového konkurenčního boje o život dle asi špatné Darwinovy evoluční teorie v
Charitu málo věřících ortodoxních židů s cílem je množit a vyhubit klesající porodností jiné lidi.
"Znevýhodňováni, nebude-li exaktní (tj. měřitelnou) vědou prokázáno, že jde o vrozenou a
nevyléčitelnou úchylku, nikoliv pronásledováni by měli být zásadně pouze praktikující výše uvedení
sexuálně úchylní lidé i homosexuálové, nikoliv ti, co se snaží o výše uvedenou nápravu, kteří
představují naději společnosti na budoucí řešení tohoto problému. Příklady takového znevýhodňování
by se měli týkat omezení působení i nepraktikujících homosexuálů ve školství při výchově malých dětí a
mladistvých, působení praktikujících homosexuálů na vysokých školách je sporné, dále omezení
praktikujících homosexuálů v armádě či při darování krve apod." (viz s. IV/40 (228), SPISY FILOSOFIE
ROVNOVÁHY na http://www.spvzt.cz/SpisyFilosofierovnovahyknihacela.pdf )
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jednota-nove-koalice-piratu-a-stan-ma-svou-mez-manzelstvi-provsechny-137301
Aktualizováno 15. 3. 2021 21:13
15. 3. 2021 6:22
Now one cannot support German Greens or Czech Pirates with STAN movement, because under
perhaps Orthodox Jewish leadership they will perhaps not help the mass-tortured animals and their bad
homosexual policy (see below) will cause further extinction of Christian civilization. Support for
homosexual families and adoptions is now perhaps means of groups competitive fight for life according
to a perhaps bad Darwinian evolution theory of in Charity little believing Orthodox Jews with the aim to
reproduce them and to exterminate other people through declining birth rate.
"Disadvantaged, if exact (i.e. measurable) science does not prove, that it is an innate and incurable
deviation," but "not persecuted on principle only the practicing above-mentioned sexually deviant people
also homosexuals should be, not those who are trying to reach the above remedy, who represent the
society hope of a future solution to this problem. Examples of such disadvantaging should be restrictions
of activities of also non-practicing homosexuals in school system in the education of young children and
adolescents, the activities of practicing homosexuals in universities are disputed, further restrictions on
practicing homosexuals in the armed forces or when donating blood, etc." (see p. IV/42-43 (234-235),
WRITINGS OF PHILOSOPHY OF BALANCE
on http://www.spvzt.cz/WritingsofPhilosophyofBalancebookwhole.pdf )
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https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jednota-nove-koalice-piratu-a-stan-ma-svou-mez-manzelstvi-provsechny-137301
Aktualizováno 15. 3. 2021 21:10
15. 3. 2021 7:16
USA. More than 60 bills are in state legislatures in 2021 to restrict abortion. Most are in conservative
states like Montana, Kansas and Wyoming. The Supreme Court has 6 justices appointed by
Republicans and 3 appointed by Democrats now. If this legislation causes, that Supreme Court will
cancel Roe v. Wade (1973) about permission of artificial abortions, it would apparently prevent states
secession from USA. I really do not hope, if Joe Biden substantially helps reduce abortions.
https://eu.usatoday.com/story/news/politics/2021/02/23/states-anti-abortion-bills-2021-set-sights-roe-vwade/4561634001/
Aktualizováno 15. 3. 2021 11:07
15. 3. 2021 8:47
USA. V roce 2021 je ve státních legislativách více než 60 návrhů zákonů omezujících potraty. Většina z
nich je v konzervativních státech jako Montana, Kansas a Wyoming. Nejvyšší soud má nyní 6 soudců
jmenovaných republikány a 3 jmenovaných demokraty. Jestli tato legislativa způsobí, že Nejvyšší soud
zruší Roe v. Wade (1973) o povolení umělých potratů, to by zjevně zabránilo odtržení států od USA.
Nedoufám skutečně, jestli Joe Biden podstatně pomůže omezit potraty.
https://eu.usatoday.com/story/news/politics/2021/02/23/states-anti-abortion-bills-2021-set-sights-roe-vwade/4561634001/
Aktualizováno 15. 3. 2021 11:12
15. 3. 2021 9:07
Podepsal jsem./ I signed.
https://www.eurogroupforanimals.org/campaigns/no-animal-leftbehind?fbclid=IwAR3Vm7HmWL1BgyJMKLuUnMcilXAIuEeFkB1De-sZZGVSz7YNdJCu-vYJDPk
Aktualizováno 15. 3. 2021 16:27
15. 3. 2021 16:27
According to my Philosophy of Balance: In Poland there is now badly the Roman Catholic Christian
homosexual persecution intead of now necessary homosexual disadvantaging./ Podle mé Filozofie
rovnováhy: V Polsku je nyní špatně římskokatolické křesťanské homosexuální pronásledování místo
nyní potřebného homosexuálního znevýhodňování.
„zóny bez ideologie LGBT a homopropagandy“ ... Marek Jędraszewski, krakovský arcibiskup, hovořil o
„duhovém moru“. ... Ministr Przemyslaw Czarnek vysvětloval vládní pohled: „Braňme své rodiny před
tímto svinstvem a před touto zvráceností, ... Braňme se před ideologií LGBT ... Tito lidé nejsou rovni
normálním lidem,“ ... především na jihovýchodě země na dveřích kaváren, restaurací či kin objevily
nejen nápisy „Zákaz vstupu LBGT“, ale i hanlivé a oplzlé vzkazy určené hlavně gayům.
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/lgbt-vstricna-eu-polsko-tleska-i-piska-40354021
Aktualizováno 16. 3. 2021 16:14
15. 3. 2021 21:56
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According to my Philosophy of Balance: In European Union there is now badly the permisson for
homosexual families and adoptions as perhaps means of groups competitive fight for life according to a
perhaps bad Darwinian evolution theory of in Charity little believing Orthodox Jews with the aim to
reproduce them and to exterminate other people through declining birth rate./ Podle mé Filozofie
rovnováhy: V Evropské unii je nyní špatně povolení homosexuálních rodin a adopcí jako asi prostředek
skupinového konkurenčního boje o život dle asi špatné Darwinovy evoluční teorie v Charitu málo
věřících ortodoxních židů s cílem je množit a vyhubit klesající porodností jiné lidi.
Přijetím usnesení prohlašujícího celou Evropskou unii za zónu svobody pro sexuální menšiny reagoval
minulý čtvrtek Evropský parlament především na vývoj v Polsku.
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/lgbt-vstricna-eu-polsko-tleska-i-piska-40354021
Aktualizováno 16. 3. 2021 16:12
15. 3. 2021 22:05
Má Filosofie rovnováhy (viz níže) souhlasí co do účinku s Vatikánem. Katoličtí kněží nesmí požehnat
homosexuálním párům. V odpovědi
( http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20210222_res
ponsum-dubium-unioni_en.html ) na otázku to v pondělí psala Kongregace pro nauku a víru. Ty páry
chybně jistě definuje jako hříšnou volbu. Vyzývá kněží, aby se chovali „s respektem a vlídností vůči
osobám s homosexuálními sklony“. (Náboženský fanatismus je často nespravedlivé pronásledování
místo spravedlivého znevýhodňování homosexuálů, jako např. nyní takové pronásledování v Polsku, viz
můj článek z 15.03.2021, má poznámka)
"Znevýhodňováni, nebude-li exaktní (tj. měřitelnou) vědou prokázáno, že jde o vrozenou a
nevyléčitelnou úchylku, nikoliv pronásledováni by měli být zásadně pouze praktikující výše uvedení
sexuálně úchylní lidé i homosexuálové, nikoliv ti, co se snaží o výše uvedenou nápravu, kteří
představují naději společnosti na budoucí řešení tohoto problému. Příklady takového znevýhodňování
by se měli týkat omezení působení i nepraktikujících homosexuálů ve školství při výchově malých dětí a
mladistvých, působení praktikujících homosexuálů na vysokých školách je sporné, dále omezení
praktikujících homosexuálů v armádě či při darování krve apod." (viz s. IV/40 (228), SPISY FILOSOFIE
ROVNOVÁHY na http://www.spvzt.cz/SpisyFilosofierovnovahyknihacela.pdf )
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/buh-nezehna-hrichum-zni-z-vatikanu-k-homosexualnim-parum147202#source=hp&seq_no=5&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_r
eq_id=SkwvSSgzu6b-202103151950&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz
Aktualizováno 18. 3. 2021 18:24
15. 3. 2021 22:34
My Philosophy of Balance (see below) agrees as to effect with Vatican. Catholic priests must not give
"blessings of unions between persons of the same sex". In response to question the Congregation for
Doctrine and Faith wrote it on Monday. It erroneously surely defines such couples as sinful choice. It
calls on Pastors "to welcome with respect and sensitivity persons with homosexual inclinations".
(Religious fanaticism is often unjust persecution instead of righteous disadvantage to homosexuals, e.g.
now such persecution in Poland, see my article from 15.03.2021, my note)
"Disadvantaged, if exact (i.e. measurable) science does not prove, that it is an innate and incurable
deviation," but "not persecuted on principle only the practicing above-mentioned sexually deviant people
also homosexuals should be, not those who are trying to reach the above remedy, who represent the
society hope of a future solution to this problem. Examples of such disadvantaging should be restrictions
of activities of also non-practicing homosexuals in school system in the education of young children and

876

adolescents, the activities of practicing homosexuals in universities are disputed, further restrictions on
practicing homosexuals in the armed forces or when donating blood, etc." (see p. IV/42-43 (234-235),
WRITINGS OF PHILOSOPHY OF BALANCE
on http://www.spvzt.cz/WritingsofPhilosophyofBalancebookwhole.pdf )
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20210222_respo
nsum-dubium-unioni_en.html
Aktualizováno 16. 3. 2021 16:04
15. 3. 2021 22:45
Český parlament chce dát České národní bance možnost tzv. kvantitativního uvolňování, jednoduše
řečeno, tisknout inflační peníze k financování českého státního dluhu z coronavirus krize.
Před druhou světovou válkou španělská chřipka začala ve Španělsku, kde byla špatná hospodářská
situace a kde začala druhá světová válka.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/poslanci-se-hadaji-kvuli-cnb-premeni-se-banka-v-tiskarnu-penez147135
Aktualizováno 16. 3. 2021 15:09
16. 3. 2021 14:55
The Czech Parliament wants to give to the Czech National Bank the opportunity of so-called quantitative
easing, simply said, to print inflation money to finance the Czech government debt from the coronavirus
crisis.
Before the Second World War, the Spanish flu started in Spain, where the economic situation was bad
and where the Second World War started.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/poslanci-se-hadaji-kvuli-cnb-premeni-se-banka-v-tiskarnu-penez147135
Aktualizováno 16. 3. 2021 15:29
16. 3. 2021 15:10
Spekulace: V České republice nyní Charita je nepřijímat muslimské uprchlíky, protože nejsou v
bezprostředním ohrožení jejich života jinak neodvratitelném při nezpůsobení ještě většího nebezpečí
(krajní nouze). Pomsta za zrůdnost lidí vůči zvířatům bude atomová válka světa, kterou začnou
muslimové, jestli se nestanou neortodoxními muslimy (viz začátek stránky).
https://zivotvcesku.cz/andrej-babis-a-ivan-bartos-v-sobe-ostra-slovni-prestrelka-kvuli-vpusteni-migrantudo-ceska/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-zinternetu#dop_ab_variant=542410&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=ODhmbp
6k84r-202103170644
Aktualizováno 23. 3. 2021 22:36
17. 3. 2021 8:49
Speculations: In Czech Republic now Charity is to not accept Muslim refugees, because they are not in
imminent danger to their lives otherwise inevitable without causing even greater danger (extreme need).
Revenge for human monstrosity in relation to animals will be atomic world war that Muslims will start if
they do not become unorthodox Muslims (see page top).
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https://zivotvcesku.cz/andrej-babis-a-ivan-bartos-v-sobe-ostra-slovni-prestrelka-kvuli-vpusteni-migrantudo-ceska/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-zinternetu#dop_ab_variant=542410&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=ODhmbp
6k84r-202103170644
Aktualizováno 23. 3. 2021 22:36
17. 3. 2021 8:57
Druhá židů část (míň než půlka) s malou Charitou (židé vládnou nyní Západu) chce vyhubit všechny
Evropské křesťany jako odplatu oko za oko dle Biblické Tóry a Darwinovy evoluční teorie přirozeným
vývojem (také válkami), nikoliv Tórou zakázanými židovskými vrahy, zejména za poměrně nedávné
vyhubení Evropského židovstva (6 miliónů) křesťany. Dle první židů části (vice než púlka) tato odplata
byl 6 miliónů pokles evropských křesťanů skrz porodnost. (spekulace)
https://zivotvcesku.cz/andrej-babis-a-ivan-bartos-v-sobe-ostra-slovni-prestrelka-kvuli-vpusteni-migrantudo-ceska/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-zinternetu#dop_ab_variant=542410&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=ODhmbp
6k84r-202103170644
Aktualizováno 23. 3. 2021 22:59
23. 3. 2021 22:00
Second Jews-part (less than half) with little Charity (Jews now rule West) wants to exterminate all
European Christians as revenge eye for eye according to Biblical Torah and Darwin's theory of evolution
by natural evolution (also wars), not by Torah-forbidden Jewish murderers, especially for relatively
recent murder of European Jewry (6 million) by Christians. According to first Jews-part (majority) this
revenge was 6 million reduction of European Christians through birth rate. (speculations)
https://zivotvcesku.cz/andrej-babis-a-ivan-bartos-v-sobe-ostra-slovni-prestrelka-kvuli-vpusteni-migrantudo-ceska/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-zinternetu#dop_ab_variant=542410&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=ODhmbp
6k84r-202103170644
Aktualizováno 24. 3. 2021 8:37
23. 3. 2021 22:42

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Definice práva. Existují dvě teorie: Za prvé, že všichni živí tvorové jsou v podstatě dobří a mohou
spolupracovat. Nebo za druhé naopak, že skupiny živých tvorů bojují nemilosrdně o život jedna proti
druhé. První teorie uvedená výše: Biblický Nový zákon jsou morálky příkazy, ale Biblický Starý zákon
jsou sankciované zákona zákazy, obojí tvoří základ jakéhokoli práva. Státní právo (tj. osoby u moci)
mají trestat jen velká porušení práva tresty v přiměřené (tj. zákonné, tj. dle společenské smlouvy) ale
spodní (tj. výchovné) trestní sazbě, kde jsou zbytečně velmi ohroženy život, zdraví (obojí člověka ale
také zvířete) (pro tyto protiprávní činy proti životu a zdraví člověka s nejvyšším přípustným trestem
přesně stejného poškození života a zdraví lidského pachatele, tj. například oko za oko) a majetek
(krádeží) (pro tyto trestné činy proti životu a zdraví zvířete a proti majetku s nejvyšším přípustným
trestem, aby život a zdraví člověka nebyly vážně poškozeny). Co se týká procesního postupu, tak věřím,
že “Nebo nic není skrytého, co by nebylo zjeveno; aniž jest co tak ukrytého, aby najevo nevyšlo.” (Bible
kralická, Nový zákon, Marek 4, 22, Lukáš 8, 17), proto mezi rozsudkem a výkonem trestu vážně
poškozujícího zdraví odsouzeného uloženým tímto rozsudkem a také mezi rozsudkem a výkonem trestu
smrti proti odsouzenému uloženým tímto rozsudkem poměrně dlouhá doba by měla zásadně uplynout.
Stát má mít co možná nejméně úředníků, protože ne-velká porušení práva má Stát nechat řešit
prostřednictvím běžných mezilidských vztahů (tj. horizontální spravedlnost).
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23. 3. 2021 23:38

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Definition of law. There are two theories: Firstly, that all living creatures are good in substance and they
can cooperate. Or secondly on the contrary, that groups of living creatures fight unmercifully for life
against each other. The first theory mentioned above: Biblical New Testament are morality commands,
but Biblical Old Testament are sanctioned statute bans, both of which form the basis of any law. State
law (ie persons in power) shall punish only big violations of law by punishments at a appropriate (ie
legal, ie according to social contract) but lower (ie educational) punishment rate, where are
unnecessarily very endangered life, health (both of which of human being but also of /higher
evolutionary degree believed/ animal) (for these unlawful acts against the life and health of a human
being with the highest permissible punishment of exactly same both life and health damage of human
perpetrator, ie for example eye for eye) and property (by theft) (for these unlawful acts against the life
and health of an animal and against property with the highest permissible punishment, that the human
life and health are not seriously damaged). As to the legal proceedings, I believe that “Or there is
nothing hidden that is not revealed; without it being so hidden that it will not come to light. (Bible of
Kralice, New Testament, Mark 4, 22, Luke 8, 17), therefore between the judgment and the execution
seriously damaging the convict's health imposed by this judgment and also between the judgment and
the execution of the death penalty against the convict imposed by this judgment a relatively long period
of time should elapse on principle. State shall have as few officials as possible, because non-big
violations of the law should be left by State to solve through ordinary interpersonal relationships (ie
horizontal justice).
23. 3. 2021 23:43
Ve vztahu k Darwinově evoluční teorii, podle které společnost vydělá prostřednictví působení o hodně
více než co možná nejméně smrti a bolesti (tj. prostřednictvím velkých zbytečných krádeží a
prostřednictvím obou živého tvora velkých zbytečných mrzačení a zabíjení). Jestli oni stále kymácí velmi
dynamicky křehkou politikou (nádobou) jako kyvadlo, místo toho, aby ji nosili pravidelně a vyváženě,
pak ji nakonec rozbijí.
https://zivotvcesku.cz/andrej-babis-a-ivan-bartos-v-sobe-ostra-slovni-prestrelka-kvuli-vpusteni-migrantudo-ceska/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-zinternetu#dop_ab_variant=542410&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=ODhmbp
6k84r-202103170644
Aktualizováno 10. 6. 2021 21:08
24. 3. 2021 8:27
In relation to Darwin's theory of evolution according to which the society earns through causing much
more than the least possible death and pain (ie through big unnecessary thefts and through both living
creature big unnecessary crippling and killing). If they still oscillate very dynamically fragile politics
(container) as pendulum, instead of carrying it regularly and balanced, then they will break it in the end.
https://zivotvcesku.cz/andrej-babis-a-ivan-bartos-v-sobe-ostra-slovni-prestrelka-kvuli-vpusteni-migrantudo-ceska/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-zinternetu#dop_ab_variant=542410&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=ODhmbp
6k84r-202103170644
Aktualizováno 24. 3. 2021 23:21
24. 3. 2021 8:27
Proti coronaviru dle studií účinkuje acylpyrin (je vegetariánský, má poznámka), ačkoliv první zprávy
hovořily spíše o jeho škodlivosti v tomto případě. Vedoucí lékař KARIM Všeobecné fakultní nemocnice
Martin Balík: "... až o polovinu může snížit překlopení do závažné formy koronaviru ... v dávce třeba
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jedné tablety denně." Obsahuje: Léčivou látkou je kyselina acetylsalicylová (tj. proti horečce osvědčená
vrbová kůra, má poznámka). Pomocnou látkou je bramborový škrob, mastek.
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/v-da-a-technika/ivermektin-je-pasé-riziko-nákazy-i-vážného-průběhuale-snižuje-acylpyrin-naznačují-studie/ar-BB1eX3Ag?ocid=msedgntp
Aktualizováno 25. 3. 2021 17:11
25. 3. 2021 16:39
According to studies, acylpyrin (it is vegetarian, my note) works against coronavirus, although the first
reports said that it was more probably harmful in this case. Chief physician of KARIM of the General
University Hospital (in Czech Republic) Martin Balík: "... it can reduce the switching to severe
coronavirus ... in the dose even one tablet per day." It contains: The active substance is acetylsalicylic
acid (ie willow bark proven against fever, my note). The other ingredients are potato starch, talc.
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/v-da-a-technika/ivermektin-je-pasé-riziko-nákazy-i-vážného-průběhuale-snižuje-acylpyrin-naznačují-studie/ar-BB1eX3Ag?ocid=msedgntp
Aktualizováno 25. 3. 2021 16:58
25. 3. 2021 16:57

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
29. 3. 2021 8:22
stali neortodoxní muslimové, pak jinak tito ortodoxní muslimové zřejmě brzy zahájí atomovou třetí
světovou válku, ale doufám, že předtím zemřu. (viz začátek stránky)
Marine Le Pen z krajní pravice chce být francouzskou prezidentkou.
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/le-penova-opusti-celo-strany40355921#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=aUCH7pra9O
7-202104030722&dop_id=40355921&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz
Aktualizováno 3. 4. 2021 10:21
3. 4. 2021 10:18
to become unorthodox Muslims, then otherwise these orthodox Muslims will apparently soon start an
atomic third world war, but I hope, that before it I will die. (see top of page)
Marine Le Pen from the far right wing wants to be French president.
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/le-penova-opusti-celo-strany40355921#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=aUCH7pra9O
7-202104030722&dop_id=40355921&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz
Aktualizováno 3. 4. 2021 10:26
3. 4. 2021 10:26
Podepsal jsem./ I signed.
https://akce.ciwf.cz/page/79032/action/1?ea.tracking.id=facebook&supporter.appealCode=CATFB_IF03
21_S&utm_campaign=ECI&utm_source=facebook&utm_medium=shared&fbclid=IwAR0IIaM_0BxlePTB
rcGezv-e0Yo-LKd-z7kcjok6diqQIjbozaeKsIc-qD0
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Aktualizováno 3. 4. 2021 11:45
3. 4. 2021 11:45
Ortodoxní židé (svobodní zednáři atd.), kteří vládnou světu. Po smrti každý člověk se má stát hadem v
pekle hadů pojídajících při plném vědomí jeden druhého (tj. být v archikortex, tj. mozek plazů u lidí)?
Věřím, že existuje rozumové řešení, jak se nestát těmito hady a také jak se vysvobodit z tohoto pekla (tj.
být v paleokortex, tj. savčí mozek či být v neokortex, tj. lidský mozek, vše u lidí), aby byl pouze jeden
had, tj. Lucifer jako v Biblickém ráji. (viz solipsismus od George Berkeley)
http://www.spvzt.cz/FilosofieRovnovahyKniha.htm#archk
Aktualizováno 5. 4. 2021 23:09
5. 4. 2021 17:00
Orthodox Jews (Freemasons, etc.), who rule world. After death each human shall become snake in hell
of snakes eating during full consciousness one another (ie to be in archicortex, ie brain of reptiles in
humans)? I believe that there is rational solution to not becoming these snakes and also to freeing
oneself from this hell (ie to be in paleocortex, ie mammal-brain or to be in neocortex, ie human brain, all
in humans), that only one snake, ie Lucifer is as in Biblical paradise. (see solipsism by George Berkeley)
http://www.spvzt.cz/BalancePhilosophyBook.htm#archc
Aktualizováno 5. 4. 2021 21:11
5. 4. 2021 17:24
Stoupá totiž počet flexitariánů, tedy lidí, kteří si maso dopřávají jen svátečně. V populaci jsou čtyři
procenta lidí, kteří si maso nebo ryby dopřávají jen příležitostně. Celkem stravu s vyloučením nebo
omezením masa preferuje 10 procent populace, ukázal průzkum agentury Ipsos. (Pozn.: Studie řízená
CSIR-Institutem pro genomiku a integrační biologii (IGIB) v Dillí uvedla, že u vegetariánů je menší riziko
nákazy koronavirem., viz https://www.prostreno.cz/zdravi-a-diety/clanky/35313/Vegetariani-majisnizene-riziko-nakazy-koronavirem )
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/covid-urychlil-boom-bezmase-stravy-na-pulty-se-derou-neryby149144#source=hp&seq_no=5&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_r
eq_id=osioXhZjlEBAktualizováno 6. 4. 2021 0:16
6. 4. 2021 0:00
The number of flexitarians is increasing, ie people who eat meat only in holy days. There are four
percent of the population who eat meat or fish only occasionally. In total, 10 percent of the population
prefer a diet that excludes or restricts meat, according to a survey by Ipsos agency. (Note: A study
conducted by the CSIR-Institute for Genomics and Integrative Biology (IGIB) in Delhi found that
vegetarians have a lower risk of coronavirus infection., see https://www.prostreno.cz/zdravi-adiety/clanky/35313/Vegetariani-maji-snizene-riziko-nakazy-koronavirem )
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/covid-urychlil-boom-bezmase-stravy-na-pulty-se-derou-neryby149144#source=hp&seq_no=5&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_r
eq_id=osioXhZjlEBAktualizováno 6. 4. 2021 0:26
6. 4. 2021 0:05
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V gulagu zemřelo nejméně 1,6 miliónu lidí*, ale komunisti porazili německé nacisty. Německý
Wehrmacht (tj. pomocník vraždy 6 miliónů židů, má pozn.) měl ve výstroji svých vojáků na opasku heslo
"Gott mit uns".** (tzn. "Bůh s námi", ne "Charita s námi") Ale Charita německých nacistů: 1933
Tierschutzgesetz. Krátce předtím byla nejdříve zakázána vivisekce jako taková, později byla omezena. Výzkumy na zvířatech byly totiž viděny jako součást tak zvané "židovské vědy“. 1934 zákon o zákazu
lovu: Reichsjagdgesetz. 1935 Naturschutzgesetz. 1937 zákon upravující přepravu zvířat autem a 1938
podobný zákon, vztahující se na zacházení se zvířaty při přepravě vlaky. *** Literatura: *ГУЛАГ —
Википедия. [online]. [cit. 2021-04-6] Dostupné z: https://ru.wikipedia.org/wiki/ГУЛАГ ,
** http://janbarton.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=441864 : Bůh s námi, 2015, ***Animal rights, from
Wikipedia, the free encyclopedia [online], copyleft, last revision 27 December 2011 at 18:11 [cit. 201201-5]. Na: http://en.wikipedia.org/wiki/Animal_rights#Main_philosophical_approaches
https://www.facebook.com/411229632328159/photos/a.411231502327972/3821603764624045/
Aktualizováno 6. 4. 2021 12:30
6. 4. 2021 1:36
At least 1.6 million people died in the gulag*, but the Communists defeated German Nazis. The German
Wehrmacht (ie an aider of murder of 6 million Jews, my note) had in outfit of their soldiers on the belt the
motto "Gott mit uns".** (it means "God with us", not "Charity with us") But Charity of German Nazis:
1933 Tierschutzgesetz. Shortly before vivisection as such was first banned; later it was limited. - Animal
experimentation was seen as part of so-called “Jewish science". 1934 a hunting ban act:
Reichsjagdgesetz. 1935 Naturschutzgesetz. 1937 an act regulating animal transport by car and 1938 a
similar act related to handling animals during rail transport.*** Literature: *ГУЛАГ — Википедия. [online].
[cit. 2021-04-6] Available on: https://ru.wikipedia.org/wiki/ГУЛАГ ,
** http://janbarton.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=441864 : Bůh s námi, 2015, ***Animal rights, from
Wikipedia, the free encyclopedia [online], copyleft, last revision 27 December 2011 at 18:11 [cit. 201201-5]. On: http://en.wikipedia.org/wiki/Animal_rights#Main_philosophical_approaches
Aktualizováno 6. 4. 2021 10:02
6. 4. 2021 9:30
Toto je obecná licence mé Filosofie rovnováhy, daroval jsem 2 USD/ This is general license of my
Philosophy of Balance, I donated 2 USD: http://www.spvzt.cz/
Aktualizováno 6. 4. 2021 14:36
6. 4. 2021 14:36
05.03.2021 Odmítám jako velmi nemorální masové preventivní antigenní testy koronaviru COVID-19
nyní začínající v České republice umělými prostředky, pokud není zaručeno, že neobsahují fetální telecí
sérum (tj. pomleté tělo telete zabitého spolu s těhotnou krávou těsně před narozením tohoto telete), což
nyní může být pravděpodobně vědecky uskutečněno*. Tento antigenní test používá monoklonální
protilátky (monoclonal antibodies, tj. imunoglobuliny) k detekci virového nukleokapsidového N
proteinu.** A to jako Enteroclony Anti-Shigella (pro identifikaci a určení sérovaru kmenů bakterie
Shigella) produkované výrobcem: SIFIN Institut für Immunpräparate und Nährmedien GmbH Berlin (jeho
zástupce v České republice: BioVendor – Laboratorní medicína a.s.), které “jsou připravovány výhradně
z monoklonálních protilátek” a rovněž “obsahují živočišné materiály (fetální telecí sérum,
stabilizátor)”.***
Literatura:
* "The Pfizer and Moderna vaccines use … messenger RNA ... doesn’t require cell culture for
production" (i.e. perhaps no fetal bovine serum, my note). Colorado bishops warn Catholics about
morality of COVID-19 vaccines, citing fetal cells. Colorado news, investigations, politics and more —
The Colorado Sun [online]. Copyright © Copyright 2021 [cit. 05.03.2021]. Dostupné
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z: https://coloradosun.com/2020/12/16/covid-19-vaccine-aborted-fetal-cells/
** COVID-19 testing - Wikipedia. [online]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/COVID19_testing#Antigen_tests_2
*** BioVendor LM [online]. Copyright © [cit. 05.03.2021]. Dostupné
z: https://www.biovendor.cz/download/6000/N%25C3%25A1vod_Shigella.pdf+&cd=2&hl=cs&ct=clnk&gl
=cz
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/firmy-musi-povinne-testovat-dal-soud-smetl-delnikovu-zalobu40356403
Aktualizováno 9. 4. 2021 18:55
8. 4. 2021 16:14
05.03.2021 I reject as very immoral the massive preventive antigen tests of coronavirus COVID-19 now
starting in the Czech Republic by artificial means, unless it is guaranteed that they do not contain fetal
calf serum (ie the minced body of a calf killed together with a pregnant cow just before birth of this calf),
which can now probably be realized scientifically*. This antigen test “uses monoclonal antibodies (i.e.
immunoglobulins) to detect the virus's nucleocapsid N protein”.** Namely as Enteroclones Anti-Shigella
(for identification and determination of serovar of strains of Shigella bacterium) produced by
manufacturer: SIFIN Institut für Immunpräparate und Nährmedien GmbH Berlin (its representant in the
Czech Republic: BioVendor – Laboratorní medicína a.s.), which are prepared exclusively from
monoclonal antibodies and also contain animal materials (fetal calf serum, stabilizer).***
Literatura:
* "The Pfizer and Moderna vaccines use … messenger RNA ... doesn’t require cell culture for
production" (i.e. perhaps no fetal bovine serum, my note). Colorado bishops warn Catholics about
morality of COVID-19 vaccines, citing fetal cells. Colorado news, investigations, politics and more —
The Colorado Sun [online]. Copyright © Copyright 2021 [cit. 05.03.2021]. Available
on: https://coloradosun.com/2020/12/16/covid-19-vaccine-aborted-fetal-cells/
** COVID-19 testing - Wikipedia. [online]. Available on: https://en.wikipedia.org/wiki/COVID19_testing#Antigen_tests_2
*** BioVendor LM [online]. Copyright © [cit. 05.03.2021]. Available
on: https://www.biovendor.cz/download/6000/N%25C3%25A1vod_Shigella.pdf+&cd=2&hl=cs&ct=clnk&
gl=cz
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/firmy-musi-povinne-testovat-dal-soud-smetl-delnikovu-zalobu40356403
Aktualizováno 9. 4. 2021 18:54
8. 4. 2021 16:18
Kvůli povinnému (antigennímu koronavirus COVID-19, má poznámka) testování ve firmách se na NSS
(zkratka pro český Nejvyšší správní soud, má poznámka) obrátily také Nezávislé odbory (izraelské, tj.
židovské firmy viz níže webový odkaz, má poznámka) Teva Czech Industries, což je výrobce léčiv.
Nesouhlasí například s tím, že po odmítnutí testování vzniká překážka v práci na straně zaměstnance,
který tak nemá nárok na náhradu mzdy. (viz https://www.novinky.cz/krimi/clanek/firmy-musi-povinnetestovat-dal-soud-smetl-delnikovu-zalobu-40356403 )
https://www.teva.cz/About-Teva/article-pages/Teva-Czech-History/
Aktualizováno 8. 4. 2021 17:41
8. 4. 2021 17:23
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Because of mandatory (antigen coronavirus COVID-19, my note) testing in companies, the NSS
(abbreviation for Czech Supreme Administrative Court, my note) was also applied for judicial protection
by Independent Labor Union (of Israeli, ie Jewish company see web link below, my note) Teva Czech
Industries, which is a pharmaceutical manufacturer. It does not agree, for example, that after refusing
testing, there is an obstacle to work on the part of the employee, who is not entitled to compensation of
salary. (see https://www.novinky.cz/krimi/clanek/firmy-musi-povinne-testovat-dal-soud-smetl-delnikovuzalobu-40356403)
https://www.teva.cz/About-Teva/article-pages/Teva-Czech-History/
Aktualizováno 8. 4. 2021 17:41
8. 4. 2021 17:39
Praha/Jeruzalém: Dnes lidé čtením jmen připomněli oběti židovského a romského holokaustu. Jedly i
tyto milióny židů a Romů zavražděných němé/c/. vrahy mnohokrát víc umučených a zavražděných
(němé) zvířat jako jídlo?
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/lide-ctenim-jmen-pripomneli-obeti-holokaustu/2018762
Aktualizováno 11. 4. 2021 18:18
8. 4. 2021 18:10
Prague / Jerusalem: Today by reading names, people reminded the victims of the Jewish and Roma
Holocaust. Did eat also these millions Jews and Roma murdered by D/E/umb/ murderers many times
more tortured and murdered (dumb) animals as food?
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/lide-ctenim-jmen-pripomneli-obeti-holokaustu/2018762
Aktualizováno 11. 4. 2021 18:18
8. 4. 2021 18:15
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/dom-c-/ředitel-waldorfské-školy-v-semilech-odmítá-testovat-městozvažuje-odvolání/ar-BB1fFTJG?ocid=msedgntp
Aktualizováno 15. 4. 2021 18:12
15. 4. 2021 18:12
Za prvé jsem schopen unést bičování mě a i mých možných dětí krutým světem (jako by Ježíš z
Nazaretu, zřejmě Kristus). Nebo za druhé jsem schopen to unést pomocí narkózy (např. antipsychotik).
Nebo za třetí zešílím z toho. Poslední oboje vylučuje mít děti. Nebo za čtvrté zmenším toto bičování mě
a i mých možných dětí krutým světem na únosnou míru (jestliže my a jejich děti budou jíst z masa jen
zdechliny zemřelé zásadně na stáří).
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:StJohnsAshfield_StainedGlass_GoodShepherd-frame_crop.jpg
Aktualizováno 16. 4. 2021 0:33
15. 4. 2021 22:26
Firstly I am able to bear the flogging of both me and my possible children by cruel world (as if Jesus
from Nazareth, apparently Christ). Or secondly I am able to bear it with help of anesthesia (eg
antipsychotics). Or thirdly I am going insane of it. Last both exclude to have children. Or fourthly I will
reduce this flogging of both me and my possible children by cruel world to bearable level (if we and their
children eat from meat only carrions dead on principle of old age).
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:StJohnsAshfield_StainedGlass_GoodShepherd-frame_crop.jpg
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Aktualizováno 16. 4. 2021 0:32
15. 4. 2021 22:45
Írán přišel o otce jaderného programu. Zabili ho, když jel v autě. (Státní, má pozn.) agenti izraelského
Mosadu jsou podle Íránců za atentát odpovědní. (také viz začátek stránky)/ Iran has lost the father of its
nuclear program. He was killed while driving a car. Israeli Mossad (State, my note) agents are
responsible for the assassination, according to Iranians. (also see page top)
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/iran-prisel-o-otce-jaderneho-programu-zabili-ho-kdyz-jel-v-aute131512#dop_ab_variant=0&dop_req_id=cIybmg8Y41L202011280521&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=&
utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
Aktualizováno 19. 4. 2021 9:32
18. 4. 2021 23:01
Írán oznámil, že začal obohacovat uran na 60 procent. K výrobě jaderné (tj. atomové, má pozn.) bomby
je potřeba uran obohacený na 90 procent. (také viz začátek stránky)/ Iran has announced that it has
begun enriching uranium to 60 percent. The production of a nuclear (ie atomic, my note) bomb requires
90 percent enriched uranium. (also see page top)
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/Zahrani-n-/írán-oznámil-že-začal-obohacovat-uran-na-60-procent/arBB1fItp9?ocid=msedgntp
Aktualizováno 19. 4. 2021 9:34
18. 4. 2021 23:07
(Také viz začátek stránky) Islám, Korán: Súra 9,36 nýbrž bojujte proti nevěřícím jako jeden muž, Súra
8,39 aby všechno náboženství bylo jen Boží (Alláha)., Súra 47,35 Neochabujte a nevybízejte k míru,
když máte převahu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu řekl, že nikdy nedovolí Íránu získat jaderné zbraně.** Kopírování
technologií ve starověku. Většina rozhodujících bitev první punské války byla svedena na moři. Římané,
kteří postrádali jakékoliv znalosti o stavbě lodí ..., vytvořili své první válečné lodě tak, že jednoduše
okopírovali zajaté kartaginské. Poraženým Kartagincům Římané uložili tvrdé mírové podmínky.*
* https://cs.wikipedia.org/wiki/První_punská_válka
** https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/Zahrani-n-/írán-oznámil-že-začal-obohacovat-uran-na-60procent/ar-BB1fItp9?ocid=msedgntp
Aktualizováno 19. 4. 2021 9:16
18. 4. 2021 23:45
(Also see page top) Islam, Koran: Sura 9,36 but do fight against the infidels as one man, Sura 8,39 and
that all religion was only of God (Allah)., Sura 47,35 Do not finish and do not suggest to peace, if you
prevail
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said, that he would never allow Iran to acquire nuclear
weapons.** Copying technologies in ancient history. Most of decisive battles of the First Punic War were
fought at sea. The Romans, who lacked any knowledge of shipbuilding ... created their first warships by
simply copying captured Carthaginian ones. The Romans imposed hard peace conditions on the
defeated Carthaginians.*
* https://cs.wikipedia.org/wiki/První_punská_válka
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** https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/Zahrani-n-/írán-oznámil-že-začal-obohacovat-uran-na-60procent/ar-BB1fItp9?ocid=msedgntp
Aktualizováno 19. 4. 2021 9:12
18. 4. 2021 23:46
Podepsal jsem, aby se užily milosrdné antigenní testy koronaviru COVID-19 s účinnými protilátkami bez
fetálního (tj. plodového) telecího séra z jím krmených buněčných kultur, což je pomleté tělo telete
zavražděného spolu s těhotnou krávou těsně před narozením tohoto telete
Aktualizováno 19. 4. 2021 23:55
19. 4. 2021 20:45
Zmenším bičování mě a i mých možných dětí krutým světem na únosnou míru (jestliže my a jejich děti
budou jíst z masa jen zdechliny zemřelé zásadně na stáří).
Reforma psychiatrické péče u nás a na Západě. Jestli jsou dravci úspěšní, tak pohrdají a vysmívají se
kořisti, protože ji musí sníst, a kořist soucítí bezvýsledně s jinou kořistí. Řešením by bylo smířit dravce s
kořistí, jako tomu údajně bylo v Biblickém ráji. Léčebny jsou levnější, ale spíše jako vězení. Naopak
reforma s komunitními byty s velkým počtem pracovníků je jen pro některé klienty, protože jsou drahé,
pak ostatní duševně nemocní jsou bezdomovci (cca 33% z nich), ve vězeních či v rodině.*/*** Častá
diskriminace v zaměstnání se projevuje buď rovnou odmítnutím při pohovoru, nebo po návratu z
pracovní neschopenky** (předsudek: lidé se schizofrenií nemohou a nesmí pracovat, a jestliže ano, tak
jenom na podřadných místech*****). Z léčeben lidé odcházejí v relativně dobrém stavu.*** Klienti nejsou
schopni pečovat o domácnost, protože mají problémy se svými mozky.* Nemají šanci získat byt a udržet
si ho; nemají na to peníze. Na důchod jim chybí mnohdy odpracované roky, záznamy z úřadů práce či
údaje o počátku choroby. A pak je nechce ani žádný ústav či domov důchodců.*** Chronického
zaléčeného pacienta se schizofrenií dnes žádný domov důchodců nepřijme.**** Vyřídit si dávky
sociálního minima je složité i pro duševně zdravého člověka.***
* http://www.cdzjesenik.cz/Farmakoekonomika.pdf
** https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/duševní-nemoci-jsou-v-česku-pořád-tabu-lidi-s-psychickýmiproblémy-diskriminují-i-zdravotníci/ar-BB1fHLuz?ocid=msedgntp
*** https://zpravy.aktualne.cz/domaci/na-ulici-stradaji-tisice-nemocnych-stat-jimnepomaha/r~i:article:627261/
**** https://www.impuls.cz/regiony/plzensky-kraj/psychiatricka-lecebna-dobrany-pacient-ustav-vystavbasocialni-byty.A180329_134604_imp-plzensky_kov/tisk
***** https://www.fokuslabe.cz/dusevni-onemocneni/predsudky/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:StJohnsAshfield_StainedGlass_GoodShepherd-frame_crop.jpg
Aktualizováno 27. 4. 2021 20:26
22. 4. 2021 9:08
I will reduce the flogging of both me and my possible children by cruel world to bearable level (if we and
their children eat from meat only carrions dead on principle of old age).
Reform of psychiatric care in our country and in the West. If predators are successful, then they despise
and ridicule prey because they have to eat it, and prey sympathizes in vain with other prey. Solution
would be to reconcile predators with prey, as was allegedly the case in Biblical paradise. Hospitals are
cheaper, but more like prisons. On the contrary the reform with community apartments with large
number of workers is only for some clients because they are expensive, then others who are mentally ill
are homeless (ca. 33% of them), in prisons or in family.*/*** Frequent discrimination in employment is
manifested either by direct rejection during an interview or after returning from sick leave** (prejudice:
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people with schizophrenia cannot and are not allowed to work, and if so, only in substandard jobs*****).
People leave hospitals in relatively good condition.*** Clients are unable to care for a household,
because they have problems with their brains.* They have no chance of getting an apartment and
keeping it; they have not the money for it. For pension they often lack the worked years, the records
from labor offices or data on the start of the disease. And then no institution or retirement home wants
them.*** No retirement home will accept a chronic patient with schizophrenia today.**** It is difficult even
for a mentally healthy person to arrange the social minimum benefits.***
* http://www.cdzjesenik.cz/Farmakoekonomika.pdf
** https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/duševní-nemoci-jsou-v-česku-pořád-tabu-lidi-s-psychickýmiproblémy-diskriminují-i-zdravotníci/ar-BB1fHLuz?ocid=msedgntp
*** https://zpravy.aktualne.cz/domaci/na-ulici-stradaji-tisice-nemocnych-stat-jimnepomaha/r~i:article:627261/
**** https://www.impuls.cz/regiony/plzensky-kraj/psychiatricka-lecebna-dobrany-pacient-ustav-vystavbasocialni-byty.A180329_134604_imp-plzensky_kov/tisk
***** https://www.fokuslabe.cz/dusevni-onemocneni/predsudky/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:StJohnsAshfield_StainedGlass_GoodShepherd-frame_crop.jpg
Aktualizováno 30. 4. 2021 12:03
22. 4. 2021 9:34
Zmenším bičování mě a i mých možných dětí krutým světem na únosnou míru (jestliže my a jejich děti
budou jíst z masa jen zdechliny zemřelé zásadně na stáří). Léčebny bláznů jsou levnější, ale vězení.
Komunitní byty jsou drahé, pak většina jsou mezi bezdomovci či ve vězeních./ I will reduce the flogging
of both me and my possible children by cruel world to bearable level (if we and their children eat from
meat only carrions dead on principle of old age). Hospitals for madmen are cheaper, but prisons.
Community appartments are expensive, then majority are homeless or in prisons.
https://www.lidovky.cz/svet/muz-tmave-pleti-ktereho-vedli-dva-bili-straznici-na-lane-je-dusevnenemocny-tvrdi-jeho-pribuzni.A190807_172223_ln_zahranici_ele
Aktualizováno 22. 4. 2021 9:53
22. 4. 2021 9:53
Zmenším bičování mě a i mých možných dětí krutým světem na únosnou míru (jestliže my a jejich děti
budou jíst z masa jen zdechliny zemřelé zásadně na stáří). Léčebny bláznů jsou levnější, ale vězení.
Komunitní byty jsou drahé, pak většina jsou mezi bezdomovci či ve vězeních./ I will reduce the flogging
of both me and my possible children by cruel world to bearable level (if we and their children eat from
meat only carrions dead on principle of old age). Hospitals for madmen are cheaper, but prisons.
Community appartments are expensive, then majority are homeless or in prisons.
https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/diskuze/expolicistu-chauvina-poslali-do-nejstrezenejsiveznice-ve-state-40357765
Aktualizováno 22. 4. 2021 9:55
22. 4. 2021 9:55
Bulharský obchodník Emilijan Gebrev (v hebrejštině "Geber" znamená "muž", má poznámka) z kauzy
Vrbětice, kde zřejmě ruská tajná služba způsobila výbuch 2 muničních skladů a v důsledku toho smrt
dvou českých občanů: Přiznal, že zde v Česku skladoval zbraně pro Ukrajinu.
V březnu 2014 byla masová revoluce na Ukrajině, během níž bojovali přívrženci Evropské unie proti
přívržencům později svrženého proruského prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyče* zvoleného těsnou
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většinou v ukrajinských prezidentských volbách v roce 2010, které byly kvalifikované a transparentní
podle pozorování Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a většiny mezinárodních
pozorovatelů, jichž bylo přítomno více než 3000**. V dubnu 2014 se odtrhl proruský východ Ukrajiny.
Nová ukrajinská vláda poté začala vojenskou operaci s cílem obnovit kontrolu nad východními částmi
země, jejíž důsledky byly výrazné zmenšení území ovládaného povstalci a utrpení a útěk většinového
proruského obyvatelstva východní Ukrajiny. V srpnu 2014 došlo k rozsáhlé protiofenzivě proruských
povstalců, kteří obsadili proruský východ Ukrajiny. Ukrajina tyto události označila za přímou ruskou
invazi. V září 2014 byla podepsána další mírová úmluva mezi Ukrajinou a proruskými separatisty. Dne
16. října a 3. prosince 2014 ve Vrběticích v České republice došlo k výbuchu 2 muničních skladů. Ale v
lednu 2015 se na Ukrajině příměří definitivně zhroutilo a začalo se znovu plně
bojovat.* https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/domácí/bulharský-obchodník-z-kauzy-vrbětice-přiznal-že-včesku-skladoval-zbraně-pro-ukrajinu/ar-BB1g0Ibg?ocid=msedgntp
* https://cs.wikipedia.org/wiki/Válka_na_východní_Ukrajině#Září_2014 https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrbět
ice_(Vlachovice)
** https://cs.wikipedia.org/wiki/Prezidentské_volby_na_Ukrajině_2010
Aktualizováno 25. 4. 2021 11:07
24. 4. 2021 21:58
Bulgarian businessman Emilijan Gebrev (in Hebrew "Geber" means "man", my note) from the Vrbětice
case, where the Russian secret service apparently caused an explosion of 2 ammunition arsenals and
as its result the death of two Czech citizens: He admitted that he stored weapons for Ukraine here in the
Czech Republic.
In March 2014, there was a mass revolution in Ukraine, during which supporters of the European Union
fought against supporters of the later overthrown pro-Russian President of Ukraine Viktor Yanukovych*
elected by a narrow majority in the 2010 Ukrainian presidential election, which was qualified and
transparent according to the observations of the Organization for Security and Cooperation in Europe
(OSCE) and most international observers, of whom more than 3000 were present**. In April 2014, the
pro-Russian east of Ukraine seceded. The new Ukrainian government then started a military operation
to restore control of the eastern parts of the country, of which results were a significant reduction in
rebels-controlled territory and the suffering and escape of the majority pro-Russian population of eastern
Ukraine. In August 2014, there was a large counter-offensive of pro-Russian rebels who got control of
the pro-Russian east of Ukraine. Ukraine called the events a direct Russian invasion. In September
2014, another peace agreement was signed between Ukraine and pro-Russian separatists. On 16
October and 3 December 2014 in Vrbětice, Czech Republic, 2 ammunition arsenals exploded. But in
January 2015 in Ukraine the ceasefire definitely collapsed and they began to fight fully again.*
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/domácí/bulharský-obchodník-z-kauzy-vrbětice-přiznal-že-v-českuskladoval-zbraně-pro-ukrajinu/ar-BB1g0Ibg?ocid=msedgntp
*
https://cs.wikipedia.org/wiki/Válka_na_východní_Ukrajině#Září_2014
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrbětice_(Vlachovice)
** https://cs.wikipedia.org/wiki/Prezidentské_volby_na_Ukrajině_2010
Aktualizováno 25. 4. 2021 18:12
24. 4. 2021 22:01
(viz můj článek z 15.04.2021) Nebo za čtvrté zmenším bičování mě a i mých možných dětí krutým
světem na únosnou míru (jestliže my a jejich děti budou jíst z masa jen zdechliny zemřelé zásadně na
stáří): Filosofie rovnováhy Co možná nejméně smrti a bolesti. Matouš 12,7 věděli, co je to: Milosrdenství
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chci a ne oběti, neodsuzovali byste nevinných. Matouš 21,21 Ježíš, řekl: Budete-li míti víru, a kdybyste i
této hoře řekli: Zdvihni se a vrz sebou do moře, staneť se. (Bible kralická)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:StJohnsAshfield_StainedGlass_GoodShepherd-frame_crop.jpg
Aktualizováno 25. 4. 2021 11:34
25. 4. 2021 11:30
(see my article from 15.04.2021) Or fourthly I will reduce the flogging of both me and my possible
children by cruel world to bearable level (if we and their children eat from meat only carrions dead on
principle of old age): Philosophy of Balance The least possible death and pain. Matthew 12,7 if you
knew what this means, I want mercy, and not sacrifice, you would not condemn the guiltless. Matthew
21,21 Jesus said: If you have faith, but also if you say to this mountain, Be removed, and be cast into
the sea; it will be done. (Bible KJV, Bible of Kralice)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:StJohnsAshfield_StainedGlass_GoodShepherd-frame_crop.jpg
Aktualizováno 25. 4. 2021 12:01
25. 4. 2021 11:49
Německo schvaluje zákon zakazující masové drcení kuřecích samečků (dětí slepic). To je inspirace pro
Českou republiku./ Germany is approving a law banning the mass crushing of chicken males (children of
hens). This is an inspiration for the Czech Republic.
Aktualizováno 26. 4. 2021 6:07
26. 4. 2021 6:07
Od 30. 4. 2021 5:45 do 30. 4. 2021 11:00
Souhlasím a jsem připraven finančně podpořit jako 1 krát v minulosti./ I agree and I am ready to support
it financially as once in the past.
https://www.facebook.com/events/448635389751483
Aktualizováno 27. 4. 2021 12:54
27. 4. 2021 12:54
Od 23. 6. 2021 7:30 do 23. 6. 2021 11:00
Souhlasím a jsem připraven finančně podpořit jako 1 krát v minulosti./ I agree and I am ready to support
it financially as once in the past.
https://www.facebook.com/events/360125245394151/
Aktualizováno 27. 4. 2021 20:50
27. 4. 2021 20:50
Daroval jsem opět 10 USD. 30.4.21 Pietní akt před jatky Český Brod-23.6.21 Pietní akt před jatky
Kostelecké uzeniny (viz níže)-Kdyby to bylo v Brně, tak bych tam chtěl jít, ač zřejmě nemluví zcela
pravdu o svém reálně nemožném veganství/ I donated 10 USD again. 30.4.21 vigil, Český Brod save
pig-23.6.21 vigil, Kostelec save cattle (see below)-If it was in Brno, I would like to go there, although
they do not apparently say the whole truth about their really impossible veganism.
Pro mateřskou organizaci české pobočky Animal Save Movement
(https://www.facebook.com/zviratanejime , https://www.facebook.com/ceskybrodanimalsave a https://ww
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w.facebook.com/animalsavecz/ )/ For the Animal Save Movement. Animal Save Movement is a vegan
anti-speciesist animal rights organisation that positions itself against all forms of oppression with a
compassionate and love-based approach. They believe in non-violent resistance against oppression
https://thesavemovement.org/donate/
Aktualizováno 28. 4. 2021 15:18
28. 4. 2021 15:18
Náš tým „pěstuje“ syntetické maso a odmítá fetální telecí sérum (FBS): nemůžete ve velkém vyrábět
maso s pomocí výtažku ze zabitých embryí. etickou stránku věci, FBS prostě nemůže nikdy být dost. My
FBS používáme jen pro kontrolu efektivity. už známe složení média, které je minimálně stejně efektivní,
teď pracujeme na jeho vylepšení. (neživočišná krmiva tkáňových kultur jsou však velmi drahá.* Často je
také nutné buněčnou kulturu na pěstování v médiu bez séra „zvykat“–buňky se nejprve kultivují s FBS a
pak se toto médium postupně nahrazuje.**, mé poznámky)
https://www.metro.cz/mezinarodni-tym-v-hostivari-pestuje-maso-prace-mladych-vedcu-pomuze-celemusvetu-gin-/spolecnost.aspx?c=A210316_145228_metro-spolecnost_hyr
* viz http://3pol.cz/1101/print : TŘIPÓL e-zin popelarizující vědu a techniku, Medicína a přírodověda,
Vepřový řízek ze zkumavky, 2011, Zdroj: Nature, 9 December 2010, Vol 468, str. 752 až 753, Edita
Bromová
** viz http://bioprojekty.lf1.cuni.cz/3381/sylaby-prednasek/textova-verze-prednasek/bunecne-kulturyvejrazka.pdf : Buněčné kultury, Martin Vejražka, Ústav lékařské biochemie, 1. lékařská fakulta Univerzity
Karlovy v Praze
Aktualizováno 30. 4. 2021 11:39
29. 4. 2021 7:54
Our team "cultivates" synthetic meat and rejects fetal bovine serum (FBS): you can't produce meat on a
large scale with help of extract from killed embryos. the ethical side of thing, FBS just never can be
enough. We use FBS only to check efficiency. we already know composition of the medium, which is
effective at least in same way, now we are working to improve it. (But non-animal tissue culture feeds
are very expensive.* It is often also necessary to "accustom" cell culture for growth in serum-free
medium-the cells are firstly cultivated with FBS and then this medium is gradually replaced.**, my notes)
https://www.metro.cz/mezinarodni-tym-v-hostivari-pestuje-maso-prace-mladych-vedcu-pomuze-celemusvetu-gin-/spolecnost.aspx?c=A210316_145228_metro-spolecnost_hyr
* see http://3pol.cz/1101/print : TŘIPÓL e-zin popelarizující vědu a techniku, Medicína a přírodověda,
Vepřový řízek ze zkumavky, 2011, Source: Nature, 9 December 2010, Vol 468, p. 752 to 753, Edit Brom
** see http://bioprojekty.lf1.cuni.cz/3381/sylaby-prednasek/textova-verze-prednasek/bunecne-kulturyvejrazka.pdf : Buněčné kultury, Martin Vejražka, Department of Medical Biochemistry, First Faculty of
Medicine, Charles University in Prague
Aktualizováno 30. 4. 2021 11:39
29. 4. 2021 7:58
K druhé světové válce a české vojenské podpoře útoku vzbouřené Západní Ukrajiny ve vzbouřené
ruské Východní Ukrajině. Němci byli a jsou vegetariány a masově vraždili lidi. Rusové a židi masově
vraždí zvířata a jsou masožravci. Masožravec, který nelituje, že je masožravec, a nesnaží se o nápravu,
je nikoliv dobrý žid ale špatný židák. Rusové jsou mstiví stateční masožraví dravci, viz klasický film
Alexandr Něvský* (My Rusové jsme děti míru. Já Alexandr Něvský /1220-1263, ruský kníže, má
poznámka/ mluvím za Rus a říkám světu: "Přijdete-li v míru, jste vítáni. Ale přijdete-li s mečem nebo s
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pohrůžkou meče, pak pamatujte na staré přísloví, prokázali jsme ho znovu včera, prokázali v boji s
Němci na zamrzlém jezeře, ti, kdo hrozí mečem, mečem také zahynou."). V důsledku druhé světové
války: zemřelo v Sovětském svazu asi 26 miliónů lidí a v Německu zemřelo asi 8 miliónů lidí, zemřelo
asi 6 miliónů židů.**
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/brigadnici-dostali-den-pred-vybuchem-ve-vrbeticich-necekanevolno-40359402
* od 24 minut 20 sekund do 25 minut 10 sekund, 17 díl - Spojenci, Velká vlastenecká válka, hrají Burt
Lancaster, režie Roman Karmen, Ilja Gutman, USA/SSSR 1978, ŘITKA VIDEO, S. R. O. 2009
** https://cs.wikipedia.org/wiki/Oběti_druhé_světové_války
Aktualizováno 10. 5. 2021 2:53
9. 5. 2021 13:07
On World War II and Czech military support of attack of rebellious Western Ukraine in rebellious
Russian Eastern Ukraine. Germans were vegetarians and they massively murdered people. Russians
and Jews massively murder animals and they are carnivores. Carnivore, who does not regret being
carnivore and does not seek correction, is not good Jew but bad Jude. Russians are vengeful brave
carnivorous predators, see classic film Alexander Nevsky* (We Russians are children of peace. I as
Alexander Nevsky /1220-1263, Russian prince, my note/ speak for Russia and I say to world: "If you
come with peace, you are welcome. But if you come with sword or a threat of sword, then remember the
old proverb, we proved it again yesterday, we proved in fight against Germans on frozen lake, those
who threaten by sword, will also be killed by sword."). As a result of the Second World War: ca. 26
million people died in the Soviet Union and ca. 8 million people died in Germany, ca. 6 million Jews
died.**
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/brigadnici-dostali-den-pred-vybuchem-ve-vrbeticich-necekanevolno-40359402
* from 24 minutes 20 seconds to 25 minutes 10 seconds, part 17 - The Allies, The Unknown War,
narrator Burt Lancaster, directed by Roman Karmen, Ilja Gutman, USA / USSR 1978, ŘITKA VIDEO,
ltd. 2009
** https://cs.wikipedia.org/wiki/Oběti_druhé_světové_války
Aktualizováno 10. 5. 2021 2:58
9. 5. 2021 14:18
Praha opět dělá propagandu místo pravdy, tj. nyní proti ruskému maršálu Koněvovi, ale v roce 1945 mu
udělila titul čestný občan*** za zásluhy na jejím osvobození: "snadné se z osvoboditele stát okupantem,
abychom nikakdá nezabudli, vyzdvihuje starosta Prahy 6 (kde je nejstarší katolický klášter v České
republice, některé fašistické katolické státy masově vraždily své židy, má poznámka) Ondřej Kolář, nové
expozice, na místě, kde stávala socha vojevůdce (Koněva, má poznámka), násilí, kterého se masově
dopouštěly, rudoarmějci na civilním obyvatelstvu, svědectví znásilněných žen zvláště v jarních měsících
roku 1945 při tzv. osvobozování, nikoliv ke svobodě, mnoho, kteří do Československa utekli před
bolševiky, bohužel bylo (uvězněno či zavražděno, má poznámka) sovětskou rozvědkou, připomenout
(maršála Sovětského svazu Koněva, který osvobodil nacistický koncentrační tábor Osvětim /kde
masově vraždili židy jako židy masově vražděná hospodářská zvířata/, byl jedním ze tří hlavních
vojenských velitelů při dobytí nacistického Berlína a v roce 1956 krvavě porazil protisovětské povstání v
Maďarsku, tj. za druhé světové války spojence nacistického Německa**, mé poznámky), který tyto katy
do Prahy přivedl"*. V důsledku druhé světové války: zemřelo v Sovětském svazu asi 26 miliónů lidí a v
Německu zemřelo asi 8 miliónů lidí, zemřelo asi 6 miliónů židů.*****
* https://www.postbellum.cz/2021/05/nikogda-ne-zabudem-sochu-marsala-koneva-vystridala-vystava-
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pametnickych-pribehu/
** https://konev.pametnaroda.cz/biografie/
*** https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Stěpanovič_Koněv
**** https://cs.wikipedia.org/wiki/Oběti_druhé_světové_války
Aktualizováno 9. 5. 2021 23:33
9. 5. 2021 15:17
Prague is again doing propaganda instead of truth, ie now against Russian marshal Konev, but in 1945
it awarded him the title of Honorary Citizen*** for his merits in its liberation: "easy to be a liberatoroccupier, in order never to forget, the mayor of Prague 6 (where is the oldest Catholic monastery in
Czech Republic, some fascist Catholic States massively murdered their Jews, my note) Ondřej Kolář
accentuates, new exposition, on place, where was (Konev's, my note) statue of military leader, violence
perpetrated massively, by Soviet Army soldiers against the civilian population, the testimony of raped
women especially in the spring of 1945 during the so-called liberation, not to freedom, many, who
escaped to Czechoslovakia from the Bolsheviks were regrettably (imprisoned or murdered, my note) by
Soviet Secret Service, to remember (marshal of the Soviet Union Konev, who liberated the Nazi
concentration camp Auschwitz /where they massively murdered Jews as by Jews massively murdered
farm animals/, was one of three main military commanders in conquest of Nazi Berlin and in 1956
bloodily defeated the anti-Soviet revolution in Hungary, ie Nazi Germany's allies during the Second
World War**, my notes), who brought these executioners to Prague"*. As a result of the Second World
War: ca. 26 million people died in the Soviet Union and ca. 8 million people died in Germany, ca. 6
million Jews died.****
* https://www.postbellum.cz/2021/05/nikogda-ne-zabudem-sochu-marsala-koneva-vystridala-vystavapametnickych-pribehu/
** https://konev.pametnaroda.cz/biografie/
*** https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Stěpanovič_Koněv
**** https://cs.wikipedia.org/wiki/Oběti_druhé_světové_války
Aktualizováno 10. 5. 2021 8:57
9. 5. 2021 16:39
V důsledku druhé světové války: zemřelo v Sovětském svazu asi 26 miliónů lidí a v Německu zemřelo
asi 8 miliónů lidí, zemřelo asi 6 miliónů židů. Masožravec, který nelituje, že je masožravec, a nesnaží se
o nápravu, je nikoliv dobrý žid ale špatný Jidáš (židák).
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oběti_druhé_světové_války
Aktualizováno 10. 5. 2021 2:52
9. 5. 2021 18:41
As a result of the Second World War: ca. 26 million people died in the Soviet Union and ca. 8 million
people died in Germany, ca. 6 million Jews died. Carnivore, who does not regret being carnivore and
does not seek correction, is not good Jew but bad Judas (Jude).
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oběti_druhé_světové_války
Aktualizováno 10. 5. 2021 2:56
9. 5. 2021 18:43
Demonstrace proti židům v Jeruzalémě měly za následek stovky zraněných Palestinských Arabů.
Ale Jeruzalém (hebrejsky: yerushalayim) znamená "město míru" (hebrejsky: ir + shalom), podle mé
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Filosofie rovnováhy, mezi (masožravými) dravci a (býložravou) kořistí.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/srazky-v-jeruzaleme-pripominaji-obdobi-intifady153799#dop_ab_variant=488211&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=XiIRCOVpe
7V-202105101050&dop_id=153799&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz
Aktualizováno 10. 5. 2021 14:22
10. 5. 2021 13:21
Demonstrations against Jews in Jerusalem have resulted in hundreds of injured Palestinian Arabs.
But Jerusalem (in Hebrew: yerushalayim) means "city of peace" (in Hebrew: ir + shalom), according to
my Philosophy of Balance, between (carnivorous) predators and (herbivorous) prey.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/srazky-v-jeruzaleme-pripominaji-obdobi-intifady153799#dop_ab_variant=488211&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=XiIRCOVpe
7V-202105101050&dop_id=153799&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz
Aktualizováno 10. 5. 2021 13:52
10. 5. 2021 13:28
Podle českého ministra zdravotnictví očkování proti covidu-19 bude asi nutné opakovat každoročně se
změněnou vakcínou.
Doporučuji zásadně jako milosrdné pouze (1) vakcinaci 2 dávkami současné vakcíny Pfizer/BioNTech
proti covidu-19, protože zásadně používám pouze léky veřejně užívané nejméně 10 let, kde mučená a
vražděná pokusná zvířata to téměř zapomněla. Ačkoliv Pfizer/BioNTech je nyní nejmilosrdnější
vakcína*, tak v budoucnosti to není zaručeno při každoroční změně covid-19 vakcín během pokusů na
tak mučených a vražděných zvířatech jako u vakcín proti chřipce.
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/ockovani-proti-covidu-19-bude-nutne-zopakovat40359791#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=jJxwbCGDKE
C-202105101830&dop_id=40359791&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz
* První Covid-19 vakcína ve Velké Británii (nazvaná COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2), která je v
současnosti šířena Pfizerem. Podle Pfizer tiskového teamu a dostupných vládních informací tato
vakcína neobsahuje živočišné produkty (zejména fetální telecí sérum, má poznámka). / "The first Covid19 vaccine in the UK (called COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2), is currently being rolled out by
Pfizer. According to Pfizer’s press team and the available government information, this vaccine does not
contain animal products."
https://vegsoc.org/lifestyle/the-pfizer-covid-19-vaccine/ : The Pfizer Covid-19 Vaccine: what you need to
know , Vegetarian Society (UK) Ltd, Parkdale/Dunham Road, Altrincham WA14 4QG, Spojené
království
Aktualizováno 11. 5. 2021 16:09
11. 5. 2021 11:51
According to Czech Minister of Health the covid-19 vaccination will probably need to be repeated
annually with changed vaccine.
I recommend on principle as merciful only (1) vaccination with 2 doses of the contemporary
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Pfizer/BioNTech vaccine against covid-19, because I use on principle only medicaments that was in
public use for at least 10 years, where tortured and murdered experimental animals nearly forgot it.
Although Pfizer/BioNTech is now the most merciful vaccine*, so this is not guaranteed in the future with
the annual covid-19 vaccines change during experiments on so tortured and murdered animals as with
the influenza vaccines.
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/ockovani-proti-covidu-19-bude-nutne-zopakovat40359791#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=jJxwbCGDKE
C-202105101830&dop_id=40359791&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz
* "The first Covid-19 vaccine in the UK (called COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2), is currently being
rolled out by Pfizer. According to Pfizer’s press team and the available government information, this
vaccine does not contain animal products" (especially fetal bovine serum, my note)
https://vegsoc.org/lifestyle/the-pfizer-covid-19-vaccine/ : The Pfizer Covid-19 Vaccine: what you need to
know , Vegetarian Society (UK) Ltd, Parkdale/Dunham Road, Altrincham WA14 4QG, United Kingdom
Aktualizováno 11. 5. 2021 15:56
11. 5. 2021 12:07
We must end the cage age in the EU and imports of products from caged farmed animals from third
countries, for all species. Thanks:/ Musíme skončit klecový věk v EU a dovoz výrobků z klecově
chovaných zvířat ze třetích zemí, pro všechny druhy (zvířat). Díky: @[984665731564266:274:Valdis
Dombrovskis]
Aktualizováno 11. 5. 2021 14:35
11. 5. 2021 14:35
Daroval jsem pro to 10 USD. 30.4.21 Pietní akt před jatky Český Brod-23.6.21 Pietní akt před jatky
Kostelecké uzeniny (viz níže)-Kdyby to bylo v Brně, tak bych tam chtěl jít, ač zřejmě nemluví zcela
pravdu o svém reálně nemožném veganství/ I donated 10 USD for it. 30.4.21 vigil, Český Brod save pig23.6.21 vigil, Kostelec save cattle (see below)-If it was in Brno, I would like to go there, although they do
not apparently say the whole truth about their really impossible veganism.
Pro mateřskou organizaci české pobočky Animal Save Movement
(https://www.facebook.com/zviratanejime , https://www.facebook.com/ceskybrodanimalsave a https://ww
w.facebook.com/animalsavecz/ )/ For the Animal Save Movement. Animal Save Movement is a vegan
anti-speciesist animal rights organisation that positions itself against all forms of oppression with a
compassionate and love-based approach. They believe in non-violent resistance against oppression
https://thesavemovement.org/donate/
Aktualizováno 11. 5. 2021 21:56
11. 5. 2021 21:56
27. 5. 2021 5:45
Souhlasím a jsem připraven finančně podpořit jako 2 krát v minulosti./ I agree and I am ready to support
it financially as twice in the past.
https://www.facebook.com/events/360125245394151/
Aktualizováno 11. 5. 2021 22:06
11. 5. 2021 22:06

894

Daroval jsem opět 10 USD. 27.5.21 Pietní akt před jatky Český Brod-23.6.21 Pietní akt před jatky
Kostelecké uzeniny (viz níže)-Kdyby to bylo v Brně, tak bych tam chtěl jít, ač zřejmě nemluví zcela
pravdu o svém reálně nemožném veganství/ I donated 10 USD again. 27.5.21 vigil, Český Brod save
pig-23.6.21 vigil, Kostelec save cattle (see below)-If it was in Brno, I would like to go there, although
they do not apparently say the whole truth about their really impossible veganism.
Pro mateřskou organizaci české pobočky Animal Save Movement
(https://www.facebook.com/zviratanejime , https://www.facebook.com/ceskybrodanimalsave a https://ww
w.facebook.com/animalsavecz/ )/ For the Animal Save Movement. Animal Save Movement is a vegan
anti-speciesist animal rights organisation that positions itself against all forms of oppression with a
compassionate and love-based approach. They believe in non-violent resistance against oppression
https://thesavemovement.org/donate/
Aktualizováno 11. 5. 2021 22:31
11. 5. 2021 22:31
I more times donated for Salvation Army for the Czech homeless, but now for their health care/ Daroval
jsem vícekrát pro Armádu Spásy pro české bezdomovce, ale nyní pro jejich zdravotní péči
Aktualizováno 11. 5. 2021 23:12
11. 5. 2021 23:12
Médecins Sans Frontières in Czech Republic I donated again a medicament for extensively resistant
tuberculosis (apparently an antibiotic,
see https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/pretomanid-fgk-epar-medicineoverview_cs.pdf, my note) / LÉKAŘI BEZ HRANIC V ČR, daroval jsem opět Lék na extenzivně
rezistentní tuberkulózu (zřejmě antibiotikum,
viz https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/pretomanid-fgk-epar-medicine-overview_cs.pdf ,
má poznámka) 218,- Kč (ID daru: 42488154)
https://www.nemocnice-bez-hranic.cz/misto/tuberkuloza-tbc/?fbclid=IwAR0yfHKuiW1xOHvfhmv9waWK1fkTsn9vTMpVEshtBZc-0B1etSzoWs-GdY
Aktualizováno 12. 5. 2021 0:01
11. 5. 2021 23:31
Greenpeace (ID daru/ of Gift: 42488162)
I donated for Ocens/ Daroval jsem pro
oceány https://www.zachranmeoceany.cz/?fbclid=IwAR2p4q65VLo9eNgnPTGM_7B0FhRBFP-FVHqkeHYqBErTSgusWaJgY3mUq4
I donated for forests and rainforests/ Daroval jsem pro lesy a
pralesy https://podpora.greenpeace.cz/vterina/?_ga=2.149962998.1727398081.16153304161909891828.1615330416#daruj
Aktualizováno 12. 5. 2021 0:03
12. 5. 2021 0:03
I donated again for PETA the largest non-profit organization fighting for animal rights in the world/
Daroval jsem opět pro PETA
PETA je největší nezisková organizace bojující za práva zvířat na světě, založená v roce 1980 v USA.
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Jejím sloganem je "Nemáme žádné právo zvířata jíst, nosit jejich kůži a kožešiny, provádět na nich
experimenty, využívat je v zábavním průmyslu, ani je jakýmkoli jiným způsobem vykořisťovat a týrat."
Přeposlaná zpráva/ followed message -------Předmět: Thank you for your gift to PETA!
Datum: Tue, 11 May 2021 18:08:40 -0400 (EDT)
Od: PETA <donations@peta.org>
Komu: daliborgruza@seznam.cz
PETA
Dear Dalibor,
Thank you for your special gift of $10.52 to PETA. ...
https://headlines.peta.org/donate/?en_txn7=Navigation%3A%3Atop-donate-nowbutton&supporter.appealCode=IXXXWBXXXXG&fbclid=IwAR0Izf1vE6nD1rznJXDkKB7JkeC_RLf9mIlDdd_jEXPJKasrGtaJbTelRI
Aktualizováno 12. 5. 2021 0:19
12. 5. 2021 0:13
I donated for UNICEF for malnutrition/ Daroval jsem pro UNICEF pro podvýživu příspěvek č.
7472100174
Aktualizováno 12. 5. 2021 0:42
12. 5. 2021 0:42

Proč pravidelně daruji: Myslím, že všichni živí tvorové by měli mít spravedlivá práva uznaná zákony státu. Myslím,
že světu nevládnou vrcholoví masožraví predátoři (evoluční biologie), ale naopak charita, tj. zkráceně řečeno "co
možná nejméně smrti a bolesti" (charitologie). Blíže viz má Filosofie rovnováhy na http://www.spvzt.cz/ .

Proč pravidelně daruji: Myslím, že všichni živí tvorové by měli mít spravedlivá práva uznaná zákony
státu. Myslím, že světu nevládnou vrcholoví masožraví predátoři (evoluční biologie), ale naopak charita,
tj. zkráceně řečeno "co možná nejméně smrti a bolesti" (charitologie). Blíže viz má Filosofie rovnováhy
na http://www.spvzt.cz/ .
12. 5. 2021 1:02

Why I donate regularly: I think, that all living creatures should have just rights recognized by the laws of the State. I
think that the world is not ruled by top carnivorous predators (evolutionary biology), but on the contrary it is ruled by
charity, ie in short by "the least possible death and pain" (charitology). For more details, see my Philosophy of
Balance on http://www.spvzt.cz/ .

Why I donate regularly: I think, that all living creatures should have just rights recognized by the laws of
the State. I think that the world is not ruled by top carnivorous predators (evolutionary biology), but on
the contrary it is ruled by charity, ie in short by "the least possible death and pain" (charitology). For
more details, see my Philosophy of Balance on http://www.spvzt.cz/ .
12. 5. 2021 1:05
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Muž podle obžaloby nezákonně šířil na internetu filmy, má zaplatit 80 miliónů Kč.
Autorská díla jsou majetek autora ale zároveň majetek (kultury) celého tvorstva. Proto by měl soud
rovněž dokazovat, jestli "ukradená" autorská díla bylo možné koupit na trhu, a to za rozumnou cenu, a
jestli si je zákazníci pirátského serveru nekoupili od autorů po jejich získání z tohoto pirátského serveru
v rámci účinné lítosti.
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/muž-podle-obžaloby-nezákonně-šířil-na-internetu-filmy-mázaplatit-80-milionů/ar-BB1gDRIv?ocid=msedgntp
Aktualizováno 12. 5. 2021 14:10
12. 5. 2021 13:36
According to the formal accusiation, the man illegally distributed films on the Internet, he has to pay CZK
80 million.
Copyright works are property of author but also property (of culture) of whole creation. Therefore, the
court should also prove if the "stolen" copyright works could be purchased on market, namely at
reasonable price, and unless the pirated server's customers purchased them from authors after
downloading from this pirated server within effective repentance.
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/muž-podle-obžaloby-nezákonně-šířil-na-internetu-filmy-mázaplatit-80-milionů/ar-BB1gDRIv?ocid=msedgntp
Aktualizováno 12. 5. 2021 14:04
12. 5. 2021 13:38
Vážený pane doktore,
děkujeme za zprávu - Vaší dlouhodobé podpory si velmi vážíme. Bez laskavých lidí, jako jste i Vy,
bychom naši práci dělat nemohli. ... Díky Vaší finanční podpoře, kterou UNICEF poskytujete již od roku
2007, jsme mohli pomoci již velkému počtu dětí a udělat jejich životy šťastnější. Patří Vám VELKÉ DÍKY!
UNICEF zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu, vzdělání a ochranu znevýhodněným dětem ve
více než 190 zemích světa. Největší část pomoci směřujeme do těch částí světa, kde je situace dětí
nejtíživější – do nejchudších zemí a do oblastí zasažených přírodní nebo válečnou katastrofou. UNICEF
se nesnaží dělat vše, ale soustředí svou činnost na trvalé řešení základních problémů v těchto
oblastech: zajišťuje dětem výživu, zdravotní péči, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny
chlapce i dívky a ochranu před násilím a zneužíváním.
Přeji Vám, pane doktore, pevné zdraví a co nejvíce radostných dnů.
Se srdečným pozdravem
Marcela Zmrhalová
Direct Mail Manager
UNICEF ČR
Rytířská 539/31
110 00 Praha 1
tel: +420 255 711 820
web: www.unicef.cz
-------- Přeposlaná zpráva -------Předmět: FW: Zpráva
Datum: Wed, 12 May 2021 15:45:41 +0200
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Od: mzmrhalova@unicef.cz
Komu: daliborgruza@seznam.cz
Kopie: Unicef@unicef.cz
Aktualizováno 12. 5. 2021 16:38
12. 5. 2021 16:06
Dear Doctor,
Thank you for your message-we appreciate your long-term support. Without kind people like you, we
would not be able to do our job. ... Thanks to your financial support, which you have been providing to
UNICEF since 2007, we have been able to help a large number of children and make their lives happier.
THANKS TO YOU GREAT THANKS!
UNICEF provides health care, nutrition, drinking water, education and protection to disadvantaged
children in more than 190 countries. Most of the aid goes to those parts of the world where the situation
of children is most severe - to the poorest countries and to areas affected by natural or war disasters.
UNICEF does not strive to do everything, but focuses its efforts on lasting solution of basic problems in
the following areas: providing nutrition, health care, drinking water and sanitation to children, basic
education for all boys and girls, and protection against violence and abuse.
I wish you, Doctor, good health and as many happy days as possible.
Sincerely
Marcela Zmrhalová
Direct Mail Manager
UNICEF CR
Rytířská 539/31
110 00 Prague 1
tel: +420 255 711 820
web: www.unicef.cz
-------- Forwarded Message -------Subject: FW: Report
Date: Wed, 12 May 2021 15:45:41 +0200
From: mzmrhalova@unicef.cz
To: daliborgruza@seznam.cz
Copy: Unicef@unicef.cz
Aktualizováno 12. 5. 2021 16:38
12. 5. 2021 16:14
symbiotický vztah těchto druhů korálů a lilijic přes dlouhé věky přetrval, To podle vědců také může
znamenat, po prvohorních interakcích a že mohou sdílet společné předky. Na definitivní závěry zatím
vědci získali málo exemplářů, ale protože již vědí, na co se mají zaměřit, dá se čekat, že budou
následovat další podrobnější odhalení tohoto pradávného fascinujícího "přátelství".
Pro prokázání přátelství mikroorganismů jsem v roce 2012 navrhl následující přírodovědný pokus.
Pěstuji pod dohledem odborníka několik měsíců dvě kultury kvasinek odolných na vysoký obsah cukru,
první kultura kvasinek je dlouhodobě živena roztokem vody a cukru z rýžového sirupu a druhá kultura
kvasinek roztokem vody a nerafinovaného surového řepného cukru. Poté těmito kvasinkami infikuji
bulvu dospělé cukrové řepy, těmto kvasinkám budu stále i po infikaci dodávat tuto dosavadní potravu a
budu elektronovým mikroskopem sledovat, zda živé buňky této cukrové řepy rozeznají kvasinky krmené
rýžovým sirupem jako přítele a např. vznikne mezi nimi symbióza a jako nepřítele kvasinky krmené
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nerafinovaným řepným cukrem, tedy příbuzným pokusné cukrové řepy a např. dojde mezi nimi k boji na
život a na smrt. Blíže k tomuto pokusu vyjadřuji ve Filosofii rovnováhy.
Zároveň jsem Vás všechny chtěl požádat touto cestou, vzhledem k tomu, že nejsem přírodovědec, ale
právník, abyste se pokusili navrhnout a provést vlastní přírodovědné experimenty ohledně této
hypotézy. K pokusům na živých tvorech lze ve stručnosti uvést, že připouštím pokusy na živých tvorech
jen, jestliže půjde o plnění stálé povinnosti působení co možná nejméně smrti a bolesti. Moje stanovisko
k pokusům na zvířatech blíže naleznete v mé Filosofii rovnováhy.
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/věda-a-technika/vědci-objevili-v-moři-fascinující-přátelství-miliony-letuž-nemělo-existovat/ar-BB1gDcai?ocid=msedgntp
Aktualizováno 13. 5. 2021 7:55
13. 5. 2021 1:35
the symbiotic relationship of these species of corals and lilies remains in existence over long ages, This,
according to scientists, can also mean, after Paleozoic interactions and that they can share common
ancestors. For definitive conclusions, the scientists obtained small number of exemplars, but because
they already know what to focus on, one can expect further detailed revelations of this ancient
fascinating "friendship".
In 2012 to demonstrate microorganism friendship I have designed the following experiment. For several
months and under the supervision of an expert, I have been growing two cultures of yeast cells resistant
to a high content of sugar. The first culture of yeast cell is nourished for an extended period of time by a
solution of water and sugar from rice syrup, while the other by a solution of water and unrefined raw
beet sugar. Later, I contaminate the tuber of a mature sugar beet with these yeast cells. After the
contamination, I will keep providing the yeast cells with the same nourishment and observe through an
electron microscope whether the living cells of the sugar beet can recognize the yeast cells nourished
by the rice syrup as a friend, giving rise to symbiosis between them, while they will regard as an enemy
the yeast cells nourished by non-refined beet sugar, a relative to the trial sugar beet, resulting in a lifeand-death struggle between them. More about this experiment is described in the Philosophy of
Balance.
Simultaneously, I would like take this opportunity to ask you, being a lawyer, not a scientist, to try to
design and conduct your own scientific experiments related to this hypothesis. As far as experiments on
living creatures are concerned, I allow these only when the permanent obligation to inflict the least
possible amount of death and pain is fulfilled. My standpoint towards animal experiment is described in
more detail in my Philosophy of Balance.
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/věda-a-technika/vědci-objevili-v-moři-fascinující-přátelství-miliony-letuž-nemělo-existovat/ar-BB1gDcai?ocid=msedgntp
Aktualizováno 13. 5. 2021 8:10
13. 5. 2021 2:00
uvedl Sablé-Mayer (v hebrejštině: mayer=me+ir, znamená v češtině: z+města), tj. zřejmá propaganda
špatných židů (Jidáše), kteří zavinili smrt kůzlat (tj. Ježíše z Nazaretu, zřejmého Spasitele): "Vědci
objevili unikátní schopnost člověka. Nemají ji ani opice. Obliba pravidelných geometrických forem,
abstrakce, která se zakládá na symbolech, a ovládají určitý "jazyk", Tato geometrická intuice je u
člověka přítomná, ale u paviánů chybí" -- Protidůkaz: Bohatě rozvinutý společenský život, jaký vedou
opice, sebou nese nutnost vzájemné komunikace. Opice se spolu prostě musí umět domluvit. Seznam
lidoopů, kteří se naučili znakovou řeč. Šimpanzi: Washoe, Chimp Nimsky, Sarah, Loulis, Panzee, Lucy
Temerlin (všichni se naučili znakovou řeč), Lana (používala k dorozumívání s lidmi tak zvané lexigramy
– klávesy se symboly), Ai (používala počítač). Bonoba (jiný druh šimpazne): Panbanisha a její syn
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Nyota, Kanzi. Orangutani: Chantek, Azy. Gorily: Koko, Michael. Jak se opice naučily mluvit | Ábíčko.cz.
Zábava, příroda, věda a technika | Ábíčko.cz [online]. Copyright © 2001 [citováno 21. května 2020].
Vyšlo v ABC 23/2009. 18. listopadu 2009, 06:00 hodin Autor: Zdena Martinová, dostupné
z: https://www.abicko.cz/clanek/precti-si-priroda/9425/jak-se-opice-naucily-mluvit.html
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/věda-a-technika/vědci-objevili-unikátní-schopnost-člověka-nemají-jiani-opice/ar-BB1gDIBu?ocid=msedgntp
Aktualizováno 12. 6. 2021 0:49
13. 5. 2021 13:33
said Sablé-Mayer (in Hebrew: mayer=me+ir, it means in English: from+city), ie probable propaganda of
bad Jews (Judas), who caused death of baby goats (ie of Jesus of Nazareth, probable Savior):
"Scientists discovered unique human ability. Even monkeys have not it. Popularity of regular geometric
forms, abstraction, which is based on symbols and they speak certain "language", This geometric
intuition is present in humans, but baboons (monkeys, my note) lacks it" -- Dissent: The richly developed
social life led by monkeys necessitates mutual communication. The monkeys just have to be able to
talk. List of apes who have learned sign language. Chimpanzees: Washoe, Chimp Nimsky, Sarah,
Loulis, Panzee, Lucy Temerlin (they all learned sign language), Lana (she used so-called lexigrams to
communicate with - keys with symbols), Ai (she used a computer). Bonoba (another kind of
chimpanzee): Panbanisha and her son Nyota, Kanzi. Orangutans: Chantek, Azy. Gorillas: Koko,
Michael. How did the monkeys learn to speak? Ábíčko.cz. Entertainment, nature, science and
technology Ábíčko.cz [online]. Copyright © 2001 [ cited May 21, 2020]. Published in ABC 23/2009.
November 18, 2009, 6:00 AM Author: Zdena Martinová, available
from: https://www.abicko.cz/clanek/precti-si-priroda/9425/jak-se-opice-naucily-mluvit.html
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/věda-a-technika/vědci-objevili-unikátní-schopnost-člověka-nemají-jiani-opice/ar-BB1gDIBu?ocid=msedgntp
Aktualizováno 18. 6. 2021 17:30
13. 5. 2021 13:43
Korán **** a hezcí mladí chlapci v islámském ráji: "52.17 A bohabojní věru budou v zahradách a ve
slastech, 52.22 A ovocem a masem je opatříme podle jejich přání 52.23 a tam mezi sebou si poháry
podávat budou, z nichž nepojde ani prázdné tlachání, ani k hříchům svádění, 52.24 a budou je tam
chlapci" (" – "غلمانanglický přepis: ghilman, znamená v arabském jazyce v jednotném čísle: otrok ghalam /viz v hebrejštině: gala - šel do vyhnanství/)* "obcházet, kteří perlám střeženým se budou
podobat." (Korán /Hora Sinaj - ATH THUUR/ - 52: 17-24) "56.12 v zahradách slastí usídleni 56.17
obcházet mezi nimi budou chlapci" (" – "ولدانanglický přepis: wildan /český přepis: uladenun, přepis
hebrejského překladu: jeladim/)** "mládí věčného 56.22 Tam budou i dívky velkých očí černých" (" "حورanglický přepis: hur ***, ħawɾ, ħawwaɾa, znamená v arabském jazyce: topol, pozměnil /viz v hebrejštině:
chaver-a, s překladem: přítel-kyně/), "56.22/23 jež srovnat lze s perlami střeženými," (Korán /Nezvratná
událost - AL WAAQI'AH/ - 56: 12-23 *****)
Poznámky:
* " "غلمانje množné číslo anglického slova: boy (chlapec, kluk, hoch), child (dítě), man (muž), punk (grázl,
syčák, pankáč, punker), laddie (chlapec, mladík, hoch), guy (chlap, chlápek, chlapík), nipper (malýšpunt, prcek, klouček), shaver (holič vousů, kluk, klučina), chap (chlápek, chlapík, maník)
** " "ولدانje množné číslo anglického slova odvozeného v arabském jazyce od slovesa (s významem
rodil) - walada (v hebrejštině: jalad): boy (chlapec, kluk, hoch), son (syn)
*** " “حورje ženské a také mužské množné číslo anglického slova: houri (Korán: 44:54, 52:20, 56:22,
55:72, 37:48, 38:52, 78:33, 55: 56,74, 56:35, viz https://de.wikipedia.org/wiki/Huri )
**** Korán, v českém jazyce, z arabského originálu přeložil Ivan Hrbek, vydal Odeon, nakladatelství
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krásné literatury a umění, n.p., Praha 1991, ***** tamtéž, strana 647: Súra 56, První část (vv. 1-56), I
tato část podlehla pozdějšímu přepracování a doplnění, …
Aktualizováno 18. 5. 2021 3:20
17. 5. 2021 16:18
Koran **** and nice young boys in Islamic paradise: "52.17 And believe, that the God-fearing will be in
the gardens and in the delights, 52.22 And we will provide them with fruit and meat according to their
wishes, 52.23 and there they will give each other the cups, from which there will be neither empty
speaking nor a sin seduction, 52.24 and there boys" (" "غلمان- English transcription: ghilman, means in
Arabic language in the singular: slave - ghalam /see in Hebrew: gala - went into exile/)* "will go among
them, who will be similar to guarded pearls." (Koran /Mount Sinai - ATH THUUR/ 52: 17-24). "56.12 In
the gardens of delights settled 56.17 among them will go the boys" (" "ولدان- English transcription: wildan,
/the English transcription of Hebrew translation: yeledim/)** "of eternal youth 56.22 There will also be
girls with big black eyes" (" "حور- English transcription: hur ***, ħawɾ, ħawwaɾa, means in Arabic
language: poplar, modified /see in Hebrew: chaver-a, with translation: fe-male friend/), "56.22/23 who
can be compared to guarded pearls," (Koran /Irreversible Event - AL WAAQI'AH/ - 56: 12-23 *****)
Notes:
* " "غلمانis the plural English word: boy, child, man, punk (ie punker), laddie (ie boy, young man, boy),
guy, nipper (ie little boy), shaver (ie beard barber, boy), chap (ie guy, man)
** " "ولدانis the plural English word derived in Arabic language from verb (with meaning bore, ie gave
birth) - walada (in Hebrew: yalad): boy, son
*** " "حورis the feminine and also masculine plural English word: houri (Koran: 44:54, 52:20, 56:22,
55:72, 37:48, 38:52, 78:33, 55:56.74, 56:35, see https://de.wikipedia.org/wiki/Huri )
**** Koran, in Czech language, translated from the Arabic original by Ivan Hrbek, published by Odeon,
publishing house of beautiful literature and art, n.p., Prague 1991, ***** ibid., page 647: Sura 56, First
part (verses 1-56), This part also was object of later reworking and supplementation, …
Aktualizováno 18. 5. 2021 3:48
17. 5. 2021 16:20
Britská královna oznámila, že vláda navrhne zákon, kterým ukončí export zvířat na výkrm a porážku ze
Spojeného království. Chci, aby Evropská unie udělala totéž./ British queen announced, that the
government will suggest the law, which ends the export of animals for fattening and slaughter from the
United Kingdom. I want that the European Union will do the same.
https://www.facebook.com/ciwf.cesko/photos/a.634961366554175/4253604391356503/
Aktualizováno 17. 6. 2021 13:38
18. 5. 2021 4:02
EU komisaře pro zvířata - petice - podepsal jsem./ EU Commissioner for animals - petition - I signed..
Aktualizováno 18. 5. 2021 11:24
18. 5. 2021 11:24
Holes Drilled Into Monkeys’ Skulls, Electrode Leads Threaded Through Their Bodies. US university
interrupted negotiations that were aimed at reducing the number of animals used in experiments and
modernizing research. PETA needs our help to continue these talks./ Díry vyvrtané do lebek opic,
elektrody vedené skrz jejich těla. USA universita přerušila jednání, jehož cílem bylo snížit počet zvířat
používaných při pokusech a modernizovat výzkum. PETA potřebuje naši pomoc k pokračování těchto
jednání.
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In a University of Massachusetts–Amherst (UMass) laboratory as part of an absurd attempt to study
age-related changes in human cognition associated—which marmosets don’t even experience!/ V
laboratoři University of Massachusetts-Amherst (UMass) v rámci absurdního pokusu studovat věkové
změny v lidském poznávání spojené s menopauzou, které se u opic vůbec nevyskytují!
https://support.peta.org/page/27659/action/1?locale=en-us&fbclid=IwAR1pmB4bCyOl_arCHyATno17X1ftr3EJtq3XRp4LlF5ygSMAIJaLWFrUAg
Aktualizováno 4. 6. 2021 8:24
4. 6. 2021 5:37
Holes Drilled Into Monkeys’ Skulls, Electrode Leads Threaded Through Their Bodies. University of
Massachusetts–Amherst (UMass) on marmosets to mimic menopause. After caging, cutting into, and
experimenting on marmosets, it kills them and dissects their bodies./ Díry vyvrtané do lebek opic,
elektrody vedené skrz jejich těla. University of Massachusetts-Amherst (UMass) u marmošek, aby
napodobila menopauzu. Po umístění do klecí, řezání a experimentování na marmoškách je zabije a
rozpitvá jejich těla.
https://www.peta.org/blog/umass-simulates-hot-flashes-in-marmosets/?utm_source=PETA%3A%3AEMail&utm_medium=E-News&utm_campaign=0621%3A%3Aviv%3A%3APETA%3A%3AEMail%3A%3AHoles+Drilled+Into+Monkeys+Skulls%3A%3A%3A%3Apeta+e-news
Aktualizováno 4. 6. 2021 6:17
4. 6. 2021 5:53

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Židé ztělesňují hady jako Boží tvory. Viz hebrejské slovo "zochel", což znamená: "plaz", původně
"housenka" nebo zřejmě také "pamatuje Bůh", odvozené ze slov: "zachar" ("pamatoval", viz také jméno
"Zachar-iá-š/hve/" či "Zach") a "el" ("Bůh"). Viz také při putování židů pouští po Exodu: Bible kralická,
Starý zákon, Numeri 21,8 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Udělej sobě hada podobného těm ohnivým, a
vyzdvihni jej na sochu; a každý ušťknutý, když pohledí na něj, živ bude.
4. 6. 2021 7:29

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Jews embody snakes as creatures of God. See Hebrew word "zochel", which means "reptile", originally
"caterpillar" or apparently also "God remembers", derived from words: "zachar" ("remembered", see also
name "Zechar-iah/ve/" or "Zach") and "el" ("God"). See also during Jews' wandering in desert after the
Exodus: King James Bible (KJV), Old Testament, Numbers 21:8 And the Lord said unto Moses, Make
thee a fiery serpent, and set it upon a pole: and it shall come to pass, that every one that is bitten, when
he looketh upon it, shall live.
4. 6. 2021 7:57
Nyní výbuch sopky v Goma v Africe: 280 000 dětí v nebezpečí - daroval jsem UNICEF 300,- Kč, aby
pomohla:/ Now volcano eruption in Goma in Africa: 280 000 children in danger - I donated 300,- CZK to
UNICEF to help: https://www.unicef.cz/vybuch-sopky-u-mesta-goma-v-drc-kongo/
Aktualizováno 5. 6. 2021 1:28
4. 6. 2021 21:57
Nový židovský premiér Izraele Bennett z nacionalistické strany Jamina chce provést bezpečný nový
experiment, jak skončit chaos v Izraeli, který v budoucnu riskuje zapříčinit světovou jadernou válku
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Muslimů proti židům, resp. Západu (viz začátek této stránky). Proto izraelská vládní koalice zahrne
poprvé jednu arabskou stranu (UAL Mansúra Abbáse, jež studoval Hebrejskou univerzitu v Jeruzalémě
a Haifskou univerzitu*, protože cca pětina občanů Izraele jsou Arabové, kteří historicky neodešli do
palestinských území v Izraeli) a také pravicové, ale i centristické a levicové židovské politické strany. Ale
stále hrozí riziko, že tato koalice úspěšně nevznikne. Podle Bennetta závislost vlády na této arabské
islamistické straně neoslabí její možnosti vojensky reagovat na arabský terorismus, jestli to bude třeba a
jestli tato vláda kvůli takové vojenské operaci zanikne, pak to židé v Izraeli vyřeší novými volbami.
* https://cs.wikipedia.org/wiki/Mansúr_Abbás
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/domácí/budu-nejnenáviděnější-člověk-v-zemi-nový-premiér-izraelebennett-chce-skoncovat-s-chaosem/ar-AAKHuU4?ocid=msedgntp
Aktualizováno 6. 6. 2021 20:12
4. 6. 2021 22:57
New Jewish Prime Minister of Israel, Bennett from nationalist Yamina party, wants to make safe new
experiment how to end chaos in Israel, which in future risks causing a world nuclear war of Muslims
against Jews, virtually the West (see top of this page). Therefore Israel's government coalition will
include for first time one Arab party (UAL of Mansour Abbas who studied Hebrew University of
Jerusalem and University of Haifa*, because ca. one-fifth of Israeli citizens are Arabs who historically did
not go to Palestinian territories in Israel), and also the right-wing, but also centrist and left-wing Jewish
political parties. But there is still a risk that this coalition will not be created successfully. According to
Bennett, the government's dependence on this Arabic Islamist party will not weaken its ability to respond
militarily to Arabic terrorism if necessary, and if this government collapses because of such a military
operation, then Jews in Israel will resolve it with new elections.
* https://cs.wikipedia.org/wiki/Mansúr_Abbás
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/domácí/budu-nejnenáviděnější-člověk-v-zemi-nový-premiér-izraelebennett-chce-skoncovat-s-chaosem/ar-AAKHuU4?ocid=msedgntp
Aktualizováno 6. 6. 2021 19:44
4. 6. 2021 22:58
04.06.2021 (během dnešní války židé zabili stovky Palestinců v Gaze, ale Palestinci zabili desítky židů,
má poznámka) Palestinec, který žije v Gaze 20 let. Izraelskou ofenzívu viděl v letech 2008 a 2014. S
válkou nyní není srovnání. Na Gazu se stále střílí. Naproti tomu Gaza vypálila do Izraele stovky raket za
den./ (during today's war, Jews killed hundreds of Palestinians in Gaza, but Palestinians killed dozens of
Jews, my note) A Palestinian who lives in Gaza for 20 years. He saw Israeli offensive in 2008 and 2014.
There is no comparison with war now. Gaza is still shot at. By contrast Gaza fired hundreds of missiles
into Israel in a day.
https://www.lekari-bez-hranic.cz/palestina-aymen
Aktualizováno 11. 6. 2021 21:10
5. 6. 2021 0:48
Vážení. Přeji si, abyste v parlamentu EU podpořili ukončení všech klecových velkochovů. S úctou JUDr.
Dalibor Grůza Ph.D.
Aktualizováno 7. 6. 2021 7:09
7. 6. 2021 7:09
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Nezautočíme-li, zničí oni nás. Izraelská letadla odstartovala 7. června 1981. Před 40 lety Izrael letecky
zničil irácký jaderný reaktor. Izraelská tajná služba došla k závěru, že reaktor bude pro výrobu iráckých
jaderných zbraní./ If we don't attack, they will destroy us. Israeli planes took off on June 7, 1981. 40
years ago, Israel destroyed an Iraqi nuclear reactor by planes. Israeli secret service concluded that
reactor would be for production of Iraqi nuclear weapons.
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/neudeříme-li-zničí-oni-nás-před-40-lety-izrael-letecky-napadlirácký-reaktor/ar-AAKLHjA?ocid=msedgntp
Aktualizováno 7. 6. 2021 10:04
7. 6. 2021 9:37
Organizace Greenpeace. Daroval jsem. (Id daru: 5242530015) Vytvořme oceánské
rezervace!: https://www.darujme.cz/projekt/1203948 a (Id daru: 942530019) Ochrana pralesů Indonésie: https://www.darujme.cz/projekt/184 -- Greenpeace. I donated. (Donation Id: 5242530015)
Let's Create Ocean Reserves!: https://www.darujme.cz/projekt/1203948 and (Donation Id: 942530019)
Protecting Forests - Indonesia: https://www.darujme.cz/projekt/184
Aktualizováno 9. 6. 2021 11:03
9. 6. 2021 11:03
Médecins Sans Frontières in Czech Republic I donated again a medicament for extensively resistant
tuberculosis (apparently an antibiotic,
see https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/pretomanid-fgk-epar-medicineoverview_cs.pdf, my note) / LÉKAŘI BEZ HRANIC V ČR, daroval jsem opět Lék na extenzivně
rezistentní tuberkulózu (zřejmě antibiotikum,
viz https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/pretomanid-fgk-epar-medicine-overview_cs.pdf ,
má poznámka) 218,- Kč (ID daru: 2942530120)
https://www.nemocnice-bez-hranic.cz/misto/tuberkuloza-tbc/?fbclid=IwAR0yfHKuiW1xOHvfhmv9waWK1fkTsn9vTMpVEshtBZc-0B1etSzoWs-GdY
Aktualizováno 9. 6. 2021 11:16
9. 6. 2021 11:16
I more times donated for Salvation Army for the Czech homeless, but now for their health care/ Daroval
jsem vícekrát pro Armádu Spásy pro české bezdomovce, ale nyní pro jejich zdravotní péči: (Id daru:
9142530122) https://www.darujme.cz/projekt/1200359?fbclid=IwAR2XTlGBkvEW1y_6BD8XWfVSsBgcv
z-p8DIgI5OvnAZ8oWQirT_nqNN2GbQ
Aktualizováno 9. 6. 2021 11:26
9. 6. 2021 11:26
Daroval jsem opět 10 USD. 21.6.21 Pietní akt před jatky Český Brod-23.6.21 Pietní akt před jatky
Kostelecké uzeniny (viz níže)-Kdyby to bylo v Brně, tak bych tam chtěl jít, ač zřejmě nemluví zcela
pravdu o svém reálně nemožném veganství/ I donated 10 USD again. 21.6.21 vigil, Český Brod save
pig-23.6.21 vigil, Kostelec save cattle (see below)-If it was in Brno, I would like to go there, although
they do not apparently say the whole truth about their really impossible
veganism: https://www.facebook.com/animalsavecz/events/?ref=page_internal
Pro mateřskou organizaci české pobočky Animal Save Movement
(https://www.facebook.com/zviratanejime , https://www.facebook.com/ceskybrodanimalsave a https://ww
w.facebook.com/animalsavecz/ )/ For the Animal Save Movement. Animal Save Movement is a vegan
anti-speciesist animal rights organisation that positions itself against all forms of oppression with a
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compassionate and love-based approach. They believe in non-violent resistance against oppression
https://thesavemovement.org/donate/
Aktualizováno 9. 6. 2021 12:11
9. 6. 2021 12:11
I donated again for PETA the largest non-profit organization fighting for animal rights in the world/
Daroval jsem opět pro PETA
PETA je největší nezisková organizace bojující za práva zvířat na světě, založená v roce 1980 v USA.
Jejím sloganem je "Nemáme žádné právo zvířata jíst, nosit jejich kůži a kožešiny, provádět na nich
experimenty, využívat je v zábavním průmyslu, ani je jakýmkoli jiným způsobem vykořisťovat a týrat."
-------- Přeposlaná zpráva -------Předmět: Thank you for your gift to PETA!
Datum: Wed, 9 Jun 2021 08:25:58 -0400 (EDT)
Od: PETA <donations@peta.org>
Komu: daliborgruza@seznam.cz
PETA
Dear Dalibor,
Thank you for your special gift of $10.00 to PETA. ...
https://headlines.peta.org/donate/?en_txn7=Navigation%3A%3Atop-donate-nowbutton&supporter.appealCode=IXXXWBXXXXG&fbclid=IwAR3Effv912Wwl5Q7XZ_938PAyoZhb47L0OwKMZkzmKYXXjLbu3ITw_OsdE
Aktualizováno 9. 6. 2021 14:32
9. 6. 2021 14:32

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
O mých darech informuji, abych inspiroval ostatní dárce a abychom věděli, že plním svou občanskou
povinnost vůči zvířatům i lidem (tj. podporuji více organizací v charitě k lidem i zvířatům, viz tento můj
facebook)./ I inform about my donations to inspire other donors and that we know that I perform my civic
duty to animals and humans (ie I support more organizations in charity for humans and animals, see this
my facebook).
10. 6. 2021 8:03
Dear Member of Czech Parliament, it is no longer possible to tolerate the hunting through dog's
burrowing, when the fox's mother instinct compels her to sacrifice her life for lives of her babies in vain./
Vážený pane český poslanče, norování, kdy mateřský pud lišky ji nutí obětovat za život liščat marně
svůj život, není možné nadále tolerovat.
Zabíjení a trýznivé zacházení s dětmi lišek (liščaty) v přítomnosti jejich matky při norování, kdy mateřský
pud lišky ji nutí obětovat za život liščat často marně i svůj život, známé z médií je důkazem toho, že
tento způsob lovu v době kladení mláďat a péče o mláďata není možné nadále tolerovat.*/** Mé osobní
stanovisko k tomu viz také má Filosofie rovnováhy na http://www.spvzt.cz/ .
S pozdravem JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., nar. 29.1.1973, trvale bytem Hustopeče, Mírová 1098/4,
69301 Hustopeče
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Pozn.:
* Norování lze považovat za zakázaný způsob lovu dle § 45, odst. 1, písm. b) mysliveckého zákona, ale
není takto mysliveckou veřejností vnímán.
** V novele mysliveckého zákona jsou i 2 další pozměňovací návrhy, sněmovní zemědělský výbor opět
pošlapává ochranu zvířat:
- Návrhem B3 výboru pro životní prostředí mají být konečně regulovány podmínky chovu lišek myslivci.
Lišky jsou dnes myslivci chovány mnohdy ve stejně otřesných podmínkách jako dříve na kožešinových
farmách. Zemědělský výbor, který svého času brojil za zachování kožešinových farem, nic nepochopil a
chce trápení lišek zachovat alespoň pro myslivecké účely. Vyzvěte prosím své poslance, aby tento
zpátečnický postoj odmítli a návrh B3 podpořili.
- Návrhem E1 poslankyně Dany Balcarové (Piráti) má být zakázáno norování liščat. Vyzvěte prosím své
poslance, aby návrh E1 navzdory zemědělskému výboru podpořili.
(blíže viz https://www.obrancizvirat.cz/novela-myslivost/ )
Aktualizováno 11. 6. 2021 23:34
11. 6. 2021 12:13
07.06.2021 Vážení. Přeji si, abyste v parlamentu EU podpořili ukončení všech klecových velkochovů. S
úctou JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
11.06.2021 Dobrý den, děkuji za Vaši zprávu. Tuto velmi důležitou iniciativu jsem samozřejmě podpořil.
Přeji hezký den, LN (Luděk Niedermayer, poslanec EP za TOP 09 / STAN, má
pozn.) https://www.facebook.com/Niedermayer.Ludek/posts/2958321031105514
Aktualizováno 11. 6. 2021 12:38
11. 6. 2021 12:22
(izraelská propaganda iránské atomové bomby) Izraelská špionáž Mossad: Kdo nás ohrozí, přestane
existovat.**
¨
19. května, pákistánský parlamentní poslanec vyhrožoval atomovou válkou proti Izraeli v projevu
reagujícím na současnou eskalaci konfliktu v Izraeli proti Palestincům v Pásmu Gazy: Ptáme se těch,
kdo vládnou Pákistánu, vedou islámský národ, ptám se armády Pákistánu, je džihád cestou Alláha, proč
nevyhlásíte džihád proti Izraeli? Pákistán i Izrael mají atomové zbraně. Pákistán má cca 160 jaderných
bomb, balistické rakety*** a letadla F-17, což je lehký nadzvukový bitevník nové generace vyvinutý
společně s Číňou. Džamaát je velmi konzervativní muslimská politická strana s menšinovým
zastoupením v národním shromáždění, ale v Pákistánu má společenský vliv.*
Zdroje:
* https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/clanek/na-co-tu-atomovku-mamepakistansky-poslanec-burcoval-vladu-k-dzihadu-proti-izraeli-40360696
** https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/clanek/kdo-nas-ohrozi-prestane-existovatnecekane-otevreny-rozhovor-s-exsefem-mossadu40363060#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=mkeHw5KTi5
s-202106111607&dop_id=40363060&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz
*** https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/pakistan-otestoval-balistickou-raketu-40284081
Aktualizováno 12. 6. 2021 0:05
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11. 6. 2021 19:55
(Israeli propaganda of Iran atom bomb) Israeli espionage, Mossad: Who will threaten us will stop to
exist.**
May 19, Pakistani Parliament Member threatened an atom war against Israel in speech responding to
contemporary escalation of conflict in Israel against Palestinians in Gaza Strip: We ask those who reign
Pakistan, they lead Islamic nation, I ask Pakistani army, is jihad the Allah way, why don't you declare
jihad against Israel? Pakistan and Israel have atomic weapons. Pakistan has ca. 160 nuclear bombs,
the ballistic missiles*** and the F-17 airplanes, which is a light supersonic fighter of new generation
developed jointly with China. The Jamaat is a very conservative Muslim political party with minority
representation in the National Assembly, but it has social influence in Pakistan.*
Sources:
* https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/clanek/na-co-tu-atomovku-mamepakistansky-poslanec-burcoval-vladu-k-dzihadu-proti-izraeli-40360696
** https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/clanek/kdo-nas-ohrozi-prestane-existovatnecekane-otevreny-rozhovor-s-exsefem-mossadu40363060#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=mkeHw5KTi5
s-202106111607&dop_id=40363060&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz
*** https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/pakistan-otestoval-balistickou-raketu-40284081
Aktualizováno 12. 6. 2021 0:06
11. 6. 2021 20:10
COMPASSION in world farming-14. června a to znamená, že společně opět promluvíme za miliony
trpících hospodářských zvířat při příležitosti 6. ročníku Mezinárodního dne STOP přepravě zvířat.
Děkujeme za Váš podpis petice PRO EVROPSKOU KOMISI./ 14 June, and that means that together we
will once again speak up for the millions of suffering farm animals on the occasion of the 6th
International Day to STOP Animal Transport. Thank you for signing the petition FOR THE EUROPEAN
COMMISSION.
Aktualizováno 14. 6. 2021 22:55
14. 6. 2021 22:51

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
beautiful (people are) cruel
hezcí (lidé jsou) krutí
16. 6. 2021 5:18

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Představte si, že všichni lidé jsou hadi, kteří musí jíst masitou potravu za jejího plného vědomí. Kdy by
pak tito hadi hlasovali pro zákon o postupném přechodu všech těchto lidí na jedení výlučně frutariánské
(tj. Biblické rajské) potravy? Odpověď zní: Pouze po postupném dílčím ověřování dobré funkčnosti
tohoto zákona. Blíže viz http://www.spvzt.cz/ .
16. 6. 2021 20:59

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Imagine that all human beings are snakes who have to eat meat food while it is fully conscious. When
would these snakes then vote for a law about gradual conversion of all these human beings to eating
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exclusively frutarian (i.e. Biblical Paradise) food? The answer is: Only after a gradual partial verification
of the good functionality of this law. For details see http://www.spvzt.cz/ .
16. 6. 2021 21:01
Amira Friedmann (v hebrejštině: amira-výrok + friedmann-Shlomoh-Šalamoun-jeho mír, má poznámka) Srovnávejme: židovský a zvířecí holokaust (Ortodoxní židé, kteří by nikdy dobrovolně nejedli zdechliny
zvířat, jsou možná hadi. I všichni hadi rádi., má poznámka).
Viz https://www.youtube.com/watch?v=bL8cd3Y3TM4
Aktualizováno 17. 6. 2021 10:17
16. 6. 2021 23:43
Amira Friedmann (in Hebrew: amira-saying + friedmann-Shlomoh-Solomon-his peace, my note) - Let us
compare: the Jewish and animal holocaust (Orthodox Jews who would never willingly eat carrions of
animals are possibly snakes. Also all snakes like., my note).
See https://www.youtube.com/watch?v=bL8cd3Y3TM4
Aktualizováno 17. 6. 2021 10:16
16. 6. 2021 23:44
Podepsal jsem tuto petici (viz můj níže uvedený příspěvek)./I signed this petition (see my below
mentioned post).
Aktualizováno 17. 6. 2021 0:04
17. 6. 2021 0:04
Budou živočichové v nebi? Katolický kněz Zbigniew Czendlik narozený v Polsku vyvolal mezinárodní
spor, když povolil přítomnost psa ve svém českém kostele při filmování o toulavém psu. Polští katolíci
jsou šokováni, to je v Polsku nemyslitelné.
https://www.super.cz/762766-farar-zbigniew-czendlik-vyvolal-mezinarodni-rozruch-kdyz-pustil-prinataceni-do-kostela-psa-polsti-verici-sili.html
Aktualizováno 17. 6. 2021 11:22
17. 6. 2021 10:38
Will be animals in heaven? Catholic priest Zbigniew Czendlik, born in Poland, caused an international
controversy when he allowed dog to be present in his Czech church during filming about stray dog.
Polish Catholics are shocked, it is unthinkable in Poland.
https://www.super.cz/762766-farar-zbigniew-czendlik-vyvolal-mezinarodni-rozruch-kdyz-pustil-prinataceni-do-kostela-psa-polsti-verici-sili.html
Aktualizováno 17. 6. 2021 11:15
17. 6. 2021 10:39
Seznam 6 důležitých zákonodárných úspěchů v oblasti ochrany zvířat v České republice a okolních
zemích od roku 2020
1) 7. června 2021, V Evropském parlamentu jsme velkou většinou podpořili občanskou iniciativu „Konec
doby klecové“. Jejím cílem je, aby Evropská komise ukončila klecový chov pro většinu hospodářských
zvířat v Evropské unii.
https://www.facebook.com/Niedermayer.Ludek/posts/2958321031105514

908

2) 18. května 2021, Britská královna oznámila, že vláda navrhne zákon, kterým ukončí export zvířat na
výkrm a porážku ze Spojeného království. Chci, aby Evropská unie udělala totéž.
https://www.facebook.com/ciwf.cesko/photos/a.634961366554175/4253604391356503/
3) 26. dubna 2021. Německo schvaluje zákon zakazující masové drcení kuřecích samečků (dětí slepic).
To je inspirace pro Českou republiku.
https://www.facebook.com/obrancizvirat/photos/a.900800736637427/3833763223341149/
4) 19. listopadu 2020, Český prezident Miloš Zeman podepsal zákon č. 501/2020 Sb., kterým se mění
český zákon na ochranu zvířat proti týrání zakazující klecové chovy slepic od roku 2027 i drezuru
některých zvířat v cirkusech. Zákaz klecového chovu slepic již platí například v sousedním Německu či
Rakousku. Viz: Poslanci zakázali klecový chov slepic od roku 2027 i drezuru v cirkusech, 16.9.2020,
Autor Josef Kopecký, idnes.cz* a Zákon č. 501/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání ..., zakonyprolidi.cz, © AION CS, s.r.o. 2010-2020 | Pracuje na systému
AToM3;**
* https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/snemovna-tyrani-zvirat-zakaz-klecovych-chovu-slepic-drezura-vcirkusech.A200916_032020_domaci_kop
** https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-501/zneni-20270101
5) 18. září 2020, Polský parlament schválil novelu zákona na ochranu zvířat, která zakazuje kožešinové
farmy. Polsko je přitom nyní jedním z největších producentů kožešin. Totéž český parlament schválil již
v roce 2017 a od ledna 2019 kožešinové farmy z České republiky úplně zmizely. Viz: Polsko zakázalo
kožešinové farmy, příště zakáže i klece, InfoDnes.cz, 18.09.2020, Autor Ivo Krajc;*
* https://www.infodnes.cz/zpravodajstvi/27934-polsko-zakazalo-kozesinove-farmy-priste-zakaze-iklece/?fbclid=IwAR1oCmip8vZuJgOR5UonE4MAVT3IEcy_X25_LjdHN2ilAcW3vAVFrcVMpDU
6) 3. března 2020, Poslanecká sněmovna České republiky schválila níže uvedenou novelu trestního
zákoníku ohledně týrání zvířat včetně trestného činu úmyslného chovu zvířat v nevhodných podmínkách
s desetiletým trestem odnětí svobody;*
* Text výše uvedené novely trestního zákoníku (dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020114/zneni-20200601 : Zákon č. 114/2020 Sb., © AION CS, s.r.o., 2010-2020
Aktualizováno 17. 6. 2021 14:08
17. 6. 2021 12:53
List of 6 important legislative successes in the field of animal protection in the Czech Republic and
neighbouring countries from 2020 anno Domini
1) June 7, 2021, In the European Parliament, we supported by vast majority the citizens' initiative "End
the Cage Age". Its aim is that European Commission will end cage farming for majority of farm animals
in the European Union.
https://www.facebook.com/Niedermayer.Ludek/posts/2958321031105514
2) May 18, 2021, British queen announced, that the government will suggest the law, which ends the
export of animals for fattening and slaughter from the United Kingdom. I want that the European Union
will do the same.
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https://www.facebook.com/ciwf.cesko/photos/a.634961366554175/4253604391356503/
3) April 26, 2021, Germany is approving a law banning the mass crushing of chicken males (children of
hens). This is an inspiration for the Czech Republic.
https://www.facebook.com/obrancizvirat/photos/a.900800736637427/3833763223341149/
4) November 19, 2020, Czech President Miloš Zeman signed Act No. 501/2020 Coll. amending the
Czech Act on the Protection of Animals against Cruelty banning the cage breeding of hens from 2027
and the dressage of some animals in circuses. The ban on the cage breeding of hens is already in force
in neighboring Germany and Austria, for example. See: Poslanci zakázali klecový chov slepic od roku
2027 i drezuru v cirkusech, 16.9.2020, Author Josef Kopecký, idnes.cz* and (Act) Zákon č. 501/2020
Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ..., zakonyprolidi.cz, ©
AION CS, s.r.o. 2010-2020 | Pracuje na systému AToM3;**
* https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/snemovna-tyrani-zvirat-zakaz-klecovych-chovu-slepic-drezura-vcirkusech.A200916_032020_domaci_kop
** https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-501/zneni-20270101
5) September 18, 2020, The Polish parliament approved an amendment to the law on animal protection,
which bans fur farms. Poland is now one of the largest producers of fur. The same was approved by the
Czech Parliament in 2017, and since January 2019, fur farms have completely disappeared from the
Czech Republic. See: Polsko zakázalo kožešinové farmy, příště zakáže i klece, InfoDnes.cz,
18.09.2020, Author Ivo Krajc;*
* https://www.infodnes.cz/zpravodajstvi/27934-polsko-zakazalo-kozesinove-farmy-priste-zakaze-iklece/?fbclid=IwAR1oCmip8vZuJgOR5UonE4MAVT3IEcy_X25_LjdHN2ilAcW3vAVFrcVMpDU
6) March 3, 2020, The Chamber of Deputies of the Czech Republic approved the below mentioned
amendment to the Criminal Code regarding animal cruelty with a crime of intentional breeding of
animals in unsuitable conditions with ten-year imprisonment;
* The text of above mentioned amendment to the Criminal Code (available
on: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-114/zneni-20200601 : Act No. 114/2020 Coll., © AION CS,
s.r.o., 2010-2020,
Aktualizováno 17. 6. 2021 14:08
17. 6. 2021 12:57
Film-velká krutost košer jatek*. Prvně v nacistickém filmu Der Ewige Jude (1940). Podle něj nacisté dávali
anestetika zabíjeným zvířatům**, ale lhali proti židům, že pohané budou vyhlazeni a Bůh udělá z nereformovaných
židů jediného vládce světa (Talmud, Hora Hajum, verš 290 a Haghida 3, verš 1). Protidůkaz: Židé plnící tuto
smlouvu s Bohem jsou údajně království kněží-svatý národ.*** Judaismus od starověku: nežidé dodržující 7
noachidských přikázání budou v nebi či ráji.**** * https://vimeo.com/488713519 : Děsivá krutost natočená na košer
jatkách, před 6 měsíci. Z odhalení organizací PETA a Anonymous for Animal Rights vyplývá, že jatka vyvážející
hovězí maso do Izraele stále používají primitivní košer porážku metodou "svázat (proříznout hrdlo, má poznámka)
a zvednout", a to navzdory slibům vrchního izraelského rabína, že tuto krutou praxi postupně zruší. ** v 1 hodina, 2
minuty, 24 sekund vysílacího času, německý nacistický propagandistický dokumentární film: Der Ewige Jude
(1940) *** Bible, Starý zákon, Exodus 19,6 ****
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sedm_noachidsk%C3%BDch_p%C5%99ik%C3%A1z%C3%A1n%C3%AD

Film-velká krutost košer jatek*. Prvně v nacistickém filmu Der Ewige Jude (1940). Podle něj nacisté
dávali anestetika zabíjeným zvířatům**, ale lhali proti židům, že pohané budou vyhlazeni a Bůh udělá z
nereformovaných židů jediného vládce světa (Talmud, Hora Hajum, verš 290 a Haghida 3, verš 1).
Protidůkaz: Židé plnící tuto smlouvu s Bohem jsou údajně království kněží-svatý národ.*** Judaismus od
starověku: nežidé dodržující 7 noachidských přikázání budou v nebi či ráji.****
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* https://vimeo.com/488713519 : Děsivá krutost natočená na košer jatkách, před 6 měsíci. Z odhalení
organizací PETA a Anonymous for Animal Rights vyplývá, že jatka vyvážející hovězí maso do Izraele
stále používají primitivní košer porážku metodou "svázat (proříznout hrdlo, má poznámka) a zvednout",
a to navzdory slibům vrchního izraelského rabína, že tuto krutou praxi postupně zruší.
** v 1 hodina, 2 minuty, 24 sekund vysílacího času, německý nacistický propagandistický dokumentární
film: Der Ewige Jude (1940)
*** Bible, Starý zákon, Exodus 19,6
**** https://cs.wikipedia.org/wiki/Sedm_noachidských_přikázání
18. 6. 2021 12:03
Film-big cruelty of kosher slaughterhouses*. Firstly in Nazi film Der Ewige Jude (1940). According to it Nazis gave
anaesthetics to killed animals** but lied against Jews that Gentiles would be exterminated while unreformed Jews
become a sole ruler of world through God (Talmud, Hora Hajum, verse 290 and Haghida 3, verse 1). Dissent: Jews
performing this contract with God are allegedly kingdom of priests-holy nation.*** Judaism since antiquity: nonJews keeping 7 Laws of Noah will be in heaven or paradise.**** * https://vimeo.com/488713519 : Horrific Cruelty
Filmed in Kosher Slaughterhouses, 6 months ago. The PETA and Anonymous for Animal Rights findings show that
slaughterhouses that export beef to Israel are still using the primitive "shackle and hoist" (binding, cutting throat
and lift, my note) kosher slaughter method, despite promises by Israel's chief rabbi to cancel gradually this cruel
practice. ** at 1 hour, 2 minutes, 24 seconds of broadcast time, the German Nazi propaganda documentary film:
Der Ewige Jude (1940) *** Bible, Old Testament, Exodus 19,6 ****
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sedm_noachidsk%C3%BDch_p%C5%99ik%C3%A1z%C3%A1n%C3%AD

Film-big cruelty of kosher slaughterhouses*. Firstly in Nazi film Der Ewige Jude (1940). According to it
Nazis gave anaesthetics to killed animals** but lied against Jews that Gentiles would be exterminated
while unreformed Jews become a sole ruler of world through God (Talmud, Hora Hajum, verse 290 and
Haghida 3, verse 1). Dissent: Jews performing this contract with God are allegedly kingdom of priestsholy nation.*** Judaism since antiquity: non-Jews keeping 7 Laws of Noah will be in heaven or
paradise.****
* https://vimeo.com/488713519 : Horrific Cruelty Filmed in Kosher Slaughterhouses, 6 months ago. The
PETA and Anonymous for Animal Rights findings show that slaughterhouses that export beef to Israel
are still using the primitive "shackle and hoist" (binding, cutting throat and lift, my note) kosher slaughter
method, despite promises by Israel's chief rabbi to cancel gradually this cruel practice.
** at 1 hour, 2 minutes, 24 seconds of broadcast time, the German Nazi propaganda documentary film:
Der Ewige Jude (1940)
*** Bible, Old Testament, Exodus 19,6
**** https://cs.wikipedia.org/wiki/Sedm_noachidských_přikázání
18. 6. 2021 12:07
Níže film o nyní velké krutosti košer porážek hříšníků v pekle ukazuje, že ortodoxní žid jako had-Boží
tvor nikdy nemůže veřejně zcela odkrýt svou pravdivou tvář, a to na rozdíl od reformovaného charitního
žida. Nacisté špatně "věřili, že (žádný) žid nikdy neodkryje jeho pravdivou tvář,".*
* str. 100, The Third Reich: Politics and Propaganda, David Welch, Routledge, 28. 1. 2008, publikováno
v roce 1994, celkem stran: 240,
viz https://books.google.cz/books?id=BsE4E2oYbpcC&pg=PA100&lpg=PA100&dq=kosher+slaughter+d
er+ewige+jude+shot&source=bl&ots=ste8Kmh3b&sig=ACfU3U0G0Zb8XCYRN8KDQsAVFEHlsbmHGQ&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwj4n7O66qDxAh
VPs4sKHQDICj4Q6AEwEnoECAQQAw#v=onepage&q=kosher%20slaughter%20der%20ewige%20jude
%20shot&f=false
Aktualizováno 19. 6. 2021 20:35
19. 6. 2021 8:25
Below film about now big cruelty of kosher slaughters of sinners in hell shows that Orthodox Jew as
snake-a God's creature can never publicly reveal totally his or her true face, it is unlike reformed
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charitable Jew. Nazis badly "believed that the (any) Jew never revealed his true face,".*
* page 100, The Third Reich: Politics and Propaganda, David Welch, Routledge, January 28, 2008,
published in the year 1994, totally 240 pages,
see https://books.google.cz/books?id=BsE4E2oYbpcC&pg=PA100&lpg=PA100&dq=kosher+slaughter+
der+ewige+jude+shot&source=bl&ots=ste8Kmh3b&sig=ACfU3U0G0Zb8XCYRN8KDQsAVFEHlsbmHGQ&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwj4n7O66qDxAh
VPs4sKHQDICj4Q6AEwEnoECAQQAw#v=onepage&q=kosher%20slaughter%20der%20ewige%20jude
%20shot&f=false
Aktualizováno 20. 6. 2021 7:23
19. 6. 2021 8:30
Manželé Rosenbergovi byli Židé. „Považuji váš čin za horší než vraždu,“ protože jste dali Rusům
atomovou bombu, vynesl trest smrti USA soudce žid Kaufmann. Manželé byli údajně zabiti (košer před
začátkem šabatu) zřejmě za masožravou hříšnost 19. června 1953 spálením elektrikou za plného
vědomí, ale to může být také jiné hříšníky od pekla odstrašující ortodoxní židovská lež. Proti popravě byl
i katolický papež, ale Američané to chtěli.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jste-horsi-nez-vrazi-manzele-rosenbergovy-popravili-na-vyrocisvatby167726#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=JQy88grhTFk202106200447&dop_id=167726&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz
Aktualizováno 20. 6. 2021 8:59
20. 6. 2021 8:01
Spouses Rosenbergs were Jews. "I consider your act worse than murder" because you gave Russians
atomic bomb, US Judge Kaufmann-Jew declared a death penalty. Spouses were allegedly killed (kosher
before start of Sabbath) apparently for carnivorous sinfulness June 19, 1953 by electric power during full
consciousness, but it can be also an Orthodox Jewish lie to discourage other sinners from hell. Even
Catholic greatest priest was against the execution, but Americans wanted it.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jste-horsi-nez-vrazi-manzele-rosenbergovy-popravili-na-vyrocisvatby167726#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=JQy88grhTFk202106200447&dop_id=167726&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz
Aktualizováno 20. 6. 2021 9:42
20. 6. 2021 8:20
Hadi lhali těsně nadprůměrně Čechu veliteli policie Buštěhradu-V.Babůrkovi, jež možná zachránil
slavného českého židovského spisovatele Otu Pavla. Za války varoval učitele školy města před policií
nacistů, odhalil a znevážil jeho udavače. O.Pavel navštěvoval (1939-1944) tuto školu během války.
Sousední česká obec Lidice byla Němci vyvražděna (1942). Babůrek zemřel komunistickým vězením
pro předání (1939) nacistům seznamu komunistů. Otec Oty Pavla byl komunista po válce.
Literatura: https://www.novinky.cz/historie/clanek/udavac-nebo-hrdina-zapomenuty-pribeh-z-lidic40354949 : 6. 6. 2021, Monika Kuncová, Právo, https://www.mestobustehrad.cz/nasbustehrad/zpravodaj/rocnik-40-2016/bz52016.pdf , https://mapy.cz/zakladni?x=14.1904550&y=50.1548593&z=17&source=base&id=2223180 :
"Hradní 3/1, 273 43 Buštěhrad, Česko. Pamětní deska připomíná českého prozaika a novináře Otu
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Pavla, který navštěvoval místní školu v letech 1939 1944", http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=834 : "Ota PAVEL. Obecnou školu
Pavel navštěvoval v rodišti, měšťanskou školu v Buštěhradu na Kladensku, kam se rodina 1939
přestěhovala z existenčních i rasových důvodů do domku otcových rodičů."
, https://denikn.cz/436672/jak-polsky-bohemista-potkal-otu-pavla-a-objevil-besy-i-krasu/ : "Po válce ...
Zároveň však Leo Popper (tzn. původní jméno otce Oty Pavla, má poznámka) začal podporovat
komunisty (a osobně vstoupil do jejich řad).", http://www.seminarky.cz/Ota-Pavel-6528 : "Leo Popper ...
V mládí ... Dostal se do Malagy, kde si vydělával na živobytí čtením novin negramotným. Nakonec ho
policie zavřela jako komunistu, protože noviny byly bohužel komunistické."
Aktualizováno 20. 6. 2021 22:26
20. 6. 2021 12:14
Snakes lied slightly above average to Buštěhrad police Czech leader-V.Babůrek who possibly saved
famous Czech Jewish writer Ota Pavel.During war he warned city school teacher about Nazi police,
revealed and discredited an informer against him. O.Pavel attended (1939-1944) this school during war.
Neighbour Czech village of Lidice was exterminated (1942) by Germans. Babůrek died of communist
prison for giving (1939) to Nazis a list of communists. Ota Pavel's father was communist after war.
Literature: https://www.novinky.cz/historie/clanek/udavac-nebo-hrdina-zapomenuty-pribeh-z-lidic40354949 : 6. 6. 2021, Monika Kuncová, Právo, https://www.mestobustehrad.cz/nasbustehrad/zpravodaj/rocnik-40-2016/bz52016.pdf , https://mapy.cz/zakladni?x=14.1904550&y=50.1548593&z=17&source=base&id=2223180 :
"Hradní 3/1, 273 43 Buštěhrad, Czech Republic. A memorial plaque reminds the Czech novelist and
journalist Ota Pavel, who between 1939 and 1944 attended a local
school", http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=834 : "Ota PAVEL. Pavel attended
the primary school in his birthplace, and the lower secondary school in Buštěhrad, in Kladno region,
where the family moved in 1939 to the house of his father's parents because of existential and racial
reasons." , https://denikn.cz/436672/jak-polsky-bohemista-potkal-otu-pavla-a-objevil-besy-i-krasu/ :
"After war ... At the same time, however, Leo Popper (ie original name of Ota Pavel's father, my note)
began to support the Communists (and personally became a member of their
ranks).", http://www.seminarky.cz/Ota-Pavel-6528 : "Leo Popper ... In his youth ... He lived in Malaga,
where he paid his living costs by means of newspaper reading for illiterate persons. In the end the police
jailed him like a communist comrade because newspaper was unfortunately communist."
Aktualizováno 20. 6. 2021 22:28
20. 6. 2021 13:53
Policie obvinila 4 vojáky za ubití k smrti Afghánce, jež zastřelil vojáka Čecha. To je i v Izraeli, kde může
začít světová atomová válka. Exšéf armády Izraele byl proti zde vládním ortodoxním židům (hadi)* za
používání přiměřené síly proti Palestincům.
Literatura:
* https://www.jpost.com/Israel/Yesha-rabbis-call-for-extermination-of-the-enemy : 12.7.2006 Rabínská
rada Yesha ... "vyzvala IDF (Izraelské obranné síly, má poznámka), aby ignorovala křesťanskou
morálku a "vyhladila nepřítele na severu a jihu"."/ The Yesha Rabbinical Council ... "called on the IDF
(Israel Defense Forces, my note) to ignore Christian morals and "exterminate the enemy in the north
and the south"."
("Rabínská rada Ješa /Va'ad Rabanei Ješa/" je jednou z institucionálních složek izraelského
osadnického hnutí, přičemž "jejími členy jsou rabíni, kteří slouží v osadách na Západním břehu Jordánu
/a dříve v pásmu Gazy/" a "poskytuje odpovědi na halachické otázky /tj. otázky židovského práva/
týkající se života v osadách" a "pro mnohé osadníky se stala nejvyšší autoritou", viz str. 77, The Israeli
Settler Movement: Assessing and Explaining Social Movement Success, od Sivan Hirsch-Hoefler, Cas
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Muddesee, vydalo Cambridge University Press,
2020, https://books.google.cz/books?id=Fg0FEAAAQBAJ&pg=PA77&lpg=PA77&dq=%22Yesha+Rabbi
nical+Council%22&source=bl&ots=daRBQtCWRH&sig=ACfU3U2_aADpqFZFt3BtAIlCOvJKGOWbpA&h
l=cs&sa=X&ved=2ahUKEwj10577qKrxAhUU8OAKHWzsBFEQ6AEwB3oECAsQAw#v=onepage&q=%2
2Yesha%20Rabbinical%20Council%22&f=false )
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/policie-obvinila-ctyri-vojaky-z-podilu-na-smrti-afghance-kteryzastrelil-ceskeho-psovoda40363850#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=GArFG39C2z
7-202106202144&dop_id=40363850&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz
Aktualizováno 22. 6. 2021 6:43
21. 6. 2021 2:02
Šéf izraelské armády vyzval k používání přiměřené síly. 18.02.2016. Jeruzalém. Náčelník generálního
štábu izraelské armády Gadi Eisenkot vyzval vojáky, aby v boji s (často mladistvími) palestinskými
násilníky, kteří dost často při útocích na Izraelce zahynou, nepoužívali nepřiměřenou sílu. Při vlně
násilností mezi Izraelci a Palestinci zahynulo od loňského října již 25 Izraelců, Američan a občan
Eritreje, uvedla agentura AFP. Izraelští vojáci usmrtili 172 Palestinců, většinu z nich přímo při útoku,
další během střetů a demonstrací. "Když je tam třináctiletá dívka držící nůž a existuje určitá vzdálenost
mezi ní a vojáky, nechci vidět vojáka, který začne střílet a vyprázdní na dívku celý zásobník, i když
páchá velmi vážný čin," uvedl Eisenkot před novými branci. "Spíše by měl použít sílu, která je potřebná
k tomu, aby bylo dosaženo cíle," dodal. Mezi pachateli palestinských násilností bylo dosud velké
množství mladistvých. Izraelský deník Jediot Achronot citoval ze studie armády a tajných služeb, podle
které bylo 37 procentům pachatelů mezi 16 a 20 lety. Nová vlna násilí mezi Izraelci a Palestinci začala
kvůli sporům o posvátná místa na jeruzalémské Chrámové hoře, palestinské vedení je ale přičítá
neřešené politické situaci Palestinců. http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sef-izraelske-armady-vyzval-kpouzivani-primerene-sily/1316321
Aktualizováno 21. 6. 2021 3:10
21. 6. 2021 2:27
Police charged 4 soldiers with beating to death an Afghan who shot Czech soldier dead. It is also in
Israel, where world atomic war can start. Israel's army ex-chief was against the here ruling Orthodox
Jews (snakes)* for use of rational force against Palestinians.
Literatura:
* https://www.jpost.com/Israel/Yesha-rabbis-call-for-extermination-of-the-enemy : July 12, 2006 The
Yesha Rabbinical Council ... "called on the IDF (Israel Defense Forces, my note) to ignore Christian
morals and "exterminate the enemy in the north and the south"."
("The Yesha Rabbinical Council /Va'ad Rabanei Yesha/" is one of institutional components of Israeli
settler movement, while "members are rabbis who serves in West Bank settlements /and previously in
the Gaza strip/" and it "provided answers to halachic questions /i.e., questions of Jewish law/ related to
life in the settlements" and "it has become for many settlers the supreme autority", see page 77, The
Israeli Settler Movement: Assessing and Explaining Social Movement Success, by Sivan Hirsch-Hoefler,
Cas Muddesee, published by Cambridge University Press,
2020, https://books.google.cz/books?id=Fg0FEAAAQBAJ&pg=PA77&lpg=PA77&dq=%22Yesha+Rabbi
nical+Council%22&source=bl&ots=daRBQtCWRH&sig=ACfU3U2_aADpqFZFt3BtAIlCOvJKGOWbpA&h
l=cs&sa=X&ved=2ahUKEwj10577qKrxAhUU8OAKHWzsBFEQ6AEwB3oECAsQAw#v=onepage&q=%2
2Yesha%20Rabbinical%20Council%22&f=false )
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/policie-obvinila-ctyri-vojaky-z-podilu-na-smrti-afghance-ktery-
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zastrelil-ceskeho-psovoda40363850#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=GArFG39C2z
7-202106202144&dop_id=40363850&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz
Aktualizováno 22. 6. 2021 10:37
21. 6. 2021 2:33
Israeli army head called for use of proportionate force. 18.02.2016 Jerusalem. Israeli army Chief of Staff
Gadi Eisenkot called on soldiers not to use excessive force in fight against (often juvenile) Palestinian
militants, who quite often die in attacks on Israelis. Wave of violence between Israelis and Palestinians
has already killed 25 Israelis, an American and an Eritrean citizen since last October, AFP reported.
Israeli soldiers killed 172 Palestinians, most of them directly in attacks, others during clashes and
demonstrations. "When there is a 13-year-old girl holding knife and there is a certain distance between
her and soldiers, I don't want to see soldier who starts shooting and empties the whole gun into girl,
even if she is committing very serious act," Eisenkot said in front of new recruits. "Rather, he should use
force which is necessary to achieve goal," he added. Perpetrators of Palestinian violence so far have
included large number of juveniles. Israeli daily newspaper Yediot Ahronot quoted an army and secret
services study according to which 37 percent of perpetrators were between 16 and 20 years old. New
wave of violence between Israelis and Palestinians began over disputes over holy sites on Jerusalem's
Temple Mount, but Palestinian leadership attributes it to unresolved political situation of
Palestinians. http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sef-izraelske-armady-vyzval-k-pouzivani-primerenesily/1316321
Aktualizováno 21. 6. 2021 3:22
21. 6. 2021 2:38
Podporuji. Omlouvám se, ale v ten pátek jsem byl v prac. neschopnosti. Doufám, že má přítomnost
bude možná příště ve vztahu k termínu těchto vigilů za vražděná hospodářská zvířata v Brně, ČR. Jsem
dlouhodobě vážně nemocný, jednou za tři týdny jsem 4 dny v pracovní neschopnosti, tedy do pondělí./ I
support. I'm sorry, but I was on sick leave on that Friday. I hope that my presence will be possible in
next time in relation to the date of these vigils for murdered farm animals in Brno, the Czech Republic. I
am seriously ill for a long time, once every three weeks I am on sick leave for 4 days, ie until Monday.
Aktualizováno 22. 6. 2021 7:21
22. 6. 2021 7:21
Azyl je přesvědčen, že Matilda (prase) z farmy utekla, aby ochránila svá mláďata. „Jako by jí její
mateřské instinkty říkaly: ‚Musím se odsud dostat a porodit,‘ a tak utekla.“ Bible, Dt 14,21 (ne, ale)-smíte
jíst zdechliny. (protože) jsi svatý lid Hospodina, svého Boha a nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky.
https://cnn.iprima.cz/prasnice-utekla-z-farmy-a-porodila-v-lese-ochranci-zvirat-pro-ni-chteji-milost27732?fbclid=IwAR0OB-1TGaATtjuDNn3pywC2Z0rhuLIwYBoSqrrd8wricoK3GUc4lV4Gb2I
Aktualizováno 22. 6. 2021 8:24
22. 6. 2021 7:51
Asylum is convinced that Matilda (pig) escaped from farm to protect her babies. "As if her maternal
instincts were telling her, 'I have to get out of here and give birth,' and she escaped." Bible, Dt 14,21 (not
but)-you shall eat carrions: (because) you are an holy people to the Lord your God and you shall not
cook a kid in his mother's milk.
https://cnn.iprima.cz/prasnice-utekla-z-farmy-a-porodila-v-lese-ochranci-zvirat-pro-ni-chteji-milost27732?fbclid=IwAR0OB-1TGaATtjuDNn3pywC2Z0rhuLIwYBoSqrrd8wricoK3GUc4lV4Gb2I
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Aktualizováno 22. 6. 2021 8:20
22. 6. 2021 7:53

Koněvova ulice v Praze nebude přejmenována, městská radnice Prahy 3 instalovala vysvětlující tabulku na zeď.
Lepší než Praha 6, ale "z nejvyšších legitimních velitelů" nikoliv "z nejslavnějších velitelů", viz můj facebook z
9.5.2021: Praha opět dělá propagandu místo pravdy, tj. nyní proti ruskému maršálu Koněvovi, ale v roce 1945 mu
udělila titul čestný občan*** za zásluhy na jejím osvobození: "snadné se z osvoboditele stát okupantem, abychom
nikakdá nezabudli, vyzdvihuje starosta Prahy 6 (kde je nejstarší katolický klášter v České republice, některé
fašistické katolické státy masově vraždily své židy, má poznámka) Ondřej Kolář, nové expozice, na místě, kde
stávala socha vojevůdce (Koněva, má poznámka), násilí, kterého se masově dopouštěly, rudoarmějci na civilním
obyvatelstvu, svědectví znásilněných žen zvláště v jarních měsících roku 1945 při tzv. osvobozování, nikoliv ke
svobodě, mnoho, kteří do Československa utekli před bolševiky, bohužel bylo (uvězněno či zavražděno, má
poznámka) sovětskou rozvědkou, připomenout (maršála Sovětského svazu Koněva, který osvobodil nacistický
koncentrační tábor Osvětim /kde masově vraždili židy jako židy masově vražděná hospodářská zvířata/, byl jedním
ze tří hlavních vojenských velitelů při dobytí nacistického Berlína a v roce 1956 krvavě porazil protisovětské
povstání v Maďarsku, tj. za druhé světové války spojence nacistického Německa**, mé poznámky), který tyto katy
do Prahy přivedl"*. V důsledku druhé světové války: zemřelo v Sovětském svazu asi 26 miliónů lidí a v Německu
zemřelo asi 8 miliónů lidí, zemřelo asi 6 miliónů židů.***** * https://www.postbellum.cz/2021/05/nikogda-nezabudem-sochu-marsala-koneva-vystridala-vystava-pametnickych-pribehu/ **
https://konev.pametnaroda.cz/biografie/ ***
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_St%C4%9Bpanovi%C4%8D_Kon%C4%9Bv ****
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%9Bti_druh%C3%A9_sv%C4%9Btov%C3%A9_v%C3%A1lky

Koněvova ulice v Praze nebude přejmenována, městská radnice Prahy 3 instalovala vysvětlující tabulku
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dopouštěly, rudoarmějci na civilním obyvatelstvu, svědectví znásilněných žen zvláště v jarních měsících
roku 1945 při tzv. osvobozování, nikoliv ke svobodě, mnoho, kteří do Československa utekli před
bolševiky, bohužel bylo (uvězněno či zavražděno, má poznámka) sovětskou rozvědkou, připomenout
(maršála Sovětského svazu Koněva, který osvobodil nacistický koncentrační tábor Osvětim /kde
masově vraždili židy jako židy masově vražděná hospodářská zvířata/, byl jedním ze tří hlavních
vojenských velitelů při dobytí nacistického Berlína a v roce 1956 krvavě porazil protisovětské povstání v
Maďarsku, tj. za druhé světové války spojence nacistického Německa**, mé poznámky), který tyto katy
do Prahy přivedl"*. V důsledku druhé světové války: zemřelo v Sovětském svazu asi 26 miliónů lidí a v
Německu zemřelo asi 8 miliónů lidí, zemřelo asi 6 miliónů židů.*****
* https://www.postbellum.cz/2021/05/nikogda-ne-zabudem-sochu-marsala-koneva-vystridala-vystavapametnickych-pribehu/
** https://konev.pametnaroda.cz/biografie/
*** https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Stěpanovič_Koněv
**** https://cs.wikipedia.org/wiki/Oběti_druhé_světové_války
22. 6. 2021 11:30

Koněv Street in Prague will not be renamed, the Prague 3 City Hall has installed an explanatory plaque on the wall.
Better than Prague 6, but "of the highest legitimate commanders" not "of the most famous commanders", see my
Facebook post of 9.5.2021: Prague is again doing propaganda instead of truth, ie now against Russian marshal
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Konev, but in 1945 it awarded him the title of Honorary Citizen*** for his merits in its liberation: "easy to be a
liberator-occupier, in order never to forget, the mayor of Prague 6 (where is the oldest Catholic monastery in Czech
Republic, some fascist Catholic States massively murdered their Jews, my note) Ondřej Kolář accentuates, new
exposition, on place, where was (Konev's, my note) statue of military leader, violence perpetrated massively, by
Soviet Army soldiers against the civilian population, the testimony of raped women especially in the spring of 1945
during the so-called liberation, not to freedom, many, who escaped to Czechoslovakia from the Bolsheviks were
regrettably (imprisoned or murdered, my note) by Soviet Secret Service, to remember (marshal of the Soviet Union
Konev, who liberated the Nazi concentration camp Auschwitz /where they massively murdered Jews as by Jews
massively murdered farm animals/, was one of three main military commanders in conquest of Nazi Berlin and in
1956 bloodily defeated the anti-Soviet revolution in Hungary, ie Nazi Germany's allies during the Second World
War**, my notes), who brought these executioners to Prague"*. As a result of the Second World War: ca. 26 million
people died in the Soviet Union and ca. 8 million people died in Germany, ca. 6 million Jews died.**** *
https://www.postbellum.cz/2021/05/nikogda-ne-zabudem-sochu-marsala-koneva-vystridala-vystava-pametnickychpribehu/ ** https://konev.pametnaroda.cz/biografie/ *** https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Stěpanovič_Koněv ****
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oběti_druhé_světové_války

Koněv Street in Prague will not be renamed, the Prague 3 City Hall has installed an explanatory plaque
on the wall. Better than Prague 6, but "of the highest legitimate commanders" not "of the most famous
commanders", see my Facebook post of 9.5.2021:
Prague is again doing propaganda instead of truth, ie now against Russian marshal Konev, but in 1945
it awarded him the title of Honorary Citizen*** for his merits in its liberation: "easy to be a liberatoroccupier, in order never to forget, the mayor of Prague 6 (where is the oldest Catholic monastery in
Czech Republic, some fascist Catholic States massively murdered their Jews, my note) Ondřej Kolář
accentuates, new exposition, on place, where was (Konev's, my note) statue of military leader, violence
perpetrated massively, by Soviet Army soldiers against the civilian population, the testimony of raped
women especially in the spring of 1945 during the so-called liberation, not to freedom, many, who
escaped to Czechoslovakia from the Bolsheviks were regrettably (imprisoned or murdered, my note) by
Soviet Secret Service, to remember (marshal of the Soviet Union Konev, who liberated the Nazi
concentration camp Auschwitz /where they massively murdered Jews as by Jews massively murdered
farm animals/, was one of three main military commanders in conquest of Nazi Berlin and in 1956
bloodily defeated the anti-Soviet revolution in Hungary, ie Nazi Germany's allies during the Second
World War**, my notes), who brought these executioners to Prague"*. As a result of the Second World
War: ca. 26 million people died in the Soviet Union and ca. 8 million people died in Germany, ca. 6
million Jews died.****
* https://www.postbellum.cz/2021/05/nikogda-ne-zabudem-sochu-marsala-koneva-vystridala-vystavapametnickych-pribehu/
** https://konev.pametnaroda.cz/biografie/
*** https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Stěpanovič_Koněv
**** https://cs.wikipedia.org/wiki/Oběti_druhé_světové_války
22. 6. 2021 11:34
Podepišme petici organizace Cruelty Free International, aby Comunidad de Madrid okamžitě odebral
laboratoři Vivotecnia povolení k provádění hrůzných pokusů na zvířatech. Vyšetřování ukazuje, že
zvířata jsou běžně slovně i fyzicky týrána a že během pokusů dochází k otřesným praktikám vedoucím
ke zraněním a smrti. Důkazy odhalují normy, které porušují evropské a španělské zákony upravující
způsob ustájení zvířat v laboratořích a zacházení s nimi, jakož i postupy prováděné bez sedace a
anestezie.
Aktualizováno 24. 6. 2021 9:26
24. 6. 2021 9:26
Let us sign the Petition of organization Cruelty Free International, that the Comunidad de Madrid
immediately withdraw the authorisation of Vivotecnia’s laboratory to carry out terrible animal
experiments. The investigation shows animals routinely verbally and physically abused and terrible
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practice during experiments leading to injuries and death. The evidence reveals standards that violate
the European and Spanish laws governing how animals in laboratories should be housed and handled
as well as procedures carried out without sedation and anaesthesia.
http://chng.it/ksvYC4r6Rn
Aktualizováno 24. 6. 2021 9:56
24. 6. 2021 9:28
Jsem spolu s ochránci zvířat, že španělská výzkumná laboratoř Vivotecnia by měla být zakázána (viz
Petice níže, jež jsem podepsal). Video, které zveřejnila nevládní organizace Cruelty Free International.
Zaměstnanci laboratoře na něm úmyslně strašlivě týrají zvířata. Opice se zoufale zmítá (v bolesti, má
poznámka) na stole, obličej má sevřený hrůzou. Za ruce a nohy ji drží čtyři zaměstnanci laboratoře. Než
začne samotný pokus, jeden z nich jí něco posměšně maluje na genitálie. V dalších (filmových, má
poznámka) záběrech se objevují zubožená zvířata. Nejprve pes ležící v kalužích (jeho, má poznámka)
krve, později dokonce pověšený u stropu hlavou dolů. Následují králíci s propíchnutýma očima. Lidé jim
z bulvy odebírají vzorky naprosto bez anestezie, králíci jsou při plném vědomí (v důsledku toho se často
stanou slepí, má poznámka). Se všemi zvířaty se zachází nevybíravě a krutě. Zaměstnanci je bijí do
hlavy, hrubě jim nadávají a posmívají se jejich neštěstí. Při manipulaci s nimi třesou a házejí.
Laboratorními krysami dokonce rychle točí ve vzduchu, zatímco je drží za ocas.
Viz https://zvirecizpravy.cz/biti-do-hlavy-vlaceni-nadavky-aktiviste-natocili-tyrani-zvirat-v-madridskelaboratori/ .
Aktualizováno 24. 6. 2021 14:33
24. 6. 2021 14:06
I am with animal protectionists, that Spanish research laboratory Vivotecnia should be banned (below
Petition, I signed). Video published by non-governmental organisation Cruelty Free International. It
shows laboratory staff inetntionally terribly abusing animals. The monkey is desperately convulsed (in
pain, my note) on the table, its face is full of horror. It is held by its arms and legs by four laboratory
workers. Before the experiment begins, one of them with a laugh paints something on its genitals. In the
next (film) shots, the animals are tortured. First a dog lying in a large amount of (its) blood, later even
hanging upside down from the ceiling. Then rabbits with their eyes pierced. People take samples from
their eyeballs without anesthesia, the rabbits are fully conscious (they often become blind as a result,
my note). All the animals are treated without distinction and cruelly. The staff beat them on the head,
cursed them and laugh at their misfortune. They shake and throw them when handling them. They even
rotate the lab rats rapidly in the air while holding them by the tail. See https://zvirecizpravy.cz/biti-dohlavy-vlaceni-nadavky-aktiviste-natocili-tyrani-zvirat-v-madridske-laboratori/ .
Aktualizováno 24. 6. 2021 14:40
24. 6. 2021 14:06
Přesto věřím v dobrou skutečnou podstatu těch nevěřících ve světový princip lásky (skutečných židů) a
jejich státní spravedlnosti. Soud pravomocně rozhodl, že český advokát Teryngel musí zaplatit vysokou
pokutu kvůli uplácení soudce.
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/domácí/čt-soud-rozhodl-že-teryngel-má-zaplatit-milion-kvůli-úplatkupro-soudce-sováka/ar-AALnN85?ocid=msedgntp
Aktualizováno 24. 6. 2021 14:08
24. 6. 2021 14:08
Despite I believe in good real substance of both the unbelievers in world principle of love (real Jews)
and their justice of State. A court declared final and conclusive decision that Czech attorney-at-law
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Teryngel must pay a heavy fine for bribing a judge.
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/domácí/čt-soud-rozhodl-že-teryngel-má-zaplatit-milion-kvůli-úplatkupro-soudce-sováka/ar-AALnN85?ocid=msedgntp
Aktualizováno 24. 6. 2021 14:08
24. 6. 2021 14:08
Inspirují ČR. Možná nyní se slovenský parlament připojil k EU trendu zlepšování podmínek chovu zvířat
a schválil zákon zakazující chov psa v soukromých nemovitostech uvázaného (na řetěz), zde psi budou
muset být bezpečně chováni s pohybem volně či v kotcích. Viz odkaz níže: Návrh skupiny poslancov
Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti
s chovom a držaním psov.
Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov, Schôdza č. 32, 22. 6. 2021, Číslo
hlasovania 97, Výsledok hlasovania Návrh prešiel, (tlač 515) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu
zákona ako o celku.
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=494323
Aktualizováno 24. 6. 2021 14:09
24. 6. 2021 14:09
Inspire. Possibly now Slovak Parliament joins EU trend of improving conditions of animal breeding and
passed a law banning the breeding of dogs in private properties fastened (by chain), here dogs must be
safely kept with movement freedom or in dog-cots. See link below: Proposal by a group of members of
the National Council of the Slovak Republic to issue a law supplementing certain laws in connection with
the breeding and keeping of dogs.
National Council of the Slovak Republic - vote of the deputies, Session No. 32, 22 June 2021, Voting
number 97, Voting result The proposal passed, (print 515) - third reading. Vote on the bill as a whole.
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=494323
Aktualizováno 24. 6. 2021 14:10
24. 6. 2021 14:10
Budu volit silnou křesťansko-pravicovou polit. koalici SPOLU (KDU-ČSL, ODS a TOP
09, https://www.spolu21.cz/ ) ve volbách poslanců českého parlamentu říjen 2021. Nebudu volit polit.
hnutí ANO Andreje Babiše, který nejvíce odpovídá za český zvířecí holocaust. Protože kapitalistické
polit. hnutí SPOLU asi nezlikviduje největšího českého zemědělce-kapitalistu Andreje Babiše, jehož
bankrot by velmi zdražil české potraviny, a to na rozdíl od úsilí nyní nejsilnější opoziční české polit.
koalice Piráti a Starostové. A protože Karel Schwarzenberg (čestný předseda TOP 09) je rovněž
příznivec bio zemědělství, což plyne z jeho částečně německého původu, a, že občas zajde nakoupit
dobrou zeleninu a sýry do pražského bio obchodu zdravicek.cz, který prodává produkty z českých BIO
farem (viz http://www.zdravicek.cz/nakupuji-u-nas ).
Aktualizováno 24. 6. 2021 19:37
24. 6. 2021 19:13
I vote for strong Christian-right political coalition SPOLU (KDU-ČSL, ODS and TOP 09) in October 2021
Czech parliamentary elections of deputies. I will not vote for ANO political movement of Andrej Babiš,
who is most responsible for Czech animal holocaust. Because the capitalist political movement SPOLU
will probably not liquidate the biggest Czech farmer-capitalist Andrej Babiš, whose bankruptcy would
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make Czech food very expensive, contrary to the efforts of the now strongest opposition Czech political
coalition Pirates and Mayors. And because Karel Schwarzenberg (honorary chairman of TOP 09) is also
a supporter of organic farming, which stems from his partly German origin, and that he occasionally
goes to buy good vegetables and cheese in the Prague organic shop zdravicek.cz, which sells products
from Czech organic farms (see http://www.zdravicek.cz/nakupuji-u-nas ).
https://www.spolu21.cz/
Aktualizováno 24. 6. 2021 19:34
24. 6. 2021 19:20
Matěj Stropnický, dřív předseda SZ1), anarchista2), homosexuál3), možná žid4), kandiduje do
Parlamentu za ČSSD, v 2016 zničil5) SZ jako možný agent Babiše6) možná za odměnu7). Mrzí, že
charity-Ježíše možný žid Dientsbier není kandidát ČSSD8-10), neboť ČSSD v Parlamentu vždy
hlasovala oproti pravicové ODS a křesťanské KDU-ČSL za novelu o trestném činu chovu zvířat v
nevhodných podmínkách s až 10 let vězení.11)
Poznámky:
1) https://cs.wikipedia.org/wiki/Matěj_Stropnický : Matěj Stropnický. Dne 23. ledna 2016 byl na sjezdu
Strany zelených v Praze zvolen předsedou strany.
2) https://www.novinky.cz/domaci/clanek/policie-zadrzela-v-praze-70-squatteru-problemovy-byl-i-politikstropnicky-40236526 : Policie zadržela v Praze 70 squatterů, problémový byl i politik Stropnický, 12. 9.
2009, 15:57 • Aktualizováno 12. 9. 2009, 22:26, Petr Blahuš, ČTK, Právo "Stoupenci squatterství se v
sobotu odpoledne poprali s policií v Praze na Albertově. ... Mezi problémovými účastníky akce byl i
zastupitel Prahy 3 za Stranu zelených Matěj Stropnický."
3) https://www.novinky.cz/domaci/452407-jsem-gay-sdelil-den-pred-volbami-lidr-zelenychstropnicky.html : Jsem gay, sdělil den před (parlamentními) volbami lídr zelených Stropnický, 19. 10.
2017, Novinky
4)
- bratrem manželky Andreje Babiše je Martin Herodes, viz Skoro se mi tomu nechce věřit, prohlásila
Jourová o ztracených dokumentech k Čapímu hnízdu - Novinky.cz. [online] Copyright © 2003 [cit.
20.07.2020]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/skoro-se-mi-tomu-nechce-veritprohlasila-jourova-o-ztracenych-dokumentech-k-capimu-hnizdu-352273 , má poznámka 20.7.2020
- Matěj Stropnický je synem Babišova nejbližšího spolupracovníka, ministra obrany za Babišovo vládní
politické hnutí ANO, Martina Stropnického, který se posléze stal velvyslancem České republiky ve státě
Izrael
5)
- email české Strany zelených:
Datum: 15.01.2016 15:47
> Předmět: výzva k ZO a KO Strany zelených
Vážení kolegové ze Strany zelených,
chtěl bych Vás informovat jménem ZO Ostrava, že se naše ZO rozhodla zaslat Dopis paní senátorce
Elišce Wagnerové a panu senátoru Václavu Láskovi, kde oba žádáme o opětovné zvážení kandidatury
do čela Strany zelených (v případě paní senátorky pak samozřejmě také vstupu do SZ). A to z důvodu,
že bez jejich účasti ve vedení SZ máme obavy, že ZO Ostrava zanikne, resp. přestane reálně fungovat,
jelikož v případě, že do vedení bude zvolen nyní asi jediný relevantní kandidát Matěj Stropnický, pak
naprostá většina aktivních členů ZO Ostrava buď položí své funkce, případně přímo odstoupí ze Strany
zelených. Není to osobní reakce na Matěje Stropnického, kterého mnozí ani osobně neznáme, ale na
jeho politiku a zejména způsob jejího prosazování. Dále budeme SZ držet palce, nicméně svůj čas a
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energii bychom směřovali k jiným aktivitám. Máme za to, že s vedením v podobě uvedených senátorů
by SZ opět vstoupila do boje o poslaneckou sněmovnu, a to reálně a nikoliv pouze teoreticky.
Děkuji za váš čas a případné úvahy o připojení se k naši výzvě a podpoře našim senátorům. Třeba jim
dodáme důvod a odvahu do toho jít.
Chtěl bych vás také požádat o rozeslání tohoto emailu základním organizacím ve vašem kraji. Děkuji.
S pozdravem
předseda ZO Ostrava
6)
- Matěj Stropnický je syn Babišova nejbližšího spolupracovníka, ministra obrany za Babišovo vládní
politické hnutí ANO, Martina Stropnického, který se posléze stal velvyslancem České republiky ve státě
Izrael.
- Andrej Babiš je zároveň majitelem obchodní skupiny AGROFERT, která má dominantní postavení v
zemědělské prvovýrobě v České republice a která je také zřejmě největším vykonavatelem zvířecího
holocaustu v České republice, který probíhá v současných průmyslových porážkových zemědělských
velkochovech – současných vyhlazovacích koncentračních táborech zvířat, kde jsou hospodářská
zvířata zásadně mučena od svého narození (např. je jim omezen od jejich narození volný pohyb na
velmi malý prostor, aby tímto svým pohybem neztrácela svou získanou hmotnost, jsou krmena tak, aby
po svém narození získala co možná nejrychleji porážkovou hmotnost) a krátce, tj. nejpozději za několik
měsíců po svém narození jsou po tomto svém od narození velkém utrpení způsobeném takto člověkem
rovněž krutě zabita, tj. poražena na jatkách. Příkladem takovéhoto mučícího chovu zvířata může být
např. zemědělský podnik Vodňanská drůbež dodávající do českých obchodů takto umučená a poražená
kuřata slepic pod známou obchodní značkou „Vodňanské kuře“. Dále například masokombinát
Kostelecké uzeniny s obrovským množstvím vlastních porážek hovězího a vepřového dobytka v Kostelci
a Plané nad Lužnicí. Tyto podniky Kostelecké uzeniny a Vodňanská drůbež by měly rovněž být v
majetku výše uvedené Babišovy obchodní skupiny AGROFERT.
- https://domaci.ihned.cz/c1-39338040-sjezd-zelenych-v-rezii-lisky-stal-se-predsedou-a-prosadil-idruheho-muze-strany : Sjezd zelených v režii Lišky: Stal se předsedou a prosadil i druhého muže
strany, ČTK, Luboš Kreč, ČTK, 5. 12. 2009, "5.12.2009 11:50 | 11:48 ... (Matěj, má poznámka)
Stropnický se rovněž zavázal, že na výzvu bývalého člena kapely Beatles Paula McCartneyho nebude
jíst do konce života jeden den v týdnu maso. Zvolil pátek, aby prý spojil ekologii s křesťanskou tradicí."
7) Matěj Stropnický poté, co zničil Stranu zelených, koupil zámek, viz https://www.idnes.cz/bydleni/nanavsteve/matej-stropnicky-zamek-osecany-rekonstrukce-daniel-krejcik-kozy-pamatka-dotacesedlcany.A190313_110250_dum_osobnosti_web : Matěj Stropnický zachraňuje zámek. Každou neděli
jej otevírá veřejnosti, 16. března 2019, Autor: Jan Malinda
VIII) https://www.seznamzpravy.cz/clanek/hamacek-laka-mateje-stropnickeho-na-kandidatku-cssd155944 : (předseda strany, má poznámka) Hamáček láká Matěje Stropnického na kandidátku ČSSD (do
Parlamentu, má poznámka), SEZNAM ZPRÁVY, 25.5.2021
9) https://cechycechum.wordpress.com/2014/02/03/dvorana-zidovske-slavy-131-politik-jiri-dienstbierml/ : DVORANA ŽIDOVSKÉ SLÁVY (131) POLITIK JIŘÍ DIENSTBIER ML., autor možná Adam B.
Bartoš
10) https://www.novinky.cz/domaci/clanek/z-prazske-kandidatky-cssd-odstoupil-i-dienstbier-na-protestproti-stropnickemu40364284#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=Nvrge5OYe8s
-202106242025&dop_id=40364284&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Z pražské kandidátky ČSSD odstoupil i Dienstbier. Na protest
proti Stropnickému, 24.6.2021 11:01 – Praha, Jiří Mach, Právo
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11) https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=71932&l=cz : 39. schůze, 382. hlasování, 18. prosince 2019,
09:57, Novela z. - trestní
zákoník, https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/039schuz/s039382.htm#h382 : POSLANECKÁ
SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY, Jednání a dokumenty, Středa 18. prosince 2019
(9.50 hodin) (pokračuje Válková)
Aktualizováno 25. 6. 2021 23:10
25. 6. 2021 9:31
Matěj Stropnický, formerly chairman of Green Party (below as SZ)1), anarchist2), homosexual3),
possibly Jew4), a candidate of left-wing ČSSD for Parliament, in 2016 he destroyed5) the SZ as
possible agent of Babiš6) possibly for a reward7). It is a pity that the charity-Jesus' possible Jew
Dientsbier is not candidate of ČSSD8-10), because ČSSD in Parliament always voted unlike right-wing
ODS and the Christian KDU-ČSL for amendment about crime of intentional breeding of animals in
unsuitable conditions with up to ten-year imprisonment.11)
Notes:
1) https://cs.wikipedia.org/wiki/Matěj_Stropnický : Matěj Stropnický. On 23 January 2016, he was
elected party chairman at the Green Party congress in Prague.
2) https://www.novinky.cz/domaci/clanek/policie-zadrzela-v-praze-70-squatteru-problemovy-byl-i-politikstropnicky-40236526 : Police detained 70 squatters (ie illegal settlers in houses owned by others) in
Prague, politician Stropnický was also a problem, 12 Sep 2009, 15:57 - Updated 12 Sep 2009, 22:26,
Petr Blahuš, ČTK, Právo "Supporters of squatting fought with police in Prague's Albertov district on
Saturday afternoon. ... Matěj Stropnický, a Prague 3 councillor for the Green Party, was among the
troublesome participants in the event."
3) https://www.novinky.cz/domaci/452407-jsem-gay-sdelil-den-pred-volbami-lidr-zelenychstropnicky.html : I am gay (ie homosexual, my note), says Green party leader Stropnický a day before
(parliamentary) elections, October 19, 2017, Novinky
4)
- Andrej Babiš's wife's brother is Martin Herod, see Skoro se mi tomu nechce věřit, prohlásila Jourová o
ztracených dokumentech k Čapímu hnízdu - Novinky.cz. [online] Copyright © 2003 [cit. 20.07.2020].
Available from: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/skoro-se-mi-tomu-nechce-verit-prohlasila-jourovao-ztracenych-dokumentech-k-capimu-hnizdu-352273 , my note 20.7.2020
- Matěj Stropnický is the son of Babiš's closest colleague, Martin Stropnický, the defence minister for
Babiš's ruling ANO political movement, who later became the Czech ambassador to Israel
5)
- email of the Czech Green Party:
Date: January 15, 2016 15:47
> Subject: call to the Green Party ZO (ie basic organization/s/) and KO (ie regional organization/s/)
Dear Green Party colleagues,
I would like to inform you, on behalf of the Ostrava ZO, that our ZO has decided to send a letter to
Senator-woman Eliska Wagnerová and Senator Václav Láska, in which we both ask them to reconsider
their candidacy for the leadership of the Green Party (in the case of the Senator-woman, of course, also
to join the SZ). The reason for this is that without their participation in the SZ leadership we are afraid
that the Ostrava ZO will end to exist, or will in fact end to function, because if Matěj Stropnický, at
present probably the only relevant candidate, is elected to the leadership, then the vast majority of
active members of the Ostrava ZO will either resign their positions or leave directly the Green Party.
This is not a personal reaction to Matěj Stropnický, whom many of us do not even know personally, but
to his politics and especially the way of its implementation. We will continue to support SZ, but we would
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aim our time and energy to other activities. We believe that with the leadership of the above-mentioned
senators, the SZ would once again enter the fight for the Chamber of Deputies, in reality and not just in
theory.
Thank you for your time and any thoughts about joining our call and supporting our senators. Maybe we
will give them the reason and courage to go for it.
I would also like to ask you to send this email out to basic organizations in your region. Thank you.
Sincerely
Chairman of the Ostrava ZO
6)
- Matěj Stropnický is the son of Babiš's closest colleague, Martin Stropnický, the defence minister for
Babiš's ruling ANO political movement, who later became the Czech ambassador to Israel.
- Andrej Babiš is also the owner of the business group AGROFERT, which is dominant in agricultural
primary production in the Czech Republic, which is also probably the largest executor of the animal
holocaust in the Czech Republic, which takes place in contemporary slaughter agricultural factory farms
- contemporary extermination camps of animals where farm animals are on principle tortured since their
birth (eg. they are limited since their birth in freedom of movement within a very small space, so that
through their movement they do not lose their acquired weight, they are fed so after their birth they will
acquire as quickly as possible slaughter weight), and shortly, i.e. at the latest in a few months after their
birth, they are also cruelly killed, i.e. slaughtered after this their since birth great suffering caused by a
human. An example of such torture breeding of animals can be eg. farm enterprise Vodňany poultry
(Vodňanská drůbež) supplying to the Czech shops so tortured and slaughtered babies of hens under the
famous brand name "Vodňanské kuře (Vodňany chicken)". There is also, for example, the Kostelecké
uzeniny meat processing plant with a huge number of its own slaughtered beef and pork cattle in
Kostelec and Planá nad Lužnicí. These enterprises, Kostelecké uzeniny and Vodňanská drůbež, should
also be owned by above-mentioned Babiš's AGROFERT business group.
- https://domaci.ihned.cz/c1-39338040-sjezd-zelenych-v-rezii-lisky-stal-se-predsedou-a-prosadil-idruheho-muze-strany : Green Party congress under leadership of Liška: He became chairman and
promoted the party's second man, ČTK, Luboš Kreč, ČTK, December 5, 2009, "December 5, 2009
11:50 | 11:48 ... (Matěj, my note) Stropnický also contracted not to eat meat one day a week for the rest
of his life, at the call of former Beatles band member Paul McCartney. He chose Friday, allegedly to
combine ecology with Christian tradition."
7) Matěj Stropnický bought a castle after he destroyed the Green Party,
see https://www.idnes.cz/bydleni/na-navsteve/matej-stropnicky-zamek-osecany-rekonstrukce-danielkrejcik-kozy-pamatka-dotace-sedlcany.A190313_110250_dum_osobnosti_web : Matěj Stropnický saves
a castle. Every Sunday he opens it to the public, 16 March 2019, Author Jan Malinda.
VIII) https://www.seznamzpravy.cz/clanek/hamacek-laka-mateje-stropnickeho-na-kandidatku-cssd155944 : (party chairman, my note) Hamáček wants Matěj Stropnický to be in candidate list of ČSSD
(for Parliament, my note), SEZNAM ZPRÁVY, May 25, 2021
9) https://cechycechum.wordpress.com/2014/02/03/dvorana-zidovske-slavy-131-politik-jiri-dienstbierml/ : ROYAL COURT OF JEWISH GLORY (131) POLITICIAN JIŘÍ DIENSTBIER JUNIOR, Author
possibly Adam B. Bartos
10) https://www.novinky.cz/domaci/clanek/z-prazske-kandidatky-cssd-odstoupil-i-dienstbier-na-protestproti-stropnickemu40364284#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=Nvrge5OYe8s
-202106242025&dop_id=40364284&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Dienstbier also resigned from the Prague ČSSD candidate list. In
protest against Stropnický, June 24, 2021 11:01 - Prague, Jiří Mach, Právo
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11) https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=71932&l=cz : 39th meeting, 382nd vote, December 18, 2019,
09:57, Amendment to the Criminal
Code, https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/039schuz/s039382.htm#h382 : CHAMBER OF
DEPUTIES OF THE PARLIAMENT OF THE CZECH REPUBLIC, Proceedings and documents,
Wednesday December 18, 2019 (9.50 a.m.) (continued by Válková)
Aktualizováno 25. 6. 2021 23:05
25. 6. 2021 15:31
Vážený pane ministře zemědělství Ing. Miroslave Tomane.
Rakousko a Nizozemsko bude příští týden v Radě EU navrhovat ukončení kožešinových farem v celé
Evropské unii. Kožešinové farmy jsou už v Česku zakázané a vždy jste deklaroval, že preferujete
celoevropské řešení. Proto Vás žádám, abyste návrh Rakouska a Nizozemska podpořil
Mé osobní stanovisko k tomu viz také má Filosofie rovnováhy na http://www.spvzt.cz/ .
S pozdravem JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., nar. 29.1.1973, trvale bytem Hustopeče, Mírová 1098/4,
69301 Hustopeče, tel. 721208595
( blíže viz https://www.facebook.com/obrancizvirat/ )
-------- Přeposlaná zpráva -------Předmět: Rakousko a Nizozemsko bude příští týden v Radě EU navrhovat ukončení kožešinových
farem v celé Evropské unii. Proto Vás žádám, abyste návrh Rakouska a Nizozemska podpořil
Datum: Fri, 25 Jun 2021 21:49:32 +0200
Od: JUDr. Dalibor Gruza Ph.D. <daliborgruza@seznam.cz>
Komu: miroslav.toman@mze.cz
Aktualizováno 25. 6. 2021 21:53
25. 6. 2021 21:53
Izrael zakáže jako první země na světě prodej kožešin. Zákon začne platit za 6 měsíců, ale má výjimky,
zejména pro náboženské účely. Je to cenný úspěch charitních židů, ale židé jako vláda Západního
světa by měli povolit prodej zdechlin v běžných obchodech.
https://www.facebook.com/obrancizvirat/photos/a.900800736637427/4258673794183421
Aktualizováno 26. 6. 2021 18:37
25. 6. 2021 22:13
Israel is the first country in world which will ban sale of fur. The law takes effect in 6 months, but has
exceptions for religious purposes. This is valuable success of charitable Jews, but Jews as government
of Western world should allow sale of carrions in mainstream stores.
https://www.facebook.com/obrancizvirat/photos/a.900800736637427/4258673794183421
Aktualizováno 25. 6. 2021 22:17
25. 6. 2021 22:14
V pekla(místo židů-hadů diktatury, velkých utrpení, virtuální reality, chudoby, vzájemné nenávisti vrahů*
dříve na vrcholu potravního řetězce)-válce v mexickém (slepém) Ráji svatého José Sánchez del Río
(Jahve+šabat, sakrální, z, moře) smířené židem-Andělem-USA vyslancem Dwight Morrow, což
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znamená david-dov(medvěd), more(učitel)-muri(Maur ve Španělsku), a to navzdory slibům mexické
vlády za cenu mu zřejmé vraždy tohoto svatého chlapce a jeho 5000 ochránců.
* např. býčí zápasy (umučení) jako část mexických katolicko-křesťanských náboženských svátků,
viz https://mexiko.avetour.cz/mexicke-byci-zapasy-ala-corrida.html , "jsou býci ... speciálně šlechtěni a
než skončí v aréně, mají neskonale lepší život než desetitisíce (nebo miliony?) hospodářských zvířat" (v
zemědělských průmyslových porážkových velkochovech, má poznámka),
viz https://www.hedvabnastezka.cz/byci-zapasy-krvava-tradice-v-centru-mexika/ : Jan Miklín-geograf,
14. 8. 2017
"former president Plutarco Elias Calles ... Only recently in an interview with New York’s Aldermanic
President, Bernard S. Deutsch, Calles declared that Mexico would waive certain immigration restrictions
in favor of German Jewish refugees. During his term in office he also extended an open invitation to the
Jews to settle in Mexico. In common with many other Mexican leaders, Calles declared that the republic
would not tolerate anti-Semitic activities./ bývalý prezident Plutarco Elias Calles ... Pouze nedávno v
rozhovoru s newyorským Aldermanským prezidentem Bernardem S. Deutschem Calles prohlásil, že
Mexiko se vzdá určitých imigračních omezení ve prospěch německých židovských uprchlíků. Během
svého funkčního období také otevřeně vyzval Židy, aby se usadili v Mexiku. Stejně jako mnoho dalších
mexických vůdců Calles prohlásil, že republika nebude tolerovat antisemitské aktivity." Zdroj: Alleged
Blast at Jews by Calles Stirs Mexico, October 2, 1934, The Archive of the Jewish Telegraphic Agency,
viz https://www.jta.org/1934/10/02/archive/alleged-blast-at-jews-by-calles-stirs-mexico
https://cs.wikipedia.org/wiki/Povstání_kristerů
Aktualizováno 27. 6. 2021 22:35
27. 6. 2021 3:01
In hell(place of Jews-snakes dictatorship, great suffering, virtual reality, poverty, mutual hatred among
murderers* formerly at top of food chain)-war in Mexican (blind) Paradise of Saint José Sánchez del Río
(Yahweh+Shabbat, sacred, from, sea) reconciled by Jew-Angel-US emissary Dwight Morrow, which
means david-dov(bear), more(teacher)-muri(Moor in Spain), despite promises by the Mexican
government, at the cost of to him obvious murder of this saint boy and his 5000 patrons.
* eg bullfighting (martyrdom) as part of Mexican Catholic-Christian religious holidays,
see https://mexiko.avetour.cz/mexicke-byci-zapasy-ala-corrida.html , "the bulls ... are specially bred, and
before they are in the arena, they have an infinitely better life than tens of thousands (or is it millions?) of
farm animals" (in agricultural slaughter factory farms, my note),
see https://www.hedvabnastezka.cz/byci-zapasy-krvava-tradice-v-centru-mexika/ : Jan Miklíngeographer, August 14, 2017
"former president Plutarco Elias Calles ... Only recently in an interview with New York’s Aldermanic
President, Bernard S. Deutsch, Calles declared that Mexico would waive certain immigration restrictions
in favor of German Jewish refugees. During his term in office he also extended an open invitation to the
Jews to settle in Mexico. In common with many other Mexican leaders, Calles declared that the republic
would not tolerate anti-Semitic activities." Source: Alleged Blast at Jews by Calles Stirs Mexico, October
2, 1934, The Archive of the Jewish Telegraphic Agency,
see https://www.jta.org/1934/10/02/archive/alleged-blast-at-jews-by-calles-stirs-mexico
https://cs.wikipedia.org/wiki/Povstání_kristerů
Aktualizováno 27. 6. 2021 22:39
27. 6. 2021 4:20
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Dnes v neděli (tj. Kristův den) milosrdně a přirozeně zemřel můj pes Good, dobrý křesťan, který doufám je nyní v
nebi. Good byl charitní, protože byl vegetarián a jedl stejné druhy jídla jako já, v čemž byl mým vzorem (viz video
níže a https://www.youtube.com/watch?v=ibV-Fwh4sUc ). Proto měl milosrdnou smrt (bral poslední měsíc obdobu
acylpyrinu proti bolesti a delší dobu udržovací dávku vegetariánských antibiotik na zuby, ještě včera se dosyta
najedl, nebyl vyhublý, dnes ke mně přišel, abych ho pohladil a pak umřel na stáří přirozenou smrtí ve věku asi 14
let a 6 měsíců*). * Author: Dalibor Grůza Time: 28/08/2010 18:27:39 Post: Věk mého psa Bada je nejasný, mám ho
rok a tři měsíce, v útulku pro psy jeho věk odhadli na dva a půl roku, takže by mu mělo být tři roky a devět měsíců.
(viz http://www.spvzt.cz/FilosofieRovnovahyKniha.htm )

Dnes v neděli (tj. Kristův den) milosrdně a přirozeně zemřel můj pes Good, dobrý křesťan, který doufám
je nyní v nebi. Good byl charitní, protože byl vegetarián a jedl stejné druhy jídla jako já, v čemž byl mým
vzorem (viz video níže a https://www.youtube.com/watch?v=ibV-Fwh4sUc ). Proto měl milosrdnou smrt
(bral poslední měsíc obdobu acylpyrinu proti bolesti a delší dobu udržovací dávku vegetariánských
antibiotik na zuby, ještě včera se dosyta najedl, nebyl vyhublý, dnes ke mně přišel, abych ho pohladil a
pak umřel na stáří přirozenou smrtí ve věku asi 14 let a 6 měsíců*).
* Author: Dalibor Grůza
Time: 28/08/2010 18:27:39
Post:
Věk mého psa Bada je nejasný, mám ho rok a tři měsíce, v útulku pro psy jeho věk odhadli na dva a půl
roku, takže by mu mělo být tři roky a devět měsíců.
(viz http://www.spvzt.cz/FilosofieRovnovahyKniha.htm )
27. 6. 2021 21:28
Today Sunday (i.e. Christ's Day) my dog Good, a good Christian, died mercifully and naturally and I hope is now in
heaven. Good was charitable because he was a vegetarian and ate the same kinds of food as me, in which he was
my role model (see video below and https://www.youtube.com/watch?v=ibV-Fwh4sUc ). That is why he had a
merciful death (he had been taking the equivalent of acylpyrine against pain for the last month and a maintenance
dose of vegetarian antibiotics for his teeth for longer time, he had eaten enough yesterday, was not emaciated,
came to me today to be petted and then died of old age of natural causes at about 14 years and 6 months*). *
Author: Dalibor Grůza Time: August 28, 2010 6:27:39 p.m. Message : Age of my dog Bad is unclear. I have him for
a year and three months. In a shelter for dogs his age was estimated for two and half year, so he ought to be three
years and nine months old. (see http://www.spvzt.cz/BalancePhilosophyBook.htm )

Today Sunday (i.e. Christ's Day) my dog Good, a good Christian, died mercifully and naturally and I
hope is now in heaven. Good was charitable because he was a vegetarian and ate the same kinds of
food as me, in which he was my role model (see video below
and https://www.youtube.com/watch?v=ibV-Fwh4sUc ). That is why he had a merciful death (he had
been taking the equivalent of acylpyrine against pain for the last month and a maintenance dose of
vegetarian antibiotics for his teeth for longer time, he had eaten enough yesterday, was not emaciated,
came to me today to be petted and then died of old age of natural causes at about 14 years and 6
months*).
* Author: Dalibor Grůza
Time: August 28, 2010 6:27:39 p.m.
Message :
Age of my dog Bad is unclear. I have him for a year and three months. In a shelter for dogs his age was
estimated for two and half year, so he ought to be three years and nine months old.
(see http://www.spvzt.cz/BalancePhilosophyBook.htm )
27. 6. 2021 21:35
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4 posmrtné fotky 14,5 roku
starého mého psa Gooda,
dobrého křesťana a
vegetariána zemřelého
dnes v neděli (tj. Kristův
den) (viz můj předchozí
příspěvek a video)/ 4
postmortem photos of my
14.5 years old dog Good, a
good Christian and a
vegetarian deceased today
on Sunday (ie Christ's
Day) (see my previous
post and video)

4 posmrtné fotky 14,5 roku
starého mého psa Gooda,
dobrého křesťana a
vegetariána zemřelého
dnes v neděli (tj. Kristův
den) (viz můj předchozí
příspěvek a video)/ 4
postmortem photos of my
14.5 years old dog Good, a
good Christian and a
vegetarian deceased today
on Sunday (ie Christ's
Day) (see my previous
post and video)

4 posmrtné fotky 14,5 roku
starého mého psa Gooda,
dobrého křesťana a
vegetariána zemřelého
dnes v neděli (tj. Kristův
den) (viz můj předchozí
příspěvek a video)/ 4
postmortem photos of my
14.5 years old dog Good, a
good Christian and a
vegetarian deceased today
on Sunday (ie Christ's
Day) (see my previous
post and video)

4 posmrtné fotky 14,5 roku
starého mého psa Gooda,
dobrého křesťana a
vegetariána zemřelého
dnes v neděli (tj. Kristův
den) (viz můj předchozí
příspěvek a video)/ 4
postmortem photos of my
14.5 years old dog Good, a
good Christian and a
vegetarian deceased today
on Sunday (ie Christ's
Day) (see my previous
post and video)

4 posmrtné fotky 14,5 roku starého mého psa Gooda, dobrého křesťana a vegetariána zemřelého dnes
v neděli (tj. Kristův den) (viz můj předchozí příspěvek a video)/ 4 postmortem photos of my 14.5 years
old dog Good, a good Christian and a vegetarian deceased today on Sunday (ie Christ's Day) (see my
previous post and video)
27. 6. 2021 22:19
Byla Svatá Matka Tereza z Kalkaty spravedlivý v kožichu (v jidiš: cadik im pelc*), který chrání sebe a
své blízké, ale dostatečně nebojuje za ostatní živé tvory? Její chyba byla, že neznala dostatečně jediný
zákon Charity (tj. Boha). Tento Bůh je jeden, proto Jeho nekonečně složitý zákon je jediný (krátce: co
možná nejméně smrti a bolesti), že není konflikt mezi více jeho zákony. Boží poslové učí znát ten
zákon, ale Boží hadi o něm lžou. Stejně mé chování.
* str. 29, Příběhy Tóry, Patnáct biblických zamyšlení, Jan Divecký, vydalo nakladatelství P3K, Praha,
2005
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/pochyby-kolem-matky-terezy-trvaji-40006413
Aktualizováno 28. 6. 2021 14:51
28. 6. 2021 13:51
Was Holy Mother Teresa of Calcutta a righteous woman in fur coat (in Yiddish: tzadik im pelc*) who
protects herself and her loved ones but does not fight enough for other living creatures? Her mistake
was that she did not know enough sole law of Charity (ie God). This God is one, therefore His infinitely
complex law is sole (briefly: the least possible death and pain) that there is no conflict between his
multiple laws. God's messengers teach to know this law, but God's snakes lie about it. My behavior in
the same way.
* page 29, Příběhy Tóry, Patnáct biblických zamyšlení, Jan Divecký, published by publishing house
P3K, Prague, 2005
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/pochyby-kolem-matky-terezy-trvaji-40006413
Aktualizováno 28. 6. 2021 15:06
28. 6. 2021 14:12
Podepsal jsem tu Petici proti vraždám ochránců domorodých národů a jejich lesů (hlavně
amazonských), prérií, řek předků a proti klimatickým katastrofám./ I signed this Petition against murders
of patrons of aboriginal peoples and their forests (mainly Amazonian), prairies, rivers of forefathers and
against climatic disasters./ J'ai signé cette Pétition contre assassinats des patrons des peuples
autochtones et de leurs forêts (principalement Amazonienne), prairies, rivières ancestrales et contre
catastrophes climatiques.
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Aktualizováno 30. 6. 2021 11:56
30. 6. 2021 11:51

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Zákony musí být stručné, aby byly téměř každému srozumitelné, ale komentáře k těmto zákonům a i
počet judikátů ve vztahu k těmto zákonům už mohou být velmi velké a tyto komentáře a i tyto judikáty
nesmí být pro nikoho pramenem právního řádu, ale budou více názory (spekulace).
30. 6. 2021 16:24

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Laws shall be brief that they can be understood by nearly everyone, but both the commentaries to these
Laws and the number of judicial decisions in relation to these Laws can already be very big and these
commentaries and also these judicial decisions shall not be a source of body of laws for anyone, but will
consist more in views (speculations).
30. 6. 2021 16:25

Níže je kompletní lékařská dokumentace mého psa Gooda (svého psa pojmenovaného v psím útulku
Bad jsem přejmenoval na Good dne 05/09/2010*), který byl do své smrti 27/06/2021 ve svém věku 14,5
let vegetariánem stejným způsobem jako já, tj. jedl z mrtvých zvířat jen malé množství lékařsky
zaručených zdechlin zvířat z mrazničky (např. po veterinární pitvě a pro mě převařených v několika
vodách v hrnci pod pokličkou), které zemřely zásadně na stáří.
*Author: Dalibor Grůza
Time: 05/09/2010 19:01:42
Post:
Rozhodl jsem se svého psa Bada (anglicky špatný nebo kámoš-buddy) přejmenovat na Gooda (anglicky
dobrý), protože i masožravec a dravec mohou být dobří, jestliže nejí zbytečně maso a tak bojují za
přátelství všech živých tvorů na život a na smrt.
(viz http://www.spvzt.cz/FilosofieRovnovahyKniha.htm )
**Tramabene kapky od ratiopharm GmbH, Ulm, Německo, kterými jsem také léčil svého psa, nebyly
původně z hororových košer porážek zvířat možná než tuto společnost v roce 2010 koupila izraelská
společnost Teva (viz https://www.teva.cz/About-Teva/article-pages/Teva-Czech-History/ )
30. 6. 2021 19:10
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Below is the complete medical documentation of my dog Good (my dog Bad named at the dog shelter I
renamed to Good on 05/09/2010*), that was a vegetarian until his death on 27/06/2021 at the age of
14,5 years in the same way as I was, ie he ate from dead animals only small amounts of medically
guaranteed carrions from freezer (e.g. after veterinary autopsy and for me boiled in several waters in a
pot under a lid), which on principle died of old age.
*Author: Dalibor Grůza
Time: September 5, 2010 7:01:42 p.m.
Message :
I decided to rename my dog Good (in English: good) instead Bad (in English: bad or buddy), because
even a carnivore and predator may be good if they do not eat meat unnecessarily, and thus they fight for
the friendship of all living creatures to life and death.
(see http://www.spvzt.cz/BalancePhilosophyBook.htm )
**Tramabene drops from ratiopharm GmbH, Ulm, Germany, which I also treated my dog with, were not
originally from the terrible kosher animal slaughters possibly before the company was bought by the
Israeli company Teva in 2010 (see https://www.teva.cz/About-Teva/article-pages/Teva-Czech-History/ )
30. 6. 2021 20:36
(viz nyní Izrael)-11.5.2021-ZDE: Podle českého ministra zdravotnictví očkování proti covidu-19 bude asi
nutné opakovat každoročně se změněnou vakcínou.
Doporučuji zásadně jako milosrdné pouze (1) vakcinaci 2 dávkami současné vakcíny Pfizer/BioNTech
proti covidu-19, protože zásadně používám pouze léky veřejně užívané nejméně 10 let, kde mučená a
vražděná pokusná zvířata to téměř zapomněla. Ačkoliv Pfizer/BioNTech je nyní nejmilosrdnější
vakcína*, tak v budoucnosti to není zaručeno při každoroční změně covid-19 vakcín během pokusů na
tak mučených a vražděných zvířatech jako u vakcín proti chřipce.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/v-izraeli-se-siri-varianta-delta-vakcina-od-pfizeru-je-vuci-ni-slabsi169071#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=VbzbFy8AEtm202107051634&dop_id=169071&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/ockovani-proti-covidu-19-bude-nutne-zopakovat40359791#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=jJxwbCGDKE
C-202105101830&dop_id=40359791&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz
* První Covid-19 vakcína ve Velké Británii (nazvaná COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2), která je v
současnosti šířena Pfizerem. Podle Pfizer tiskového teamu a dostupných vládních informací tato
vakcína neobsahuje živočišné produkty (zejména fetální telecí sérum, má poznámka). / "The first Covid19 vaccine in the UK (called COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2), is currently being rolled out by
Pfizer. According to Pfizer’s press team and the available government information, this vaccine does not
contain animal products."
https://vegsoc.org/lifestyle/the-pfizer-covid-19-vaccine/ : The Pfizer Covid-19 Vaccine: what you need to
know , Vegetarian Society (UK) Ltd, Parkdale/Dunham Road, Altrincham WA14 4QG, Spojené
království
Aktualizováno 11. 5. 2021 16:09
Aktualizováno 5. 7. 2021 19:10
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5. 7. 2021 18:56
(see now Israel)-11.5.2021-HERE: According to Czech Minister of Health the covid-19 vaccination will
probably need to be repeated annually with changed vaccine.
I recommend on principle as merciful only (1) vaccination with 2 doses of the contemporary
Pfizer/BioNTech vaccine against covid-19, because I use on principle only medicaments that was in
public use for at least 10 years, where tortured and murdered experimental animals nearly forgot it.
Although Pfizer/BioNTech is now the most merciful vaccine*, so this is not guaranteed in the future with
the annual covid-19 vaccines change during experiments on so tortured and murdered animals as with
the influenza vaccines.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/v-izraeli-se-siri-varianta-delta-vakcina-od-pfizeru-je-vuci-ni-slabsi169071#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=VbzbFy8AEtm202107051634&dop_id=169071&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/ockovani-proti-covidu-19-bude-nutne-zopakovat40359791#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=jJxwbCGDKE
C-202105101830&dop_id=40359791&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz
* "The first Covid-19 vaccine in the UK (called COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2), is currently being
rolled out by Pfizer. According to Pfizer’s press team and the available government information, this
vaccine does not contain animal products" (especially fetal bovine serum, my note)
https://vegsoc.org/lifestyle/the-pfizer-covid-19-vaccine/ : The Pfizer Covid-19 Vaccine: what you need to
know , Vegetarian Society (UK) Ltd, Parkdale/Dunham Road, Altrincham WA14 4QG, United Kingdom
Aktualizováno 11. 5. 2021 15:56
Aktualizováno 5. 7. 2021 19:10
5. 7. 2021 19:02
I donated again for PETA the largest non-profit organization fighting for animal rights in the world/
Daroval jsem opět pro PETA
PETA je největší nezisková organizace bojující za práva zvířat na světě, založená v roce 1980 v USA.
Jejím sloganem je "Nemáme žádné právo zvířata jíst, nosit jejich kůži a kožešiny, provádět na nich
experimenty, využívat je v zábavním průmyslu, ani je jakýmkoli jiným způsobem vykořisťovat a týrat."
-------- Přeposlaná zpráva -------Předmět: Thank you for your gift to PETA!
Datum: Wed, 7 Jul 2021 05:16:22 -0400 (EDT)
Od: PETA <donations@peta.org>
Komu: daliborgruza@seznam.cz
PETA
Dear Dalibor,
Thank you for your special gift of $10.00 to PETA. ...
https://headlines.peta.org/donate/?en_txn7=Navigation%3A%3Atop-donate-nowbutton&supporter.appealCode=IXXXWBXXXXG&fbclid=IwAR3Effv912Wwl5Q7XZ_938PAyoZhb47L0OwKMZkzmKYXXjLbu3ITw_OsdE
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Aktualizováno 7. 7. 2021 11:20
7. 7. 2021 11:20
Daroval jsem opět 10 USD. 11.6.21 Pietní akt před jatky kuřat slepic -Vodňanská drůbež a.s. Brno
Modřice (viz níže)-Kdyby to bylo někdy zase v Brně, tak bych tam chtěl jít, ač zřejmě nemluví zcela
pravdu o svém reálně nemožném veganství/ I donated 10 USD again. 11.6.21 vigil, Brno Chicken SaveIf it was sometimes in Brno again, I would like to go there, although they do not apparently say the
whole truth about their really impossible veganism: https://www.facebook.com/brnochickensave
https://www.facebook.com/animalsavecz/events/?ref=page_internal
Pro mateřskou organizaci české pobočky Animal Save Movement
(https://www.facebook.com/zviratanejime , https://www.facebook.com/ceskybrodanimalsave a https://ww
w.facebook.com/animalsavecz/ )/ For the Animal Save Movement. Animal Save Movement is a vegan
anti-speciesist animal rights organisation that positions itself against all forms of oppression with a
compassionate and love-based approach. They believe in non-violent resistance against oppression
https://thesavemovement.org/donate/
Aktualizováno 7. 7. 2021 11:36
7. 7. 2021 11:36
I more times donated for Salvation Army for the Czech homeless, but now for their health care/ Daroval
jsem vícekrát pro Armádu Spásy pro české bezdomovce, ale nyní pro jejich zdravotní péči: (Id daru:
42823175) https://www.darujme.cz/projekt/1200359?fbclid=IwAR2XTlGBkvEW1y_6BD8XWfVSsBgcvzp8DIgI5OvnAZ8oWQirT_nqNN2GbQ
Aktualizováno 7. 7. 2021 11:45
7. 7. 2021 11:45
Médecins Sans Frontières in Czech Republic I donated again a medicament for extensively resistant
tuberculosis (apparently an antibiotic,
see https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/pretomanid-fgk-epar-medicineoverview_cs.pdf, my note) / LÉKAŘI BEZ HRANIC V ČR, daroval jsem opět Lék na extenzivně
rezistentní tuberkulózu (zřejmě antibiotikum,
viz https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/pretomanid-fgk-epar-medicine-overview_cs.pdf ,
má poznámka) 218,- Kč (ID daru: 42823191)
https://www.nemocnice-bez-hranic.cz/misto/tuberkuloza-tbc/?fbclid=IwAR0yfHKuiW1xOHvfhmv9waWK1fkTsn9vTMpVEshtBZc-0B1etSzoWs-GdY
Aktualizováno 7. 7. 2021 11:55
7. 7. 2021 11:55
Organizace Greenpeace. Daroval jsem. (Id daru: 42823199) Vytvořme oceánské
rezervace!: https://www.darujme.cz/projekt/1203948 a (Id daru: 42823211) Ochrana pralesů Indonésie: https://www.darujme.cz/projekt/184 -- Greenpeace. I donated. (Donation Id: 42823199) Let's
Create Ocean Reserves!: https://www.darujme.cz/projekt/1203948 and (Donation Id: 42823211)
Protecting Forests - Indonesia: https://www.darujme.cz/projekt/184
Aktualizováno 7. 7. 2021 12:07
7. 7. 2021 12:07
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I donated for UNICEF for malnutrition/ Daroval jsem pro UNICEF pro podvýživu příspěvek č.
7472100234
Aktualizováno 7. 7. 2021 12:19
7. 7. 2021 12:19
Pfizer s BioNTech vakcínu určenou pro boj s mutacemi. I stávající vakcína poskytuje velmi dobrou
ochranu a bude se dále vyrábět. 11.5.21-ZDE: zásadně používám pouze léky veřejně užívané nejméně
10 let, kde mučená a vražděná pokusná zvířata to téměř zapomněla. Ačkoliv Pfizer/BioNTech je nyní
nejmilosrdnější vakcína*, tak v budoucnosti to není zaručeno
https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/pfizer-pozada-usa-o-schvaleni-treti-davky-ucinnostdvou-vakcin-po-pul-roce-pry-vyprchava40365755#seq_no=8&source=hp&dop_id=40365755&dop_ab_variant=0&dop_req_id=6lCT9feNCTc202107091125&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz
Aktualizováno 9. 7. 2021 14:09
9. 7. 2021 13:44
Pfizer with BioNTech vaccine designed to fight mutations. Even the existing vaccine provides very good
protection and will continue to be produced. 11.5.21-HERE: I use on principle only medicaments that
was in public use for at least 10 years, where tortured and murdered experimental animals nearly forgot
it. Although Pfizer/BioNTech is now the most merciful vaccine*, so this is not guaranteed in the future
https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/pfizer-pozada-usa-o-schvaleni-treti-davky-ucinnostdvou-vakcin-po-pul-roce-pry-vyprchava40365755#seq_no=8&source=hp&dop_id=40365755&dop_ab_variant=0&dop_req_id=6lCT9feNCTc202107091125&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz
Aktualizováno 9. 7. 2021 14:00
9. 7. 2021 14:00
http://www.spvzt.cz/ , http://stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/ ,
https://www.youtube.com/watch?v=YhOv47fQlRU Filosofie rovnováhy, filosofie lásky aneb řád vítězné armády:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále
povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace). Jestliže nebude
uzákoněno a s výjimkou krajní nouze důsledně vynucováno jedení z mrtvol zvířat jen lékařsky zaručených zdechlin
zvířat (např. po veterinární pitvě a převařených v několika vodách v hrnci pod pokličkou), které zemřely zásadně
na stáří, popřípadě i porážková daň jako trest za porušení tohoto, což se nyní jeví jako velmi pravděpodobné tak,
aby se z ortodoxních muslimů, jejichž náboženství jim zakazuje jedení zdechlin, stali neortodoxní muslimové, pak
jinak tito ortodoxní muslimové zřejmě brzy zahájí atomovou třetí světovou válku, ale doufám, že předtím zemřu.
Král světa je nejméně na asi 51 procent dle židů princip vraha (viz http://www.spvzt.cz/Charitologie.htm#ch26 ), ale
dle křesťanů princip lásky. Naopak si filosoficky hluboce vážím charitního židovství a charitního islámu. Podle
darwinismu a současného ortodoxního židovství vláda charity v přírodě (tj. podle mě osudová povinnost všech
živých tvorů působit co možná nejméně smrti a bolesti) je milosrdná, nicméně lež, protože lidská bytost je
vrcholový masožravý dravec, ale podle mé Filosofie rovnováhy věřím, že milosrdná pravda je vláda Lásky ve
světě, která je přítomná v Charitní práci všeho naživu. Copyleft červenec léta Páně 2021, JUDr. Dalibor Grůza
Ph.D., Česká republika

http://www.spvzt.cz/ , http://stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/ , https://www.youtube.com/watch?
v=YhOv47fQlRU
Filosofie rovnováhy, filosofie lásky aneb řád vítězné armády: "Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc
chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná
nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace).
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Jestliže nebude uzákoněno a s výjimkou krajní nouze důsledně vynucováno jedení z mrtvol zvířat jen
lékařsky zaručených zdechlin zvířat (např. po veterinární pitvě a převařených v několika vodách v hrnci
pod pokličkou), které zemřely zásadně na stáří, popřípadě i porážková daň jako trest za porušení
tohoto, což se nyní jeví jako velmi pravděpodobné tak, aby se z ortodoxních muslimů, jejichž
náboženství jim zakazuje jedení zdechlin, stali neortodoxní muslimové, pak jinak tito ortodoxní
muslimové zřejmě brzy zahájí atomovou třetí světovou válku, ale doufám, že předtím zemřu.
Král světa je nejméně na asi 51 procent dle židů princip vraha
(viz http://www.spvzt.cz/Charitologie.htm#ch26 ), ale dle křesťanů princip lásky. Naopak si filosoficky
hluboce vážím charitního židovství a charitního islámu. Podle darwinismu a současného ortodoxního
židovství vláda charity v přírodě (tj. podle mě osudová povinnost všech živých tvorů působit co možná
nejméně smrti a bolesti) je milosrdná, nicméně lež, protože lidská bytost je vrcholový masožravý dravec,
ale podle mé Filosofie rovnováhy věřím, že milosrdná pravda je vláda Lásky ve světě, která je přítomná
v Charitní práci všeho naživu.
Copyleft červenec léta Páně 2021, JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., Česká republika
10. 7. 2021 2:36
http://www.spvzt.cz/ , http://stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/ , https://www.youtube.com/watch?v=ibVFwh4sUc Philosophy of Balance, Philosophy of Love or Order of Victorious Army: „All living creatures in fact mostly
want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least
possible death and pain." All the rest consists more in views (speculations) If the eating from dead animals of only
medically guaranteed carrions of animals (eg after veterinary autopsy and boiled in several waters in a pot under
the lid), which have on principle died of old age, possibly also slaughter tax as a punishment for violating this, will
not be enacted by law and, with the exception of extreme need, consistently enforced, which now seems very
probable, so that orthodox Muslims, whose religion forbids them to eat carrions, become unorthodox Muslims, then
otherwise these orthodox Muslims will apparently soon start an atomic third world war, but I hope, that before it I
will die. King of world is at least about 51 percent by Jews a murderer principle (see
http://www.spvzt.cz/Charitylogy.htm#ch26 ), but by Christians a love principle. On the contrary I philosophically
highly appreciate charitable Judaism and charitable Islam. According to Darwinism and contemporary Orthodox
Judaism the government of charity in nature (i.e. according to me the fateful duty of all living creatures to cause the
least possible death and pain) is merciful, nevertheless a lie, because a human being is a top carnivorous predator,
but according to my Philosophy of Balance I believe that merciful truth is reign of Love in world who is present in
Charity work of all alive. copyleft July 2021 anno Domini, JUDr. Dalibor Gruza Ph.D., Czech Republic

http://www.spvzt.cz/ , http://stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/ , https://www.youtube.com/watch?
v=ibV-Fwh4sUc
Philosophy of Balance, Philosophy of Love or Order of Victorious Army: „All living creatures in fact
mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to
cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views (speculations)
If the eating from dead animals of only medically guaranteed carrions of animals (eg after veterinary
autopsy and boiled in several waters in a pot under the lid), which have on principle died of old age,
possibly also slaughter tax as a punishment for violating this, will not be enacted by law and, with the
exception of extreme need, consistently enforced, which now seems very probable, so that orthodox
Muslims, whose religion forbids them to eat carrions, become unorthodox Muslims, then otherwise these
orthodox Muslims will apparently soon start an atomic third world war, but I hope, that before it I will die.
King of world is at least about 51 percent by Jews a murderer principle
(see http://www.spvzt.cz/Charitylogy.htm#ch26 ), but by Christians a love principle. On the contrary I
philosophically highly appreciate charitable Judaism and charitable Islam. According to Darwinism and
contemporary Orthodox Judaism the government of charity in nature (i.e. according to me the fateful
duty of all living creatures to cause the least possible death and pain) is merciful, nevertheless a lie,
because a human being is a top carnivorous predator, but according to my Philosophy of Balance I
believe that merciful truth is reign of Love in world who is present in Charity work of all alive.
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copyleft July 2021 anno Domini, JUDr. Dalibor Gruza Ph.D., Czech Republic
11. 7. 2021 0:33
Podepsal jsem tuto Petici pro EU za zákaz obchodu se žraločími ploutvemi jako doplnění již platného
zcela nedostačujícího zákazu odřezávat tyto ploutve živým žralokům na rybářských lodích při plavbě na
moři/ I signed this Petition for the EU to ban the trade in shark fins to complement the already existing
wholly insufficient ban on cutting off these live sharks fins in fishing ships while at sea
https://www.stop-finning-eu.org/
Aktualizováno 14. 7. 2021 5:52
14. 7. 2021 5:17
Amazonské pralesy, jež jsou největší úložiště oxidu uhličitého (CO2) na světě, přestávají zadržovat
CO2. Brazilská vláda navrhuje, aby ostatní státy za udržování pralesa platily alespoň 10 miliard dolarů
ročně. Podle měření z let 2010-2018 vědci zjistili, že východní Amazonie už teď vypouští více CO2, než
kolik ho zadrží. Viní jsou hlavně změny klimatu, odlesňování (agentura AFP). Politiku mění prezident
Bolsonaro, jež dřív byl pro odlesňování přes teror proti Indiánům zde (viz zde můj článek z 30.6.2021).
https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/brazilska-amazonie-prestava-zadrzovat-oxid-uhlicityoznamili-vedci40366254#dop_ab_variant=1&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=lOr7V08KlQn202107150701&dop_id=40366254&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz
Aktualizováno 15. 7. 2021 14:22
15. 7. 2021 13:29
Amazon rainforest, the world's largest carbon dioxide (CO2) reservoir, ceases to deposite CO2.
Brazilian government is proposing that other countries pay at least USD 10 billion a year to maintain the
rainforest. Based on measurements from 2010-2018, scientists found that eastern Amazonia already
emits more CO2 than it deposited. Causes are mainly climate change, deforestation (AFP). President
Bolsonaro, who was for deforestation despite terror against Indians here, changes politics (see my
article from 30.6.2021 here).
https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/brazilska-amazonie-prestava-zadrzovat-oxid-uhlicityoznamili-vedci40366254#dop_ab_variant=1&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=lOr7V08KlQn202107150701&dop_id=40366254&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz
Aktualizováno 15. 7. 2021 14:34
15. 7. 2021 14:15
13.5.2016: Do Itálie v člunech s běženci z Afriky loni dorazilo zhruba 153 000 lidí.*
19.9.2015: Z 213 000 migrantů, kteří dorazili do Evropy mezi dubnem a červnem, bylo ze Sýrie 44 000,
z Afghánistánu bylo 27 000. Celkové číslo je meziroční nárůst o 100%, Albánců, většinou z Kosova,
bylo 17 700. Z Iráku bylo 13 900 běženců. Z Eritreje byl podobný počet migrantů jako z Kosova stejně
jako Pákistánci. Eurostat zatím nezveřejnil novější údaje o složení migrantů, jichž jen v srpnu dorazilo
156 000.
* Mise EU ve Středozemním moři pašeráky migrantů nezastavila, upozorňuje zpráva, 13. 5. 2016, 8:00
– Londýn, Novinky, viz https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/mise-eu-ve-stredozemnim-mori-
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paseraky-migrantu-nezastavila-upozornuje-zprava-351574
** Jen pětina migrantů byla v druhém kvartálu ze Sýrie 19. 9. 2015, Novinky,
viz https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/jen-petina-migrantu-byla-v-druhem-kvartalu-zesyrie-326266
Aktualizováno 16. 7. 2021 3:27
16. 7. 2021 2:28
13.5.2016: Ca. 153 000 people arrived in Italy last year in ships carrying refugees from Africa.*
19.9.2015: Of 213 000 migrants who arrived in Europe between April and June, 44 000 were from Syria
and 27 000 from Afghanistan. Total number is 100 percent increase year-on-year, 17,700 were from
Albania, mostly from Kosovo. 13,900 refugees were from Iraq. Similar number of migrants were from
Eritrea as from Kosovo, as well as Pakistanis. Eurostat has not yet published more recent data on the
composition of migrants, of whom 156 000 arrived in August alone.**
* Mise EU ve Středozemním moři pašeráky migrantů nezastavila, upozorňuje zpráva, 13. 5. 2016, 8:00
– Londýn, Novinky, viz https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/mise-eu-ve-stredozemnim-moripaseraky-migrantu-nezastavila-upozornuje-zprava-351574
** Jen pětina migrantů byla v druhém kvartálu ze Sýrie 19. 9. 2015, Novinky,
viz https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/jen-petina-migrantu-byla-v-druhem-kvartalu-zesyrie-326266
Aktualizováno 16. 7. 2021 3:27
16. 7. 2021 2:39
2021: (darwinistický světový princip vraha?) (Katolická křesťanská) Itálie se ve spolupráci s EU
domluvila na vyzbrojení libyjské pobřežní stráže a tím docílila toho, že z Libye už tolik lidí nejezdí. Ale v
Libyi jsou pro africké migranty strašné podmínky, sexuální otroctví, zneužívání dětí i žen, obchod s lidmi
atd.**
2015: (Katolický křesťanský) papež František: Do každé farnosti rodinu uprchlíků. „Tváří v tvář tragédii
desítek tisíc uprchlíků, kteří utíkají před smrtí v důsledku války či hladu, nás evangelium volá a žádá,
abychom byli bližními těch nejmenších a opuštěných,“ řekl papež.*
* http://zpravy.proglas.cz/detail-clanku/papez-do-kazde-farnosti-rodinu-uprchliku.html : Papež: Do každé
farnosti rodinu uprchlíků, 7. září 2015 Události Autor: Lucie Švestková
** https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kdyz-se-neutopi-v-mori-ceka-je-libyjske-peklo-evropa-tragediimprihlizi169771#source=hp&seq_no=9&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_r
eq_id=PsOBP8VdrQp-202107151932&dop_id=169771&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Když se neutopí v moři, čeká je libyjské peklo. Evropa tragédiím
přihlíží, 15.7.2021, MILAN ROKOS
Aktualizováno 16. 7. 2021 10:06
16. 7. 2021 2:41
2021: (Darwinist world principle of murderer?) (Catholic Christian) Italy, in cooperation with the EU, has
agreed to arm the Libyan coastguard, thus ensuring that not so many people leave Libya. But conditions
for African migrants in Libya are terrible, sex slavery, abuse of children and women, human trafficking,
etc.**
2015: (Catholic Christian) Pope Francis: a refugee family in every parish. "In the face of tragedy of tens
of thousands of refugees who escape from death as a result of war or hunger, the Gospel calls us and
asks us to be neighbors to the least and the abandoned," the Pope said.*
* http://zpravy.proglas.cz/detail-clanku/papez-do-kazde-farnosti-rodinu-uprchliku.html : Papež: Do každé
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farnosti rodinu uprchlíků, 7. září 2015 Události Autor: Lucie Švestková
** https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kdyz-se-neutopi-v-mori-ceka-je-libyjske-peklo-evropa-tragediimprihlizi169771#source=hp&seq_no=9&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_r
eq_id=PsOBP8VdrQp-202107151932&dop_id=169771&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Když se neutopí v moři, čeká je libyjské peklo. Evropa tragédiím
přihlíží, 15.7.2021, MILAN ROKOS
Aktualizováno 16. 7. 2021 10:04
16. 7. 2021 2:43
Lidé, zvířata atd. z Afriky řekli: „EU občane, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ Evropan
mu odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v Biblickém ráji ve světě.“ Bible ČEP,Lk23
Africké migranty mučí v Libyi, jestli neumřou v moři. Země EU (hlavně Itálie) už několik let platí libyjské
pobřežní stráži a dodávají jí vybavení. Ale Německo i jedná s africkými zeměmi o podpoře školství,
průmyslu, stáží, pracovních víz na krátkou dobu pro migranty.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kdyz-se-neutopi-v-mori-ceka-je-libyjske-peklo-evropa-tragediimprihlizi169771#source=hp&seq_no=9&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_r
eq_id=PsOBP8VdrQp-202107151932&dop_id=169771&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Když se neutopí v moři, čeká je libyjské peklo. Evropa tragédiím
přihlíží, 15.7.2021, MILAN ROKOS
Aktualizováno 16. 7. 2021 3:38
16. 7. 2021 2:44
People, animals etc from Africa said to EU citizen, remember me when you come to your kingdom. And
European said, Verily I say to you, Today shall you be with me in Biblical paradise in world. Bible
KJV,Lk23 African migrants are tortured in Libya unless dead in sea. For several years, EU countries
(mainly Italy) pay the Libyan coastguard and supply it with equipment. But Germany also negotiates with
African countries to support education, industry, trainings, work visas of short-term for migrants.
https://www.infomigrants.net/en/post/33153/msf-to-suspend-activities-in-two-libyan-detention-centers :
MSF to suspend activities in two Libyan detention centers, By Emma Wallis Published on : 2021/06/23
Aktualizováno 16. 7. 2021 3:40
16. 7. 2021 2:46

Jewish luxorious social care/ židovská luxusní sociální péče:

Jewish luxorious social care/ židovská luxusní sociální péče:
16. 7. 2021 13:48
luxorious The Hagibor social care facility of Jewish comunity in Prague, see/ luxusní Domov sociální
péče Hagibor Židovské obce v Praze, viz :
https://www.kehilaprag.cz/cs/dsp-hagibor
Aktualizováno 16. 7. 2021 13:49
16. 7. 2021 13:49
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Nyní nechci jim darovat nic. Israel Alliance: Pro kněze, křesťany a židy, kteří milují a chtějí podpořit (nyní
bohaté, má poznámka) židy a Israel, co se týká nyní luxusní sociální péče o židovské přeživší holocaust
(viz mé 2 předchozí příspěvky)/ Now I want donate them nothing. Israel Alliance: For pastors,
Christians, and Jews who love and want to support (now rich, my note) Jews and Israel as to now
luxorious social care of Jewish survivors of holocaust (see my 2 previous
posts), https://israelalliance.org/donate/?fbclid=IwAR1CLQsdX5hGpdBuWAvL9Y6t6LtDErmzUY2b0Mz_
Et1pIjcexwDnSvipVUE :
Aktualizováno 16. 7. 2021 14:08
16. 7. 2021 14:08
Aktualizováno 16. 7. 2021 17:00
16. 7. 2021 17:00
Britská Sněmovna lordů předkládá pozměňovací návrhy k návrhu zákona o ochraně zvířat (vnímání),
který se nyní vztahuje pouze na zvířata s páteří, což by znamenalo, že "krabi, humři, chobotnice, olihně
a další bezobratlí jsou uznáni za vnímající bytosti schopné cítit bolest. Tím by jim byla poskytnuta právní
ochrana" a přestalo by jejich vaření.** V Německu jsou chráněni zákonem na ochranu zvířat proti týrání,
ale vaření zaživa je povoleno. Vaření živých korýšů je nezákonné např. ve Švýcarsku a Novém Zélandu.
Dle švýcarského zákona na ochranu zvířat před zabitím musí být omráčeni elektrickým šokem jako při
současných křesťanských porážkách zvířat v EU, viz veřejnoprávní stanice RTS.** To, že korýši cítí a
vnímají, dokazuje i masové video na internetu před 3 lety. Rak v čínské restauraci si raději usekl své
vlastní klepeto, které měl ponořené ve vařící vodě, než aby skončil v polévce celý. Po reakcích
veřejnosti ho kuchař vzal domů a dal do akvária.
(viz https://www.youtube.com/watch?v=B3MWZL8OwCU&t=2s )
* https://www.standard.co.uk/news/uk/boiling-lobsters-alive-ban-new-government-legislationb944489.html : Boiling lobsters alive to be banned under new Government legislation, By Rachael
Burford, Local Democracy Reporter, @RachaelBurford, 07 July 2021
** https://cnn.iprima.cz/korysi-citi-bolest-britanie-nejspis-zakaze-vareni-humru-zaziva29161?fbclid=IwAR3TqKCj2brg0NPKDTpyjxeJknh25m_fd9QgxAEHlqNeVjM9cOvpcdfATH0 : I korýši
cítí bolest: Británie nejspíš zakáže vaření humrů zaživa, Téma: Svět zvířat, Barbara Vávrová, 14.
července 2021
Aktualizováno 16. 7. 2021 21:44
16. 7. 2021 17:29
British House of Lords makes amendments to Animal Welfare (Sentience) Bill now covering only
animals with backbone which would mean "crabs, lobsters, octopuses, squid and other invertebrates are
recognised as sentient beings capable of feeling pain. It would give them legal protections" and stop
their boiling.* In Germany, they are protected by the Animal Cruelty Protection Act, but boiling them alive
is allowed. Boiling live crustaceans is illegal eg. in Switzerland and New Zealand. According to Swiss
law to protect animals from being killed, they have to be knocked unconscious with electric shock as in
contemporary Christian slaughters of animals in the EU, see public broadcaster RTS.** Fact that
crustaceans can feel and perceive is proven by popular video on the internet 3 years ago. A crayfish in a
Chinese restaurant cut off its own claw, which was immersed in boiling water, rather than was immersed
completely in the soup. After the public reaction, the chef took it home and put it in aquarium.
(see https://www.youtube.com/watch?v=B3MWZL8OwCU&t=2s )
* https://www.standard.co.uk/news/uk/boiling-lobsters-alive-ban-new-government-legislationb944489.html : Boiling lobsters alive to be banned under new Government legislation, By Rachael
Burford, Local Democracy Reporter, @RachaelBurford, 07 July 2021
** https://cnn.iprima.cz/korysi-citi-bolest-britanie-nejspis-zakaze-vareni-humru-zaziva29161?fbclid=IwAR3TqKCj2brg0NPKDTpyjxeJknh25m_fd9QgxAEHlqNeVjM9cOvpcdfATH0 : I korýši
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cítí bolest: Británie nejspíš zakáže vaření humrů zaživa, Téma: Svět zvířat, Barbara Vávrová, 14.
července 2021
Aktualizováno 17. 7. 2021 9:36
16. 7. 2021 17:30
With charity gift US$25 against Madagascar starvations, see note1) and below, I perform our civic
obligation to African migrants now cruelly repressed at EU borders through Libya in extreme need due
to their number in hundreds of thousands in EU 2015 anno Domini (here post 16.7.21). Severe droughts
means hundreds and thousands of people in the south of Madagascar die of hunger unless the UN
World Food Programme (WFP) help. WFP urgently needs US$78 million to respond. EU gave €2.5
million to support WFP life-saving food and nutritional assistance in Madagascar and the COVID-19
pandemic.2) WFP: Thank you ... Dalibor. Your donation will help us provide urgently needed food to
people fleeing the ongoing crisis in Madagascar.
Notes:
1) https://donatenow.wfp.org/MadagascarAppeal/~mydonation?utm_source=facebook&utm_medium=cpm&utm_campaign=23848200665650086&utm_conte
nt=1&utm_ad=23848280786070086&utm_adset=23848251473070086&utm_cid=7014y000001VbbZAA
S&fbclid=IwAR2z9U9YjkllvQo8Rx3IruQAZyjSiQ5wntV9r0zYMHx0gFQwlak_kNBgu4&private_server_time=1626522754007&cid=396 :
FAMILIES ARE STARVING The world must not look away., United Nations World Food Programme
2) https://reliefweb.int/report/madagascar/european-union-helps-wfp-provide-emergency-foodassistance-people-southern : The European Union helps WFP provide emergency food assistance to
people in southern Madagascar, News and Press Release, WFP, Originally published 29 Jun 2021
-------- Forwarded message -------Subject. There's something I need to say...
Date: Sat, 17 Jul 2021 03:59:33 -0600
From: World Food Programme <supportercare@support.wfp.org>
Reply to: World Food Programme <...>
To: daliborgruza@seznam.cz
World Food Programme
Dear Dalibor,
I want to say a big thank you, because you’ve just done something that shows what an amazing person
you are.
Your gift of $25.00 will help the UN World Food Programme provide food for hungry children around the
world.
...
Best wishes,
Halcyon Garrett
UN World Food Programme
Supporter Services
https://news.un.org/en/story/2021/06/1094632 : Madagascar’s hungry ‘holding on for dear life’, WFP
chief warns, UN News, 23 June 2021, Health
Aktualizováno 19. 7. 2021 22:52
17. 7. 2021 14:52

938

Charitním darem 25 USD proti smrtím hladem na Madagaskaru, viz poznámka1) a níže, plním naši
občanskou povinnost k africkým migrantům nyní krutě potlačovaným na hranicích EU skrz Libyi v krajní
nouzi vzhledem k jejich počtu stovek tisíc v EU v 2015 (zde post 16.7.2021). Silná sucha znamenají, že
stovky a tisíce lidí na jihu Madagaskaru zemřou hlady, pokud nebude pomoc Světového potravinového
programu OSN (WFP). WFP naléhavě prosí 78 milionů USD k reakci. EU dala eur 2,5 milionu na
podporu životně důležité potravinové a nutriční pomoci WFP na Madagaskaru a v souvislosti s pandemií
COVID-19.2) WFP: Děkujeme ... Dalibore. Váš dar nám pomůže poskytnout naléhavě potřebné
potraviny lidem prchajícím před probíhající krizí na Madagaskaru.
Poznámky:
1) https://donatenow.wfp.org/MadagascarAppeal/~mydonation?utm_source=facebook&utm_medium=cpm&utm_campaign=23848200665650086&utm_conte
nt=1&utm_ad=23848280786070086&utm_adset=23848251473070086&utm_cid=7014y000001VbbZAA
S&fbclid=IwAR2z9U9YjkllvQo8Rx3IruQAZyjSiQ5wntV9r0zYMHx0gFQwlak_kNBgu4&private_server_time=1626522754007&cid=396 :
FAMILIES ARE STARVING The world must not look away., United Nations World Food Programme
2) https://reliefweb.int/report/madagascar/european-union-helps-wfp-provide-emergency-foodassistance-people-southern : The European Union helps WFP provide emergency food assistance to
people in southern Madagascar, News and Press Release, WFP, Originally published 29 Jun 2021
-------- Přeposlaná zpráva -------Předmět: Wait! There’s something I need to say…
Datum: Sat, 17 Jul 2021 03:59:33 -0600
Od: World Food Programme <supportercare@support.wfp.org>
Adresa pro odpověď: World Food Programme <...>
Komu: daliborgruza@seznam.cz
Světový potravinový program
Vážený pane Dalibore,
Chci ti moc poděkovat, protože jsi právě udělal něco, co ukazuje, jaký jsi úžasný člověk.
Tvůj dar ve výši 25,00 dolarů pomůže Světovému potravinovému programu OSN zajistit potraviny pro
hladovějící děti na celém světě.
...
S pozdravem,
Halcyon Garrett
Světový potravinový program OSN
Služby pro podporovatele
https://news.un.org/en/story/2021/06/1094632 : Madagascar’s hungry ‘holding on for dear life’, WFP
chief warns, UN News, 23 June 2021, Health
Aktualizováno 19. 7. 2021 22:51
17. 7. 2021 14:53
Český žid-křesťan Daniel Herman se mýlí, jestli podle bavorského premiéra Södera „Byl prvním
politikem, který řekl, že vyhnání sudetských Němců bylo nespravedlivé". Ale forma odsunu sudetských
Němců z České republiky (ČR) byla i vražedná, ČR to má odškodnit. Ale důvod tohoto odsunu byl
spravedlivý (tj. jejich zrada lenního pána-ČR a jejich ztráta léna v historickém Českém království* skrz
přijetí občanství Hitlerova Německa-okupanta ČR, stejné v 1624 vyhnání nekatolíků z Českého
království, když zradili svého habsburského rakouského císaře, nyní v Ústavě ČR: vlastnictví zavazuje).
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* https://www.stoplusjednicka.cz/kolikovani-noveho-statu-jak-se-kreslily-hranice-mladehoceskoslovenska : 08.03.2021 - Jaromír Sobotka
- https://www.novinky.cz/domaci/clanek/exministr-herman-prevzal-nejvyssi-vyznamenani-sudetskychnemcu40366491#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=biDO3BImiY6202107172004&dop_id=40366491&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : ČTK, 17.7.2021
- https://www.novinky.cz/domaci/clanek/podlezate-sudetskym-nemcum-a-spolupracovali-jste-skomunisty-oboril-se-filip-na-lidovce-40036455 : 11.6.2017, Praha, aš, Novinky
- https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/domácí/cenu-sudetských-němců-považuje-herman-za-potvrzenísvého-úsilí/ar-AAMg3uQ?ocid=msedgntp : EuroZprávy.cz, ČTK, 17.7.2021
Aktualizováno 19. 7. 2021 22:48
18. 7. 2021 0:19
Czech Jew-Christian Daniel Herman is wrong, if by Bavarian premier Söder "He was first politician, who
said that Sudeten Germans expulsion was unjust." But form of Sudeten Germans expulsion from Czech
Republic (CR) was also murderous, CR is to compensate it. But reason for this expulsion was righteous
(ie their betrayal of CR feudal lord and their loss of feudum in historic Czech Kingdom* through
accepting citizenship of Hitler's Germany-a CR occupier, same in 1624 expulsion of non-Catholics from
Czech Kingdom when they betrayed their Habsburg Austrian Emperor, now in CR Constitution:
ownership is binding).
* https://www.stoplusjednicka.cz/kolikovani-noveho-statu-jak-se-kreslily-hranice-mladehoceskoslovenska : 08.03.2021 - Jaromír Sobotka
- https://www.novinky.cz/domaci/clanek/exministr-herman-prevzal-nejvyssi-vyznamenani-sudetskychnemcu40366491#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=biDO3BImiY6202107172004&dop_id=40366491&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : ČTK, 17.7.2021
- https://www.novinky.cz/domaci/clanek/podlezate-sudetskym-nemcum-a-spolupracovali-jste-skomunisty-oboril-se-filip-na-lidovce-40036455 : 11.6.2017, Praha, aš, Novinky
- https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/domácí/cenu-sudetských-němců-považuje-herman-za-potvrzenísvého-úsilí/ar-AAMg3uQ?ocid=msedgntp : EuroZprávy.cz, ČTK, 17.7.2021
Aktualizováno 19. 7. 2021 22:48
18. 7. 2021 0:28
Filosoficky si hluboce vážím charitního židovství a charitního islámu. Ortodoxní islám rozděluje svět na
dvě části. Dár al-harb (země - „dům války“) a Dár al-islam (země - „dům islámu“). Dár al-harb je zemí
bezvěrců, muslimové jsou radikály žádáni, aby do těchto zemí pronikali, obraceli je na svou víru a sami
se množili, dokud se jejich počet nezvýší, a poté začali s válkou a bojovali a zabíjeli lidi, ustanovili islám
jako náboženství a připojili tuto zemi k Dár al-islam. (viz Korán, Súra 8, 39 [text se shoduje s obsahem
súry 2, 193] a https://cs.wikipedia.org/wiki/Džihád : Džihád)
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/Zahraniční/začala-každoroční-pouť-do-mekky-cizince-vpustí-jen-sočkováním-záleží-také-na-bydlišti/ar-AAMgu3t?ocid=msedgntp : Začala každoroční pouť do Mekky.
Cizince vpustí jen s očkováním, záleží také na bydlišti, ČTK, 17.7.2021
Aktualizováno 18. 7. 2021 14:04
18. 7. 2021 1:21
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I philosophically highly appreciate charitable Judaism and charitable Islam. Orthodox Islam divides the
world into two parts. Dár al-harb (land – „house of war“) and Dár al-islam (land – „house of Islam“). Dár
al-harb is the land of the infidels, Muslims are asked by radicals to get through to those countries,
turning them over to their faith and multiply themselves until their numbers increase, and then to begin
the war and to fight and to kill people, until they make Islam the religion and they join this country to Dár
al-islam. (see Koran, Súra 8, 39 Sura 8, 39 [text matches the content of Sura 2, 193]
and https://cs.wikipedia.org/wiki/Džihád : Džihád)
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/Zahraniční/začala-každoroční-pouť-do-mekky-cizince-vpustí-jen-sočkováním-záleží-také-na-bydlišti/ar-AAMgu3t?ocid=msedgntp : Začala každoroční pouť do Mekky.
Cizince vpustí jen s očkováním, záleží také na bydlišti, ČTK, 17.7.2021
Aktualizováno 18. 7. 2021 14:04
18. 7. 2021 1:26
V roce 2021 Západ stáhne své vojáky z Afganistánu. Možná, jestli se z ortodoxních muslimů nestanou
neortodoxní muslimové, pak jinak brzy zahájí atomovou třetí světovou válku. Afghánské území jako
základna pro útoky v Pákistánu (ten má atomové zbraně, má pozn.).* Během několika týdnů bude pod
kontrolou Tálibánu celý Afghánistán.** 11. září 2001 v USA provedla militantní islamistická organizace
al-Káida sérií koordinovaných teroristických útoků (unesenými letadly užitými jako bomby). Při útocích
zemřelo přibližně 3000 lidí. V reakci na útoky USA provedly invazi do Afghánistánu a svrhly hnutí
Tálibán, které poskytovalo zázemí teroristům z al-Kájdy.***
Zdroje:
* https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/clanek/velvyslanci-v-pakistanu-unesli-dcerua-mucili-ji40366532#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.web.nexttoart&dop_req_id=4oOZM6fj
Ms3-202107182100&dop_id=40366532 : 18.7.2021, Novinky, ČTK
** https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/pravo-podle-talibanu-zlodejum-sekat-ruce-na-gayenechat-spadnout-zed-40366004 : 12.7.2021, Jitka Zadražilová, Novinky
*** https://cs.wikipedia.org/wiki/Teroristické_útoky_11._září_2001 : Teroristické útoky 11. září 2001
Aktualizováno 3. 8. 2021 1:02
19. 7. 2021 20:11
In 2021, the West will withdraw its soldiers from Afghanistan. Possibly, if orthodox Muslims don't
become unorthodox Muslims, then otherwise they will soon start atomic third world war. Afghanistan is a
base for attacks in Pakistan (it has atomic weapons, my note).* In a few weeks, all Afghanistan will be
under Taliban control.** On September 11, 2001, the militant Islamist organization al-Qaeda carried out
a series of coordinated terrorist attacks in USA (with kidnapped airplanes used as bombs). About 3,000
people died in attacks. In response to attacks, USA invaded Afghanistan and overthrew Taliban, which
had provided a base for al-Qaeda terrorists.***
Sources:
* https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/clanek/velvyslanci-v-pakistanu-unesli-dcerua-mucili-ji40366532#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.web.nexttoart&dop_req_id=4oOZM6fj
Ms3-202107182100&dop_id=40366532 : 18.7.2021, Novinky, ČTK
** https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/pravo-podle-talibanu-zlodejum-sekat-ruce-na-gayenechat-spadnout-zed-40366004 : 12.7.2021, Jitka Zadražilová, Novinky
*** https://cs.wikipedia.org/wiki/Teroristické_útoky_11._září_2001 : Teroristické útoky 11. září 2001
Aktualizováno 3. 8. 2021 1:01
19. 7. 2021 20:33
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Nyní nové boje mezi Izraelci a jimi utiskovanými Palestinci v Jeruzalémě Izrael. V květnu 2021 boj mezi
Izraelci a Palestinci zapříčinil smrt 255 Palestinců a 13 Izraelců.* Tehdy, pákistánský parlamentní
poslanec vyhrožoval atomovou válkou proti Izraeli v projevu reagujícím na současnou eskalaci konfliktu
v Izraeli proti Palestincům v Pásmu Gazy: Ptáme se těch, kdo vládnou Pákistánu, vedou islámský
národ, ptám se armády Pákistánu, je džihád cestou Alláha, proč nevyhlásíte džihád proti Izraeli?
Pákistán i Izrael mají atomové zbraně. Pákistán má cca 160 jaderných bomb, balistické rakety*** a
letadla F-17, což je lehký nadzvukový bitevník nové generace vyvinutý společně s Číňou. Džamaát je
velmi konzervativní muslimská politická strana s menšinovým zastoupením v národním shromáždění,
ale v Pákistánu má společenský vliv.**
Zdroje:
* https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/Zahraniční/bitka-na-chrámové-hoře-muslimové-házeli-kamení-popolicistech-ti-pak-museli-použít-sílu/ar-AAMhXWr?ocid=msedgntp : ČTK 18.7.2021
* https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/clanek/na-co-tu-atomovku-mamepakistansky-poslanec-burcoval-vladu-k-dzihadu-proti-izraeli-40360696 : 19.5.2021 – Islámábád, Petr
Jemelka, Novinky
Aktualizováno 3. 8. 2021 0:59
19. 7. 2021 20:53
Now new fighting between Israelis and by them oppressed Palestinians in Jerusalem Israel. In May
2021, fighting between Israelis and Palestinians caused death of 255 Palestinians and 13 Israelis.* At
that time Pakistani Parliament Member threatened atom war against Israel in speech responding to
contemporary escalation of conflict in Israel against Palestinians in Gaza Strip: We ask those who reign
Pakistan, they lead Islamic nation, I ask Pakistani army, is jihad the Allah way, why don't you declare
jihad against Israel? Pakistan and Israel have atomic weapons. Pakistan has ca. 160 nuclear bombs,
the ballistic missiles*** and the F-17 airplanes, which is a light supersonic fighter of new generation
developed jointly with China. The Jamaat is a very conservative Muslim political party with minority
representation in the National Assembly, but it has social influence in Pakistan.**
Sources:
* https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/Zahraniční/bitka-na-chrámové-hoře-muslimové-házeli-kamení-popolicistech-ti-pak-museli-použít-sílu/ar-AAMhXWr?ocid=msedgntp : ČTK 18.7.2021
* https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/clanek/na-co-tu-atomovku-mamepakistansky-poslanec-burcoval-vladu-k-dzihadu-proti-izraeli-40360696 : 19.5.2021 – Islámábád, Petr
Jemelka, Novinky
Aktualizováno 3. 8. 2021 0:58
19. 7. 2021 21:01
Z Francie. Od 1. ledna 2022 tam budou platit dva zákazy: zákaz usmrcování jednodenních kohoutků ve
vaječném průmyslu drcením nebo zplynováním a úplný zákaz kastrace selat bez anestezie. Francie již
podobné rozhodnutí ohledně kuřat vyhlásila, ale panovaly obavy, že změny nebudou provedeny mimo
jiné kvůli odporu chovatelů. Nové vládní nařízení je zavazuje k používání systémů pro zjišťování pohlaví
ještě ve vejci. Jen ve Francii je zabito 50 milionů kohoutků. Usmrcování kohoutků i kastrace selat bez
anestezie (do 7 dní po narození) jsou zatím v ČR povoleny. Je načase následovat Francii a další země,
kde už zákazy platí! Compassion in World Farming Česko
https://www.facebook.com/ciwf.cesko/photos/a.634961366554175/4440360749347532
Aktualizováno 21. 7. 2021 21:41
21. 7. 2021 19:49
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From France. From 1 January 2022, two bans will be in force there: a ban on the killing of day-old
cockerels in the egg industry by crushing or gassing, and a complete ban on the castration of piglets
without anaesthesia. France has already announced a similar decision on chickens, but there were fears
that the changes would not be implemented due, among other things, to opposition from breeders. The
new government regulation obliges them to use sexing systems while still in the egg. In France alone,
50 million roosters are killed. The killing of cockerels and the castration of piglets without anaesthesia
(up to 7 days after birth) are still allowed in the Czech Republic. It is time to follow France and other
countries where bans are already in force! Compassion in World Farming Česko
https://www.facebook.com/ciwf.cesko/photos/a.634961366554175/4440360749347532
Aktualizováno 21. 7. 2021 21:40
21. 7. 2021 20:30
Greenpeace petice, podepsal jsem (proto začínám pít jako stimulant místo dosavadního velkého
množství bio kakaa* čaj Lipton, jež je certifikován Rainforest Alliance**). Každé dvě vteřiny je zničen les
o velikosti fotbalového hřiště, z čehož přibližně 80 % je k zemědělství. Poptávka v Evropské unii po
produktech, jako jsou palmový olej, maso, sója, kakao, kukuřice, dřevo nebo kaučuk je jedním z
výrazných faktorů odlesňování, a zároveň porušování lidských práv na celém světě. V celosvětovém
měřítku se EU na odlesňování podílí přibližně 10 %. Za posledních 40 let jsme zničili přes 750 tisíc
čtverečních kilometrů lesů. Tedy rozloha skoro deseti Českých republik. Evropská komise má již v září
přijít s prvním návrhem, který se označuje jako FERC (Forest and Ecosystem Risk Commodities –
komodity, které jsou rizikem pro lesy a ekosystémy). Greenpeace proto již dnes spouští kampaň, jejíž
součástí je i petice namířená na české europoslance a českou vládu.***
Zdroje:
*
- https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/evropsky-parlament/kakao-jako-palmovy-olej-lesy-mizi-a-africanesazi-vynosnou-p/r~ae260872919e11e8b0fbac1f6b220ee8/ : Kakao jako palmový olej? Lesy mizí a
Afričané sázejí výnosnou plodinu, Klára Fořtová, 30. 7. 2018 16:59. Africké země, ve kterých se pěstují
kakaové boby, chtějí zastavit devastující odlesňování. Do debaty se už zapojila i Evropská unie.
Západní Afrika - Pobřeží slonoviny a Ghana patří k největším producentům kakaa na světě. Zemědělství
je zde obživou pro více než polovinu pracujících obyvatel. Mnozí hospodaří nelegálně, za malou
odměnu a s pomocí dětské práce. Zároveň pěstování kakaa nenapravitelně likviduje místní lesy a
chráněné rezervace. Podle agentury Reuters byla skoro polovina národního parku Mont Péko v Pobřeží
slonoviny přeměněna v kakao. V této zemi mizí stromy rychleji než kdekoliv jinde v Africe. Pokud se v
kakaovém průmyslu nic nezmění, v roce 2030 v zemi nezbude žádný les, varovala už loni mezinárodní
nezisková organizace Mighty Earth.
- https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2016/01/PSS-Odlesňování-UNEP.pdf : Další postiženou
oblastí je Dominikánská republika. Dříve byla téměř kompletně pokrytá tropickými deštnými lesy a lesy
mangrove se specifickým ekosystémem a vysokou biodiverzitou. Dnes lesy tvoří pouhých 13 % veškeré
plochy této země. Příčinou je převážně neudržitelné zemědělství a kácení lesů pro komerční účely.
** https://www.rainforest-alliance.org/ : Rainforest Alliance je mezinárodní nezisková organizace, která
pracuje na křižovatce obchodu, zemědělství a lesů a vytváří svět, kde se lidem a přírodě daří společně.
Budujeme spojenectví na ochranu lesů a biologické rozmanitosti, opatření v oblasti klimatu, prosazování
práv a zlepšování živobytí obyvatel venkova.
***-------- Přeposlaná zpráva -------Předmět: Dalibore, spouštíme novou kampaň za ochranu lesů a pralesů
Datum: Thu, 22 Jul 2021 01:41:47 -0400 (EDT)
Od: Greenpeace Česká republika <priznivci@act.greenpeace.org>
Adresa pro odpověď: Greenpeace Česká republika <priznivci@act.greenpeace.org>
Komu: zakladatel@spvzt.cz
Milý Dalibore,
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zachování lesů na celém světě a zabránění v jejich degradaci patří k největším výzvám naší doby. EU
včetně Česka se podílí na jejich celosvětové destrukci významnou měrou a proto dnes spouštíme
kampaň SPOLU PRO PRALESY.
(https://www.spolupropralesy.cz/?utm_campaign=forests&utm_source=en&utm_medium=email )
...
Dalibore, přidejte své jméno pod výzvu a buďte spolu s námi pro pralesy.
S pozdravem
Jan Freidinger
vedoucí kampaně
Aktualizováno 22. 7. 2021 22:55
22. 7. 2021 21:00
Greenpeace petition, I signed (that's why now I start drinking Lipton tea, which is certified by the
Rainforest Alliance**, as a stimulant instead of previous many organic cocoa*). A forest of size of a
football field is destroyed every two seconds, ca. 80% of which is agricultural use. A demand in
European Union for products such as palm oil, meat, soya, cocoa, maize, wood or rubber is one of
significant factors in deforestation, and in violation of human rights worldwide. Globally, the EU
contributes about 10% to deforestation. In the last 40 years, we have destroyed over 750 000 square
kilometres of forest. That is an area of almost ten Czech Republics. In September the European
Commission will already make its first proposal, known as FERC (Forest and Ecosystem Risk
Commodities). Greenpeace is therefore starting a campaign today, which includes a petition to Czech
European Parliament Members and the Czech government.***
Sources:
*
- https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/evropsky-parlament/kakao-jako-palmovy-olej-lesy-mizi-a-africanesazi-vynosnou-p/r~ae260872919e11e8b0fbac1f6b220ee8/ : Cocoa as palm oil? Forests are
disappearing and Africans are planting a profitable crop, Klára Fořtová, 30 July 2018 16:59. African
countries that grow cocoa beans want to stop devastating deforestation. The European Union has
already joined the debate. West Africa - Côte d'Ivoire and Ghana are among the largest cocoa
producers in the world. Agriculture is the livelihood for more than half of the working population. Many
are farming illegally, for little pay and with the help of child labour. At the same time, cocoa farming is
irreparably destroying local forests and protected reserves. According to Reuters, almost half of Mont
Péko National Park in Côte d'Ivoire has been converted into cocoa. In this country, trees are
disappearing faster than anywhere else in Africa. If nothing changes in the cocoa industry, there will be
no forest left in the country by 2030, the international non-governmental organization Mighty Earth
warned last year.
- https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2016/01/PSS-Odlesňování-UNEP.pdf : Another damaged
area is the Dominican Republic. It used to be almost completely covered by tropical rainforests and
mangrove forests with a specific ecosystem and high biodiversity. Today,the share of forests is only
13% of the country's total area. The cause is largely unsustainable agriculture and deforestation for
commercial purposes.
** https://www.rainforest-alliance.org/ : The Rainforest Alliance is an international non-profit organization
working at the intersection of business, agriculture, and forests to create a world where people and
nature thrive together. We are building an alliance to protect forests and biodiversity, take action on
climate, and promote the rights and improve the livelihoods of rural people.
*** -------- Forwarded report --------
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Subject: Dalibor, we are launching a new campaign to protect forests and woodlands
Date: Thu, 22 Jul 2021 01:41:47 -0400 (EDT)
From: Greenpeace Czech Republic <priznivci@act.greenpeace.org>
Reply to: Greenpeace Czech Republic <priznivci@act.greenpeace.org>
To: zakladatel@spvzt.cz
Dear Dalibor,
Preserving the world's forests and preventing their degradation is one of the greatest challenges of our
time. The EU, including the Czech Republic, is contributing significantly to their global destruction, which
is why today we are starting the TOGETHER FOR FORESTS campaign.
(see https://www.spolupropralesy.cz/?utm_campaign=forests&utm_source=en&utm_medium=email )
...
Dalibor, add your name to the challenge and join us for the forests.
Sincerely
Jan Freidinger
Campaign Manager
Aktualizováno 22. 7. 2021 22:34
22. 7. 2021 21:08
Ačkoliv naše politika a muslimové jako krutí halal usmrcovatelé, ale zvířecí vrahové v naší zemi, ČR by
měla zajistit azyl všem prověřeným spolupracovníkům českých vojáků (a jejich rodinám) v Afganistánu,
kteří by byli zavražděni jinak zde po porážce Západu (tento azyl by znamenal nejnižší možný součet
mrtvých lidí s vysoce převládající pravděpodobností). Jinak hrozí masová migrace z Afganistánu. Po
válce ve Vietnamu USA poskytly azyl dvěma milionům uprchlíků (viz https://radiozurnal.rozhlas.cz/povietnamske-valce-prijaly-usa-dva-miliony-uprchliku-uz-tehdy-lide-umirali-na-6246569 : Po vietnamské
válce přijaly USA dva miliony uprchlíků. „Už tehdy lidé umírali na moři...“, 18. listopad 2015, Český
rozhlas, Ranní Radiožurnál, autor: ľsm, rozhovor s Pham Huu Yuen).
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pomozte-nebo-umreme-pracovali-pro-ceske-vojaky-ted-chteji-doceska170240#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=TcuksNygmf4202107260645&dop_id=170240&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : VOJTĚCH BLAŽEK, 26.7.2021
Aktualizováno 27. 7. 2021 16:25
26. 7. 2021 10:10
Though our policy and Muslims as cruel halal killers but animal murderers in our country, a Czech
Republic is to ensure asylum to all screened co-workers of Czech soldiers (and their families) in
Afghanistan who would otherwise be murdered here after West's defeat (this asylum would mean a
lowest possible sum of dead people with highly predominant probability). Otherwise there is risk of mass
migration from Afghanistan. After Vietnam War USA gave asylum to 2 million refugees
(see https://radiozurnal.rozhlas.cz/po-vietnamske-valce-prijaly-usa-dva-miliony-uprchliku-uz-tehdy-lideumirali-na-6246569 : Po vietnamské válce přijaly USA dva miliony uprchlíků. „Už tehdy lidé umírali na
moři...“, 18. listopad 2015, Český rozhlas, Ranní Radiožurnál, autor: ľsm, rozhovor s Pham Huu Yuen).
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pomozte-nebo-umreme-pracovali-pro-ceske-vojaky-ted-chteji-doceska-
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170240#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=TcuksNygmf4202107260645&dop_id=170240&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : VOJTĚCH BLAŽEK, 26.7.2021
Aktualizováno 27. 7. 2021 16:20
26. 7. 2021 11:32
Spojené království udělí azyl celkem asi 4300 Afgháncům, včetně rodin, jejichž členové pracovali pro
Brity v Afghánistánu dříve, než tam byl poražen Západ. Britský vládní ministr obrany Ben Wallace řekl,
že když Západní síly odcházejí, roste hrozba, že se jejich spolupracovníci stanou terčem útoků
Talibánu. Řekl také: „Afghánci, kteří pracovali pro Brity, obětovali hodně, aby se o nás starali, a nyní je
čas udělat totéž.“
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/britanie-prijme-tisice-afghancu-s-rodinami-kteri-pro-nipracovali-40361833 : 31.5.2021, 11:55 – Londýn, Alex Švamberk, Novinky
Aktualizováno 27. 7. 2021 12:52
26. 7. 2021 20:36
United Kingdom will give asylum to a total number of about 4,300 Afghans, including families whose
members worked for the British in Afghanistan before the West was defeated there. British Government
Defence Secretary Ben Wallace said as Western forces leave, the threat of their co-workers becoming
targets of Taliban attacks grows. He said also: "Afghans who have worked for the British have sacrificed
a lot to care about us and now it is time to do the same."
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/britanie-prijme-tisice-afghancu-s-rodinami-kteri-pro-nipracovali-40361833 : 31.5.2021, 11:55 – Londýn, Alex Švamberk, Novinky
Aktualizováno 27. 7. 2021 12:57
26. 7. 2021 20:39
Co je podstatou krutých pravidel islámu vyjádřil v jediném dobovém všemi muslimy ctěném životopisu
MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA (viz Literatura níže, kapitola Poslední nemoc, s. 222) první
nástupce po Muhammadovi emír Abú Bakr (asi 573 Mekka – 23. srpen 634 našeho letopočtu Medína)
slovy: „Pravda je poctivost a nepravda je zradou! Národy, které nebojovaly za Alláha, byly potrestány
pokořením, a když se zkaženost rozšířila doširoka, Alláh seslal pohromu."
Literatura:
MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA, IBN ISHÁK, originál v arabštině: Sírat rasúl Alláh, z
anglického vydání Michael Edwardes, The Life Of Muhammad, Apostle Of Allah, vydaného Royal
Asiatic Society of London v roce 1898, přeložil Viktor Svoboda, vydalo v roce 2009 nakladatelství LEDA
spol. s r.o. a nakladatelství Rozmluvy, vydání první, viz též https://archive.org/stream/SiratlifeOfMuhammadBy-ibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt : Internet Archive, 300 Funston Avenue,
San Francisco, CA 94118, Full text of "Sirat-Life Of Muhammad by -Ibn Ishaq" .
Aktualizováno 26. 7. 2021 23:35
26. 7. 2021 20:46
What is substance of cruel rules of Islam, it was expressed in a single Muhammad biography from that
time in Arabic “Sírat rasúl Alláh“ (see below, chapter Last illness) honored by all Muslims by the first
successor after Muhammad emir Abu Bakr (about 573 Mecca – 23rd August, 634 AD Medina) in words:
"Truth is faithfulness and falsehood is treachery! (The nations that do not fight for Allah are punished by
degradation and when immorality spreads widely, Allah sends disaster.) No nation has failed to fight for
Allah but Allah has punished it with abasement; nor has wickedness become widespread without Allah
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sending calamity."
Literature:
MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA, IBN ISHÁK, original in Arabic language: Sírat rasúl Alláh,
from the English edition by Michael Edwardes, Ibn Ishaq, The Life Of Muhammad, Apostle Of Allah,
published by Royal Asiatic Society of London in 1898, translated by Viktor Svoboda, in 2009 published
by publishing house LEDA spol. s r.o. and by publishing house Rozmluvy, first edition.
See https://archive.org/stream/Sirat-lifeOfMuhammadBy-ibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt :
Internet Archive, 300 Funston Avenue, San Francisco, CA 94118, Full text of "Sirat-Life Of Muhammad
by -Ibn Ishaq".
Aktualizováno 27. 7. 2021 0:35
26. 7. 2021 20:54
Pomoc afghánským spojencům řeší téměř všechny armády, které zasahovaly v Afghánistánu. Před
několika dny USA schválily až 100 milionů dolarů na „neočekávané a naléhavé“ potřeby a evakuaci
Afghánců, kteří pracovali pro armádu USA v Afghánistánu a hrozí jim pomsta Talibánu. Česká vláda
původně chtěla Afgháncům nabídnout azyl, ale zřejmě jim poskytneme finanční dar a diplomatickou
pomoc při přesunu do jiné země. Dle deníku Právo je to asi 30 Afghánců a jejich rodin. V minulosti
takový program zřejmě fungoval v České republice, ale podle zpráv médií zřejmě skončil poté, co
Afghánec údajně obtěžoval zdravotní sestru v pražské nemocnici Bulovka. Na pondělním zasedání
vláda nerozhodla o materiálu, jak se konkrétně postarat o afghánské spolupracovníky ve skutečném
nebezpečí.
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vlada-nerozhodla-jak-pomoci-afghanskym-tlumocnikum-kteripomahali-ceske-misi40367273#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=aJKB9O1yJZ
6-202107270403&dop_id=40367273&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : 27.7.2021 3:53, dan, Právo
Aktualizováno 30. 7. 2021 10:24
27. 7. 2021 6:46
Help to Afghan allies is solved by nearly all armies that intervened in Afghanistan. Few days ago USA
approved up to US$100 million for "unexpected and urgent" needs and evacuation of Afghans who
worked for USA army in Afghanistan and are endangered by revenge from Taliban. Originally the Czech
government wanted to offer asylum to the Afghans, but we probably will give them a financial gift and
diplomatic help to move to another country. By daily Právo, it is about 30 Afghans and their families. In
the past, such a program apparently operated in the Czech Republic, but apparently ended after an
Afghan allegedly harassed a nurse at the Bulovka Hospital in Prague, according to media reports. At
Monday's meeting, the government did not decide on material how to specifically take care of Afghan
co-workers in real danger.
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vlada-nerozhodla-jak-pomoci-afghanskym-tlumocnikum-kteripomahali-ceske-misi40367273#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=aJKB9O1yJZ
6-202107270403&dop_id=40367273&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : 27.7.2021 3:53, dan, Právo
Aktualizováno 27. 7. 2021 11:15
27. 7. 2021 6:52

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
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Celý svůj život buduji katedrálu kámen po kameni, ale někdy pochybuji, že je to jen zbytečná zeď./ All
my life I have been building a cathedral stone by stone, but sometimes I doubt that it is only a useless
wall.
http://www.spvzt.cz/
27. 7. 2021 21:28
18.07.2021 Francie chce v roce 2022 zakázat drcení a zplyňování kuřat: "Státní rada bude mít na konci
léta návrh vyhlášky, která bude vyžadovat, že do 1. ledna 2022 všechny kuřecí líhně musí mít
nainstalovány nebo objednány stroje pro detekci pohlaví kuřat inkubujících ve vejci, před vylíhnutím,
ujišťuje Le Parisien ministr (Ministr zemědělství, Julien Denormandie). V textu bude rovněž uvedeno, že
tato zařízení budou muset být instalována a uvedena do provozu do jednoho roku."/ France: « Le
Conseil d’Etat sera saisi à la fin de l’été d’un projet de décret, qui imposera qu’au 1er janvier 2022 tous
les couvoirs de poules devront avoir installé ou avoir commandé des machines permettant de détecter
le sexe des poussins en incubation dans l’œuf, avant éclosion, assure au Parisien le ministre (Le
ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie). Le texte précisera également que ces appareils devront
obligatoirement être installés et mis en service dans le courant de l’année. »
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/07/18/la-france-va-interdire-le-broyage-et-le-gazage-despoussins-males-des-2022_6088647_3244.html : La France veut interdire le broyage et le gazage des
poussins mâles en 2022. Actuellement, 50 millions de poussins mâles sont broyés ou gazés chaque
année en France dans les élevages de poules pondeuses car il n’est pas rentable de les nourrir. Le
Monde. Publié le 18 juillet 2021 à 15h53 - Mis à jour le 18 juillet 2021 à 18h32
Aktualizováno 29. 7. 2021 12:13
27. 7. 2021 23:02
18.07.2021 France wants to ban crushing and gassing of male chickens in 2022: "The Council of State
will be seized at the end of the summer by a draft of decree, which will require that by January 1, 2022
all chicken hatcheries must have installed or ordered machines to detect the sex of chickens incubating
in the egg, before hatching, assures the Parisien the minister (The Minister of Agriculture, Julien
Denormandie). The text will also specify that these devices will have to be compulsorily installed and put
into service during the year."/ France: « Le Conseil d’Etat sera saisi à la fin de l’été d’un projet de décret,
qui imposera qu’au 1er janvier 2022 tous les couvoirs de poules devront avoir installé ou avoir
commandé des machines permettant de détecter le sexe des poussins en incubation dans l’œuf, avant
éclosion, assure au Parisien le ministre (Le ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie). Le texte
précisera également que ces appareils devront obligatoirement être installés et mis en service dans le
courant de l’année. »
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/07/18/la-france-va-interdire-le-broyage-et-le-gazage-despoussins-males-des-2022_6088647_3244.html : La France veut interdire le broyage et le gazage des
poussins mâles en 2022. Actuellement, 50 millions de poussins mâles sont broyés ou gazés chaque
année en France dans les élevages de poules pondeuses car il n’est pas rentable de les nourrir. Le
Monde. Publié le 18 juillet 2021 à 15h53 - Mis à jour le 18 juillet 2021 à 18h32
Aktualizováno 29. 7. 2021 12:12
27. 7. 2021 23:12

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Německo přijalo v květnu 2021 zákon zakazující drcení kuřat samců od 1. ledna 2022. (tj. Gesetz zur
Änderung des Tierschutzgesetzes – Verbot des Kükentötens vom 18. Juni 2021, Bundesgesetzblatt
Jahrgang 2021 Teil I Nr. 34, ausgegeben zu Bonn am 25. Juni 2021,
viz https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F%2A%5B%
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40attr_id%3D%27bgbl121s1826.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s182
6.pdf%27%5D__1627421178509 : Bundesgesetzblatt, Bundesanzeiger Verlag GmbH, Amsterdamer
Straße 192 | 50735 Köln)
27. 7. 2021 23:38

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Germany passed a law in May 2021 banning the crushing of male chickens from January 1, 2022. (ie
Gesetz zur Änderung des Tierschutzgesetzes – Verbot des Kükentötens vom 18. Juni 2021,
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2021 Teil I Nr. 34, ausgegeben zu Bonn am 25. Juni 2021,
see https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F%2A%5B
%40attr_id%3D%27bgbl121s1826.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s1
826.pdf%27%5D__1627421178509 : Bundesgesetzblatt, Bundesanzeiger Verlag GmbH, Amsterdamer
Straße 192 | 50735 Köln)
27. 7. 2021 23:41
14.04.2021 New Zealand: The Government has confirmed plans to ban live animal exports from 2023 ...
This morning, Agriculture Minister Damien O'Connor confirmed the ban would begin in 2023, after a twoyear phase-out period.* New Zealand will cease the export of livestock by sea following a transition
period of up to two years, agriculture minister Damien O’Connor has said.**
* https://www.nzherald.co.nz/nz/live-animal-exports-nz-government-confirms-ban-from2023/QCIY4VJ3S2SBOV6OWCL5GES35U/ : Live animal exports: NZ Government confirms ban from
2023, 14 Apr, 2021 12:45 AM, By: Jason Walls, Newstalk ZB Chief Political Reporter,
jason.walls@nzme.co.nz, @Jasonwalls92
** https://www.theguardian.com/world/2021/apr/14/new-zealand-to-stop-exporting-livestock-by-sea :
New Zealand to stop exporting livestock by sea
Aktualizováno 28. 7. 2021 23:19
28. 7. 2021 0:11
14.04.2021 Nový Zéland: Vláda potvrdila plány na zákaz vývozu živých zvířat od roku 2023. ... Ministr
zemědělství Damien O'Connor dnes ráno potvrdil, že zákaz začne platit v roce 2023, a to po dvouletém
období postupného zrušení.* Ministr zemědělství Damien O'Connor řekl, že Nový Zéland ukončí vývoz
hospodářských zvířat po moři po přechodném období trvajícím až dva roky.**
* https://www.nzherald.co.nz/nz/live-animal-exports-nz-government-confirms-ban-from2023/QCIY4VJ3S2SBOV6OWCL5GES35U/ : Live animal exports: NZ Government confirms ban from
2023, 14 Apr, 2021 12:45 AM, By: Jason Walls, Newstalk ZB Chief Political Reporter,
jason.walls@nzme.co.nz, @Jasonwalls92
** https://www.theguardian.com/world/2021/apr/14/new-zealand-to-stop-exporting-livestock-by-sea :
New Zealand to stop exporting livestock by sea
Aktualizováno 28. 7. 2021 23:20
28. 7. 2021 0:14
09.06.2021 Izrael: Předpisy na ochranu divokých zvířat, 5736-1976, předpis 12.: Osoba nebude
pracovat v pracovním plnění s kůžemi divokých zvířat, ale dle povolení od ředitele a v souladu k
předpokladům povolení.* Předpisy na ochranu divokých zvířat (novela), 5781-2021, 2021.6.9: v
předpisu 12B Předpisů na ochranu divokých zvířat, 1976, na konci přijde: (4) Pokud povolení
obchodovat s kožešinami divokých zvířat nebo s výrobkem, který takovou kožešinu zahrnuje, bude
uděleno, uvedené povolení se vztahuje pouze na obchod s kožešinami nebo výrobky, které se používají
nebo jsou určeny k použití pro náboženské účely nebo náboženskou tradici, pro vědecký výzkum, pro
vzdělávání nebo pro výuku, pro účely dohledu a vymáhání nebo za účelem dovozu nebo vývozu osobní
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věci zděděné po žadateli o povolení; v tomto ohledu „kožešina“ - zvířecí kůže zahrnující vlasové
pokrývky.** 2. Začátek platnosti těchto předpisů je 180 dnů ode dne jejich zveřejnění (dále jen - datum
zahájení) (zveřejněné 8. června 2021, Gila Gamliel, Ministryně ochrany životního prostředí, Izrael).**
* 1976-תשל "ו, תקנות להגנת חיית הבר
12. אלא לפי היתר מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר, בר-לא יעסוק אדם במלאכת מילוי עורות של חיות.
(viz https://www.nevo.co.il/law_html/law01/093_002.htm#Seif17 )
2021- התשפ"א,(** תקנות להגנת חיית הבר )תיקון
,ב12 בתקנה
1976- התשל"ו,בתקנות להגנת חיית הבר. 1
:בסופה יבוא
 יינתן, ) אם ההיתר הוא לסחר בפרוות חיית בר או במוצר הכולל פרווה כאמור4)"
היתר כאמור רק לסחר בפרווה או במוצר כאמור שמשמשים או שמיועדים לשמש
 למטרות פיקוח ואכיפה, לחינוך או להוראה, למחקר מדעי,לצורכי דת או מסורת דתית
,או לצורך יבוא או יצוא של פריט אישי שהועבר בירושה למבקש ההיתר; לעניין זה
". עור בעל חיים הכולל כסות שיער- ""פרווה
.( יום התחילה-  ימים מיום פרסומן )להלן180 תחילתן של תקנות אלה. 2
)2021  ביוני8)
גילה גמליאל
השרה להגנת הסביבה
(viz https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-9428.pdf )
Nevova knihovna. Právní literatura na webu, v plném textu a v úplném vyhledávání informací.
Aktualizováno 29. 7. 2021 12:03
28. 7. 2021 1:57
09.06.2021 Israel: Wild Animals Protection Regulations, 5736-1976, regulation 12.: A person will not
work in the work performance with the furs of wild animals but according to permission by the director
and in accordance with the conditions of the permission.* Wild Animals Protection Regulations
(amendment) 5781-2021, 2021.6.9: in regulation 12B of the Wild Animals Protection Regulations, 1976,
at the end will come: (4) If the permission to trade in wild animal furs or a product that includes such fur,
will be granted, the said permission is only for trade in such furs or products as are used or intended to
be used for religious purposes or religious tradition, for scientific research, for education or for teaching,
for the purposes of supervision and enforcement or for the purpose of importing or exporting a personal
item inherited to the permission applicant; in this regard, "fur" - animal skin that includes hair covers. " 2.
The commencement of effect of these regulations is 180 days from the date of their publication
(hereinafter - the commencement date) (published June 8, 2021, Gila Gamliel, Minister of Environmental
Protection, Israel).**
* 1976-תשל "ו, תקנות להגנת חיית הבר
12. אלא לפי היתר מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר, בר-לא יעסוק אדם במלאכת מילוי עורות של חיות.
(see https://www.nevo.co.il/law_html/law01/093_002.htm#Seif17 )
2021- התשפ"א,(** תקנות להגנת חיית הבר )תיקון
,ב12 בתקנה
1976- התשל"ו,בתקנות להגנת חיית הבר. 1
:בסופה יבוא
 יינתן, ) אם ההיתר הוא לסחר בפרוות חיית בר או במוצר הכולל פרווה כאמור4)"
היתר כאמור רק לסחר בפרווה או במוצר כאמור שמשמשים או שמיועדים לשמש
 למטרות פיקוח ואכיפה, לחינוך או להוראה, למחקר מדעי,לצורכי דת או מסורת דתית
,או לצורך יבוא או יצוא של פריט אישי שהועבר בירושה למבקש ההיתר; לעניין זה
". עור בעל חיים הכולל כסות שיער- ""פרווה
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.( יום התחילה-  ימים מיום פרסומן )להלן180 תחילתן של תקנות אלה. 2
)2021  ביוני8)
גילה גמליאל
השרה להגנת הסביבה
(see https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-9428.pdf )
Nevo Library. Legal literature on the site, in full text and in full information retrieval.
Aktualizováno 29. 7. 2021 12:03
28. 7. 2021 2:30
09.06.2021 PETA chválí Izrael jako první zemi, která zakazuje kožešiny, ale velké výjimky zůstávají.
Legislativa stále umožňuje dovoz sobolích kožešin, používaných mnoha ortodoxními židy (muži Haredi)
o šabatu a svátcích, což je většina kožešin v Izraeli./ PETA praises Israel as first country to ban furs, but
major exceptions remain. Legislation still allows imports of sable furs, used by many Orthodox Jews
(Haredi men) on Shabbat and holidays, which is majority of furs in Israel.
https://www.timesofisrael.com/peta-hails-israel-as-first-country-to-ban-fur-but-major-exceptionsremain/?fbclid=IwAR0lRN-46J6KQYbRcjAwYxEFqjfaIT3JZylUOTFTWOo7wVKDce_1ZUXGHmU : By
TOI STAFF, 9 June 2021, 8:54 pm
Aktualizováno 29. 7. 2021 12:31
29. 7. 2021 10:43
29.07.2021 Spojenecké země řeší v současnosti stejný problém. „Jestli kteréhokoli z našich bývalých
překladatelů ve světle našeho stažení (z Afghánistánu) Tálibán zavraždí, pak půjde bezvýhradně o naši
hanbu,” upozorňují bývalí britští generálové. Česká republika s akutní pomocí stále váhá. Nezradit ale
zajistit azyl pro 50 pomocníků a dalších členů pomocného personálu české armády z Afghánistánu
vyzval vládu český prezident Miloš Zeman i část opozice. „Prezident republiky se domnívá, že jakékoli
odklady příslušného rozhodnutí mohou vést k tomu, že zradíme zhruba 50 pomocníků a dalších členů
pomocného personálu a odsoudíme je na smrt,” uvedl dnes v prohlášení. Vláda na svém pondělním
zasedání jednání o tomto tématu přerušila.*/**
* https://www.novinky.cz/domaci/clanek/pomozte-afghanskym-prekladatelum-vyzval-vladu-zeman40367536#dop_ab_variant=1&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=PR5Sv1uOGz
C-202107291434&dop_id=40367536&source=hp&seq_no=8&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : 29.07.2021, jas, Novinky
** https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/jestli-je-zavrazdi-je-to-nase-vina-varuji-kvuli-afghancumbritskou-vladu-byvali-generalove40367570#dop_ab_variant=1&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=PR5Sv1uOGz
C-202107291434&dop_id=40367570&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : 29.07.2021, Londýn, drk, Novinky
Aktualizováno 30. 7. 2021 2:59
29. 7. 2021 17:36
29.07.2021 Allied countries solve the same problem at present. "If Taliban murders any of our former
translators because of our withdrawal (from Afghanistan), it will be exclusively our shame," the former
British generals warn. Czech Republic still hesitates to help acutely. Czech President Miloš Zeman and
part of opposition calls on government not to betray but to ensure asylum for Czech army's 50 helpers
and other members of support staff from Afghanistan. "President of the Republic believes that any delay
of relevant decision may lead to betraying about 50 helpers and other members of support staff and
condemning them to death," he said in statement today. The government suspended this question from
Monday meeting.*/**
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* https://www.novinky.cz/domaci/clanek/pomozte-afghanskym-prekladatelum-vyzval-vladu-zeman40367536#dop_ab_variant=1&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=PR5Sv1uOGz
C-202107291434&dop_id=40367536&source=hp&seq_no=8&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : 29.07.2021, jas, Novinky
** https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/jestli-je-zavrazdi-je-to-nase-vina-varuji-kvuli-afghancumbritskou-vladu-byvali-generalove40367570#dop_ab_variant=1&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=PR5Sv1uOGz
C-202107291434&dop_id=40367570&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : 29.07.2021, Londýn, drk, Novinky
Aktualizováno 30. 7. 2021 2:39
29. 7. 2021 18:01
30.7.21 Jakýkoliv odklad rozhodnutí o poskytnutí pomoci může podle českého prezidenta Miloše
Zemana vést ke smrti afghánských spolupracovníků a dalších členů pomocného (ačkoliv muslimského)
personálu české armády. O té dobré pomoci bude dnes znovu na poslední chvíli jednat česká vláda
zřejmě pod tím politickým tlakem českého prezidenta*, jež zřejmě není žid, ale je i nejmocnější český
sionista (tj. i mocný přítel Izraele).**
** "Abych byl konkrétní, Miloš Zeman, jeden z mála ryze českých kandidátů ..., je opět a zase sionista.
Neříkám tu žádnou novinku, jeho dobrý vztah k Izraeli je už tradičně znám a minimálně od chvíle, kdy v
Knessetu (má pozn. v parlamentu současného Státu Izrael) použil svůj příměr s Arafatem, Hitlerem a
kdákající kachnou, by se dalo říci, že je Zeman v Jeruzalémě po Havlovi, Schwarzenbergovi a Vondrovi
čtvrtým nejvíce oblíbeným českým politikem.“ Viz https://www.prvnizpravy.cz/sloupky/pristi-prezidentbude-sionista/ : autor představitel české krajní pravice Adam. B. Bartoš, což by měl zřejmě být „Adam
Benjamin Bartoš“, narozen 15. ledna 1980 Rychnov nad Kněžnou, publikováno zřejmě 2013.
* https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/domácí/zeman-se-vyslovil-pro-pomoc-afghánskýmspolupracovníkům-českých-vojáků/ar-AAMHlsS?ocid=msedgntp : EuroZprávy.cz, ČTK, 29.07.2021
Aktualizováno 30. 7. 2021 9:19
30. 7. 2021 0:14
30.7.21 According to Czech President Miloš Zeman, any delay in the decision to provide help could lead
to deaths of Afghan co-workers and of other members of the Czech army's support (though Muslim)
staff. This good help will be discussed again today at the last minute by Czech government, apparently
under this political pressure of Czech president*, who is apparently not a Jew but is also most powerful
Czech Zionist (ie also powerful friend of Israel).**
** "To be specific, Miloš Zeman, one of few purely Czech candidates ..., is a Zionist again and again. I
do not say anything new here, his good relationship with Israel is traditionally well known and at least
since he used his comparison with Arafat, Hitler and a quacking duck in the Knesset (my note: the
parliament of contemporary State of Israel), one could say that Zeman is the fourth most popular Czech
politician in Jerusalem after Havel, Schwarzenberg and Vondra."
See https://www.prvnizpravy.cz/sloupky/pristi-prezident-bude-sionista/ : by Adam B. Bartoš, a
representative of the Czech far right, it should probably be „Adam Benjamin Bartoš", born 15 January
1980 in Rychnov nad Kněžnou, published apparently 2013.
* https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/domácí/zeman-se-vyslovil-pro-pomoc-afghánskýmspolupracovníkům-českých-vojáků/ar-AAMHlsS?ocid=msedgntp : EuroZprávy.cz, ČTK, 29.07.2021
Aktualizováno 30. 7. 2021 9:56
30. 7. 2021 0:16
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30.07.2021 „Jsme si vědomi, kdo našim vojákům v Afghánistánu pomáhal a v tom kontextu jsme
schválili materiál, který podpoří a odmění nějak lidi, kteří nám pomáhali.", řekl premiér české vlády
Andrej Babiš. Pomoc podle něj přijde „co nejdřív”. "jsme připravili nový program pomoci specifický pro
aktuální situaci po stažení koaličních sil ze země,“ řekl český ministr obrany Lubomír Metnar. Tento
program dnes schválila česká vláda. Afghánským tlumočníkům hrozí mučení a smrt po odchodu
amerických a aliančních vojsk z Afghánistánu, jestli Talibán ovládne tuto zemi.
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vlada-pomuze-afghanskym-tlumocnikum40367626#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=0vsJ8NimULB
-202107300952&dop_id=40367626&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : 30.07.2021, Jan Menšík, Novinky, ČTK
Aktualizováno 30. 7. 2021 12:37
30. 7. 2021 12:08
30.07.2021 "We know who helped our soldiers in Afghanistan and in this context we approved material
which will support and reward in some way the people who helped us," said Czech Prime Minister
Andrej Babiš. He said the help will come "as soon as possible". "we prepared a new help programme
specific to contemporary situation after withdrawal of coalition armies from the country," said Czech
Defence Minister Lubomír Metnar. The programme was approved by Czech government today. Afghan
translators are threatened by torture and death after USA and alliance armies leave Afghanistan if the
Taliban controls this country.
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vlada-pomuze-afghanskym-tlumocnikum40367626#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=0vsJ8NimULB
-202107300952&dop_id=40367626&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : 30.07.2021, Jan Menšík, Novinky, ČTK
Aktualizováno 30. 7. 2021 13:04
30. 7. 2021 12:22
Ať už jsou v míru alespoň po smrti. Ale mezinárodní vědecký tým vytvořil další 3 embrya ohroženého
severního bílého nosorožce a vědci jich mají celkem 12. Navzdory skutečnosti, že nyní zjevně nelze
embrya nosorožců získat bez toho, že by buněčné kultury těchto embryí byly krmeny fetálním telecím
sérem, což je pomleté tělo telete zavražděného společně s těhotnou krávou těsně před tím, než by se
narodilo toto její tele. (viz https://www.3pol.cz/cz/rubriky/medicina-a-prirodoveda/816-veprovy-rizek-zezkumavky : TŘIPÓL e-zin popularizující vědu a techniku, Medicína a přírodověda, Vepřový řízek ze
zkumavky, 1.8.2011, Zdroj: Nature, 9 December 2010, Vol 468, str. 752 až 753, Edita Bromová)
https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/vznikla-dalsi-tri-embrya-ohrozenych-nosorozcu-vedci-jichmaji-celkem-12-40367668 : 30.07.2021, Dvůr Králové nad Labem (Trutnovsko), fš, Novinky, ČTK
Aktualizováno 30. 7. 2021 23:25
30. 7. 2021 15:38
Let them already be in peace at least after death. But international scientific team created other 3
embryos of the endangered northern white rhino and scientists have totally 12 of them. Despite fact, that
apparently now rhino embryos cannot be obtained without that cell cultures of these embryos were fed
by fetal calf serum, which is the minced body of a calf murdered together with a pregnant cow just
before this her calf would be born. (see https://www.3pol.cz/cz/rubriky/medicina-a-prirodoveda/816veprovy-rizek-ze-zkumavky : TŘIPÓL e-zin popularizující vědu a techniku, Medicína a přírodověda,
Vepřový řízek ze zkumavky, 1.8.2011, Zdroj: Nature, 9 December 2010, Vol 468, str. 752 až 753, Edita
Bromová)
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https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/vznikla-dalsi-tri-embrya-ohrozenych-nosorozcu-vedci-jichmaji-celkem-12-40367668 : 30.07.2021, Dvůr Králové nad Labem (Trutnovsko), fš, Novinky, ČTK
Aktualizováno 30. 7. 2021 23:26
30. 7. 2021 15:44
Velké světové nebezpečí je radikální ortodoxní islámský roztříštěný svět a jeho diverzanti se
záškodnickou činností na Západě, jestliže by tito diverzanti získali atomové zbraně. Nyní se zdá, že
zdrojem atomových zbraní těch radikálních muslimských diverzantů pro jejich útoky v bohatých
křesťanských Západních zemích se může stát v budoucnu zejména chaos v sunnitském Pákistánu a
šíitském Iránu. Řešením je jen, že by se ze všech ortodoxních muslimů stali neortodoxní muslimové.
https://www.msn.com/cs-cz/lifestyle/cestování/arabský-svět-před-výbuchem-region-čelí-dlouhoneřešeným-výzvám/ar-AAMLs8P?ocid=msedgntp : Marek Bláha, EuroZprávy.cz, 31.07.2021
Aktualizováno 2. 8. 2021 9:51
31. 7. 2021 9:51
Great world danger is the radical orthodox Islamic fragmented world and its diversionists with their
sabotage activities in the West, if these diversionists should acquire atomic weapons. It now appears
that source of atomic weapons of these radical Muslim diversionists for their attacks in the rich Christian
Western countries can in the future become especially chaos in Sunni Pakistan and Shiite Iran. Solution
is only that all orthodox Muslims should become unorthodox Muslims.
https://www.msn.com/cs-cz/lifestyle/cestování/arabský-svět-před-výbuchem-region-čelí-dlouhoneřešeným-výzvám/ar-AAMLs8P?ocid=msedgntp : Marek Bláha, EuroZprávy.cz, 31.07.2021
Aktualizováno 2. 8. 2021 9:52
31. 7. 2021 10:08
Naproti níže uvedenému krutému chovu lososů ve Skotsku je: Níže uvedený zákon o zákazu veškerých
činností souvisejících s chovem a produkcí lososovitých ryb (Provincie Ohňová země, Antarktida a
ostrovy v jižním Atlantiku, REPUBLIKA ARGENTINA)
ZÁKON 1.355
USHUAIA, 30. června 2021
Úřední věstník, 22. července 2021
V platnosti, s obecnou působností
SAIJ ID: LPV0001355
OBSAH
životní prostředí, lososovité ryby, produkty rybolovu, právo životního prostředí, hospodářské činnosti
TextObs...
OBSAH
Zákonodárný sbor provincie Ohňová země, Antarktida a ostrovy v jižním Atlantiku vydává zákony s
platností zákona:
ČLÁNEK 1 - Předmět. Provincie Ohňová země, Antarktida a ostrovy v jižním Atlantiku zakážou veškeré
činnosti spojené s chovem a produkcí lososovitých ryb v jezerních a mořských vodách, které spadají
pod jejich jurisdikci, aby byla zajištěna ochrana, zachování a zabezpečení přírodních zdrojů,
genetických zdrojů a jezerních a mořských ekosystémů, s výjimkou činností spojených s chovem za
účelem obnovy populací prováděných donucovacím orgánem.
ČLÁNEK 2 - Modalita. Stávající projekty akvakultury týkající se pěstování a produkce pstruha duhového
(Oncorhynchus mykiss) v řemeslném měřítku na fyzickém území provincie Ohňová země, Antarktidy a
Jihoatlantických ostrovů se uznávají jako platné po dobu, kterou udělil donucovací orgán, za podmínek
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a pokynů jím stanovených na fyzickém území provincie Ohňová země, Antarktidy a Jihoatlantických
ostrovů.
Jakékoli nové povolení projektů akvakultury souvisejících s chovem a produkcí pstruha duhového
(Oncorhynchus mykiss), pstruha obecného (Salmo trutta) a pstruha potočního (Salvelinus fontinalis) v
režimu uvedeném v předchozím odstavci se provádí s odpovídajícím strategickým a kumulativním
posouzením vlivu na životní prostředí, které prokazuje soulad s hlavními zásadami ochrany, zachování,
ochrany a zlepšení životního prostředí stanovenými v provinčním zákoně 55 a podléhá normativním
předpisům provinčních zákonů 244 a 1126.
Donucovací orgán stanoví stropy pro řemeslnou výrobu, které nesmí překročit celkovou produkci
padesáti (50) tun ročně.
[Související obsah]
ČLÁNEK 3 - Pokutová jednotka. Za účelem sankcionování nedodržování tohoto zákona se zřizuje
pokutová jednotka (UM) ve výši padesáti procent (50 %) platu desáté kategorie (10) suché stupnice
provinční veřejné správy.
ČLÁNEK 4 - Sankce. V případě nedodržení ustanovení článků 1 a 2 tohoto zákona uloží donucovací
orgán tyto sankce:
a) uzavření provozovny;
b) konfiskace všech přemístitelných zařízení a stávajících surovin; a c) dodatečná pokuta ve výši
nejméně sto (100) a nejvýše tisíc pět set (1500) MU.
Nařízení stanoví postupy a místo určení zabaveného zboží. Finanční prostředky nebo zdroje vybrané z
pokut jsou určeny do Zemského fondu životního prostředí, který byl zřízen zemským zákonem č. 55.
[Související obsah].
ČLÁNEK 5 - Vykonávací orgán. Donucovacími orgány tohoto zákona jsou sekretariát pro životní
prostředí a sekretariát pro rybolov a akvakulturu v rámci svých pravomocí nebo ten, kdo je v budoucnu
nahradí.
ČLÁNEK 6 - Nařízení. Tento zákon má povahu veřejného pořádku a bude upraven ve lhůtě
nepřesahující třicet (30) dnů.
ČLÁNEK 7 - Sdělte jej výkonné moci.
Signatáři
LOFFLER
/
LEY 1.355
USHUAIA, 30 de Junio de 2021
Boletín Oficial, 22 de Julio de 2021
Vigente, de alcance general
Id SAIJ: LPV0001355
SUMARIO
medio ambiente, salmónidos, productos pesqueros, Derecho ambiental, Actividades económicas
TextoObs...
INDICE
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La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur sanciona con
fuerza de ley:
ARTÍCULO 1°.- Objeto. Prohíbese en aguas jurisdiccionales lacustres y marítimas de la Provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, toda actividad de cultivo y producción de
salmónidos a fin de asegurar la protección, preservación y resguardo de los recursos naturales, los
recursos genéticos y los ecosistemas lacustres y marinos, a excepción de las actividades de cultivo
para el repoblamiento que lleva adelante la autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 2°.- Modalidad. Reconózcase la vigencia por el plazo otorgado por la autoridad de
aplicación, sujetos a las condiciones y pautas establecidas por la misma, a los proyectos existentes de
acuicultura relativos al cultivo y producción de la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) en escala
artesanal en el territorio físico de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Toda nueva autorización de proyectos de acuicultura relativa al cultivo y producción de la trucha arco
iris (Oncorhynchus mykiss), de la marrón (Salmo trutta) y de arroyo (Salvelinus fontinalis) en la
modalidad prevista en el párrafo anterior, deberá efectuarse con la correspondiente evaluación de
impacto ambiental estratégico y acumulativo que acredite su concordancia con los principios rectores
para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente establecidos en la Ley
provincial 55 y sujeto a las prescripciones normativas de las leyes provinciales 244 y 1126.
La autoridad de aplicación deberá establecer los topes de producción en escala artesanal que no podrá
superar el total de producción de cincuenta (50) toneladas por año.
[Contenido relacionado]
ARTÍCULO 3°.- Unidad de Multa. Créase la Unidad de Multa (UM) a los efectos de sancionar el
incumplimiento de la presente ley, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del salario de la categoría
diez (10) del escalafón seco de la Administración Pública provincial.
ARTÍCULO 4°.- Sanciones. Ante el incumplimiento de las prescripciones de los artículos 1° y 2° de la
presente ley, la autoridad de aplicación dispondrá las siguientes sanciones:
a) clausura del establecimiento;
b) decomiso de todas las instalaciones removibles y de la materia prima existente; y c) pago adicional
de una multa no inferior a cien (100) y no superior a un mil quinientas (1.500) unidades de U.M.
La reglamentación determinará los procedimientos y destino de los bienes decomisados. Los fondos o
recursos recaudados en concepto de multas serán destinados al Fondo Provincial del Medio Ambiente,
creado por Ley provincial 55.
[Contenido relacionado]
ARTÍCULO 5°.- Autoridad de Aplicación. Las autoridades de aplicación de la presente ley serán la
Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Pesca y Acuicultura en el ámbito de sus incumbencias
competentes o quienes en el futuro la reemplacen.
ARTÍCULO 6°.- Reglamentación. La presente ley es de Orden Público y será reglamentada en un plazo
no mayor a treinta (30) días.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Firmantes
LOFFLER
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(Viz: http://www.saij.gob.ar/1355-local-tierra-fuego-prohibicion-toda-actividad-cultivo-produccionsalmonidos-lpv0001355-2021-06-30/123456789-0abc-defg-553-1000vvorpyel?q=fecharango%3A%5B20210101+TO+20210701%5D&o=25&f=Total%7CFecha%7CEstado+de+Vigencia%5B5
%2C1%5D%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7C
Jurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7C
Colecci%F3n+tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo+de+Documento%2FLegislaci%F3n%2FLey&t=84
5 : Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Argentina)
Podepsal jsem otevřený dopis od Compassion in World Farming Česko skotské vládě a požadujte, aby
zastavila expanzi svého lososího průmyslu : https://bit.ly/2UMGRrP .
Skotská vláda desítky let podporuje průmysl, jenž zničil pobřežní ekosystémy a zdecimoval rybí
populace, odhodlána umožnit exponenciální rozšiřování lososích farem.
Aktualizováno 2. 8. 2021 12:16
2. 8. 2021 11:41
In contrast to the cruelty of below mentioned salmon farming in Scotland there is: A below mentioned
law on prohibition of all Salmonid Farming and Production Activities (Province of Tierra del Fuego,
Antarctica and South Atlantic Islands, ARGENTINE REPUBLIC)
LAW 1.355
USHUAIA, June 30, 2021
Official Gazette, July 22, 2021
In force, of general scope
SAIJ ID: LPV0001355
SUMMARY
environment, salmonids, fishery products, environmental law, economic activities, environmental law
TextObs...
INDEX
The Legislature of the Province of Tierra del Fuego, Antarctica and South Atlantic Islands enacts with
force of law:
ARTICLE 1 - Object. It is hereby prohibited in jurisdictional lake and maritime waters of the Province of
Tierra del Fuego, Antarctica and South Atlantic Islands, all salmonid farming and production activities in
order to ensure the protection, preservation and safeguard of natural resources, genetic resources and
lake and marine ecosystems, with the exception of farming activities for restituion of populations carried
out by the enforcement authority.
ARTICLE 2 - Modality. The existing aquaculture projects related to the cultivation and production of
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) on an craft scale in the physical territory of the Province of Tierra
del Fuego, Antarctica and South Atlantic Islands shall be recognized as valid for the term granted by the
enforcement authority, subject to the conditions and guidelines established by the same, in the physical
territory of the Province of Tierra del Fuego, Antarctica and South Atlantic Islands.
Any new authorization of aquaculture projects related to the cultivation and production of rainbow trout
(Oncorhynchus mykiss), brown trout (Salmo trutta) and brook trout (Salvelinus fontinalis) in the modality
foreseen in the previous paragraph, must be carried out with the corresponding strategic and cumulative
environmental impact assessment that accredits its concordance with the guiding principles for the
preservation, conservation, defense and improvement of the environment established in Provincial Law
55 and subject to the normative prescriptions of Provincial Laws 244 and 1126.
The application authority shall establish the production upper limits in craft scale that may not exceed
the total production of fifty (50) tons per year.
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[Related content].
ARTICLE 3 - Fine Unit. The Fine Unit (UM) is hereby created for the purpose of sanctioning noncompliance with the present law, equivalent to fifty percent (50%) of the salary of category ten (10) of
the dry scale of the provincial Public Administration.
ARTICLE 4 - Penalties. In the event of non-compliance with the provisions of Articles 1 and 2 of the
present law, the enforcement authority shall provide the following sanctions:
a) closure of the business premises;
b) seizure of all the removable installations and the existing raw material; and c) additional payment of a
fine of not less than one hundred (100) and not more than one thousand five hundred (1,500) units of
U.M. (Units of U.M.).
The regulation shall determine the procedures and destination of the confiscated goods. The funds or
resources collected as fines shall be destined to the Provincial Environmental Fund, created by
Provincial Law 55.
[Related content]
ARTICLE 5 - Enforcement Authority. The enforcement authorities of the present law shall be the
Secretariat of the Environment and the Secretariat of Fishing and Aquaculture within the scope of their
competent competences or whoever may replace them in the future.
ARTICLE 6 - Regulation. The present law is of Public Order and shall be regulated within a term not
exceeding thirty (30) days.
ARTICLE 7 - The Executive Branch shall be informed.
Signatories
LOFFLER
/
LEY 1.355
USHUAIA, 30 de Junio de 2021
Boletín Oficial, 22 de Julio de 2021
Vigente, de alcance general
Id SAIJ: LPV0001355
SUMARIO
medio ambiente, salmónidos, productos pesqueros, Derecho ambiental, Actividades económicas
TextoObs...
INDICE
La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur sanciona con
fuerza de ley:
ARTÍCULO 1°.- Objeto. Prohíbese en aguas jurisdiccionales lacustres y marítimas de la Provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, toda actividad de cultivo y producción de
salmónidos a fin de asegurar la protección, preservación y resguardo de los recursos naturales, los
recursos genéticos y los ecosistemas lacustres y marinos, a excepción de las actividades de cultivo
para el repoblamiento que lleva adelante la autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 2°.- Modalidad. Reconózcase la vigencia por el plazo otorgado por la autoridad de
aplicación, sujetos a las condiciones y pautas establecidas por la misma, a los proyectos existentes de
acuicultura relativos al cultivo y producción de la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) en escala
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artesanal en el territorio físico de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Toda nueva autorización de proyectos de acuicultura relativa al cultivo y producción de la trucha arco
iris (Oncorhynchus mykiss), de la marrón (Salmo trutta) y de arroyo (Salvelinus fontinalis) en la
modalidad prevista en el párrafo anterior, deberá efectuarse con la correspondiente evaluación de
impacto ambiental estratégico y acumulativo que acredite su concordancia con los principios rectores
para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente establecidos en la Ley
provincial 55 y sujeto a las prescripciones normativas de las leyes provinciales 244 y 1126.
La autoridad de aplicación deberá establecer los topes de producción en escala artesanal que no podrá
superar el total de producción de cincuenta (50) toneladas por año.
[Contenido relacionado]
ARTÍCULO 3°.- Unidad de Multa. Créase la Unidad de Multa (UM) a los efectos de sancionar el
incumplimiento de la presente ley, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del salario de la categoría
diez (10) del escalafón seco de la Administración Pública provincial.
ARTÍCULO 4°.- Sanciones. Ante el incumplimiento de las prescripciones de los artículos 1° y 2° de la
presente ley, la autoridad de aplicación dispondrá las siguientes sanciones:
a) clausura del establecimiento;
b) decomiso de todas las instalaciones removibles y de la materia prima existente; y c) pago adicional
de una multa no inferior a cien (100) y no superior a un mil quinientas (1.500) unidades de U.M.
La reglamentación determinará los procedimientos y destino de los bienes decomisados. Los fondos o
recursos recaudados en concepto de multas serán destinados al Fondo Provincial del Medio Ambiente,
creado por Ley provincial 55.
[Contenido relacionado]
ARTÍCULO 5°.- Autoridad de Aplicación. Las autoridades de aplicación de la presente ley serán la
Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Pesca y Acuicultura en el ámbito de sus incumbencias
competentes o quienes en el futuro la reemplacen.
ARTÍCULO 6°.- Reglamentación. La presente ley es de Orden Público y será reglamentada en un plazo
no mayor a treinta (30) días.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Firmantes
LOFFLER
(See: http://www.saij.gob.ar/1355-local-tierra-fuego-prohibicion-toda-actividad-cultivo-produccionsalmonidos-lpv0001355-2021-06-30/123456789-0abc-defg-553-1000vvorpyel?q=fecharango%3A%5B20210101+TO+20210701%5D&o=25&f=Total%7CFecha%7CEstado+de+Vigencia%5B5
%2C1%5D%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7C
Jurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7C
Colecci%F3n+tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo+de+Documento%2FLegislaci%F3n%2FLey&t=84
5 : Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Argentina)
I signed an open letter from Compassion in World Farming to the Scottish Government and do you
demand that they stop the expansion of their salmon industry : https://bit.ly/2UMGRrP .
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For decades the Scottish Government has supported an industry that has destroyed coastal ecosystems
and decimated fish populations, with intent to allow the exponential expansion of salmon farms.
Aktualizováno 2. 8. 2021 12:08
2. 8. 2021 11:45

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
26.06.2021 V Česku jsou opiáty dávané všemi lékaři asi jen od židovských firem Teva (tramadoli
hydrochloridum) a Mundipharma (DHC CONTINUS). Ty opiáty vyjma léčebné marihuany mají
magnesium-stearát možná z hororových košer porážek zvířat, což vyostří vinu-karmu a nemoc-bolest.
Jiné opiáty na recept s modrým pruhem dává často jen onkolog nebo algeziolog.
2. 8. 2021 21:58

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
26.06.2021 In Czech Republic, opiates are given by all doctors possibly only from Jewish companies
Teva (tramadol hydrochloridum) and Mundipharma (DHC CONTINUS). These opiates, except medical
marijuana, contain magnesium stearate possibly from horror kosher slaughters of animals, which
escalates blame-karma and illness-pain. Other prescription opiates with a blue stripe are often given
only by oncologist or algesiologist.
2. 8. 2021 21:58
25.07.2021 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Česku pro léčbu rakoviny pěstuje vlastní lékařské konopí.
Spolupráce se zahraničním partnerem byla příliš pomalá.* Viz zde 26.06.2021: V Česku jsou opiáty
dávané všemi lékaři asi jen od židovských firem Teva (tramadoli hydrochloridum) a Mundipharma (DHC
CONTINUS). Ty opiáty vyjma léčebné marihuany mají magnesium-stearát možná z hororových košer
porážek zvířat, což vyostří vinu-karmu a nemoc-bolest. Jiné opiáty na recept s modrým pruhem dává
často jen onkolog nebo algeziolog.
* https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fakultni-nemocnice-u-svate-anny-v-brne-zahajila-provoz-unikatnipestirny-konopi-170247 : čtvrtek, 22. července 2021, 16:30, ČTK
Aktualizováno 2. 8. 2021 22:05
2. 8. 2021 22:05
25.07.2021 St. Anne's University Hospital in Czech Republic for cancer treatment grows its own medical
cannabis. Cooperation with foreign partner was too slow.* See here 26.06.2021: In Czech Republic,
opiates are given by all doctors possibly only from Jewish companies Teva (tramadol hydrochloridum)
and Mundipharma (DHC CONTINUS). These opiates, except medical marijuana, contain magnesium
stearate possibly from horror kosher slaughters of animals, which escalates blame-karma and illnesspain. Other prescription opiates with a blue stripe are often given only by oncologist or algesiologist.
* https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fakultni-nemocnice-u-svate-anny-v-brne-zahajila-provoz-unikatnipestirny-konopi-170247 : čtvrtek, 22. července 2021, 16:30, ČTK
Aktualizováno 2. 8. 2021 22:07
2. 8. 2021 22:07
Izrael: Monopolní vrchní rabinát odmítá reformy, ale ministr říká, že zvýší konkurenci a standardy
kašrutu (podle mě inovativní vědecko-charitativní standardy jsou zjevně nutné a snad plánované).
Viz https://www.jpost.com/israel-news/religious-services-minister-announces-far-reaching-kashrutreforms-674416 *. Matouš 23, 24(Ježíš:) Vůdcové slepí, kteříž cedíte komára (při plnění Tóry),
velblouda pak požíráte (při nedodržování Tóry). Tóra říká o košer porážce jen: Deuteronomium 12, 21,
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zabiješ hovado z skotů neb bravů svých, kteréž by dal Hospodin tobě, jakžť jsem přikázal tobě, a jísti
budeš v městě svém, vedlé vší líbosti duše své. 22 Jakž se jídá srna a jelen, tak je jísti budeš; nečistý i
čistý bude je jísti. 23 Toliko buď stálý, abys krve nejedl; nebo krev jest duše, protož nebudeš jísti duše s
masem jejím. 24 Nejeziž jí, ale na zem ji vyceď jako vodu. Deuteronomium 14, 21 Žádné umrliny
(zdechliny) jísti nebudete; (Bible kralická) *Kashrut reforms to abolish Chief Rabbinate kashrut
monopoly, The Jeruslame Post, Jeremy Sharon, 20.7.2021
https://www.facebook.com/133671120130073/videos/869664803620578
Aktualizováno 4. 8. 2021 5:50
2. 8. 2021 23:56
Israel: Monopoly Chief Rabbinate rejects reforms, but Minister says they raise competition and kashrut
standards (by me innovative scientific-charitable standards are obviously needed and perhaps planned).
See https://www.jpost.com/israel-news/religious-services-minister-announces-far-reaching-kashrutreforms-674416 *. Mathew 23, 24(Jesus:) Yes blind guides, which press a gnat (in performing Torah),
and swallow a camel (in Torah non-observance). Torah says of kosher slaughter only: Deuteronomy 12,
21, then you shall kill of your herd and of your flock, which the Lord has given you, as I have
commanded you, and you shall eat in your gates whatsoever your soul lusts after. 22 Even as the
roebuck and the hart is eaten, so you shall eat them: the unclean and the clean shall eat of them alike.
23 Only be sure that you eat not the blood: for the blood is the life; and you may not eat the life with the
flesh. 24 You shall not eat it; you shall pour it upon the earth as water. Deuteronomy 14, 21 Yes shall
not eat of anything that died of itself (carrions): (Bible KJV-King James Version) *Kashrut reforms to
abolish Chief Rabbinate kashrut monopoly, The Jeruslame Post, Jeremy Sharon, 20.7.2021
https://www.facebook.com/133671120130073/videos/851833312205582
Aktualizováno 4. 8. 2021 5:58
2. 8. 2021 23:58
Izraelský nejvyšší soud včera navrhl kompromis asi 70 Palestincům ze čtvrti ve východním Jeruzalémě.
Tato dohoda by zabránila jejich vystěhování na mnoho let, ale nechala by otevřenou otázku právního
vlastnictví. Snaha vystěhovat palestinské rodiny v květnu 2021 zapříčinila jedenáctidenní válku mezi
Izraelem a Palestinci v Gaze se smrtí 255 Palestinců a 13 Izraelců.* Charita by mohla zabránit
současné proti Západní a protižidovská populární islámské apokalyptické literatuře** s odkazy na Korán
jako zdůvodnění možné budoucí (atomové) třetí světové války civilizací, případně možných budoucích
islámských teroristických útoků s atomovými zbraněmi jako pomsta Muslimů za novodobou Západní
vojenskou politiku v islámském světě.
Zdroje:
* https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/Zahraniční/bitka-na-chrámové-hoře-muslimové-házeli-kamení-popolicistech-ti-pak-museli-použít-sílu/ar-AAMhXWr?ocid=msedgntp : ČTK 18.7.2021
** https://plus.rozhlas.cz/islam-a-konec-sveta-6633231 : autor: Lucie Christovová, 2011
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/Zahraniční/izraelský-soud-navrhl-kompromis-ve-sporu-ovystěhování-palestinců/ar-AAMQSeN?ocid=msedgntp : EuroZprávy.cz, ČTK, 2.8.2021
Aktualizováno 3. 8. 2021 8:34
3. 8. 2021 0:25
Israeli Supreme Court yesterday suggested compromise for ca. 70 Palestinians in a quarter in East
Jerusalem. This agreement would prevent their moving out for many years, but would leave open a
question of legal ownership. Efforts to move out Palestinian families in May 2021 caused an 11-day war
between Israel and Palestinians in Gaza, with deaths of 255 Palestinians and 13 Israelis.* Charity could
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prevent contemporary Anti-Western and Anti-Jewish popular Islamic apocalyptic literature with
references to the Koran as a justification for a possible future (atomic) third world war of civilizations, or
possible future Islamic terrorist attacks with atomic weapons as revenge of Muslims for modern Western
military policy in the Islamic world.
Sources:
* https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/Zahraniční/bitka-na-chrámové-hoře-muslimové-házeli-kamení-popolicistech-ti-pak-museli-použít-sílu/ar-AAMhXWr?ocid=msedgntp : ČTK 18.7.2021
** https://plus.rozhlas.cz/islam-a-konec-sveta-6633231 : autor: Lucie Christovová, 2011
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/Zahraniční/izraelský-soud-navrhl-kompromis-ve-sporu-ovystěhování-palestinců/ar-AAMQSeN?ocid=msedgntp : EuroZprávy.cz, ČTK, 2.8.2021
Aktualizováno 3. 8. 2021 8:33
3. 8. 2021 0:38
"Vítání Hitlera Němci v československém pohraničí na filmových záběrech. Excesy, které se děly (po
válce) vůči Němcům, tedy i u nás. Se všichni shodneme na odsouzení násilí na německých civilistech.
Majetku čs. Němců a jeho vyvlastnění. Jak velké válečné reparace dostalo od Německa
Československo. Nulu! Urban píše, že byli drženi „v nelidských podmínkách v koncentračních táborech“.
Pletení pojmů, že v nich byly snad plynové komory."
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/pavel-carbol-beneš-měl-pravdu-s-němci-jsme-se-muselirozejít-abychom-dnes-mohli-žít-vedle-sebe/ar-AAMS0qS?ocid=msedgntp : Pavel Carbol: Beneš měl
pravdu. S Němci jsme se museli rozejít, abychom dnes mohli žít vedle sebe, Autor je historik a
předseda Společnosti Edvarda Beneše, HlídacíPesorg žurnalistika ve veřejném zájmu, 3.8.2021
Aktualizováno 3. 8. 2021 15:18
3. 8. 2021 9:27
"Germans welcoming Hitler in Czechoslovak borderlands in films. Excesses that were committed (after
war) against the Germans, including in our country. We can all agree to condemn violence against
German civilians. Property of the Czechoslovakian Germans and its expropriation. How much war
reparations Czechoslovakia received from Germany. Zero! Urban writes they were held "in inhuman
conditions in concentration camps". Confusing notions that perhaps gas chambers were there."
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/pavel-carbol-beneš-měl-pravdu-s-němci-jsme-se-muselirozejít-abychom-dnes-mohli-žít-vedle-sebe/ar-AAMS0qS?ocid=msedgntp : Pavel Carbol: Beneš měl
pravdu. S Němci jsme se museli rozejít, abychom dnes mohli žít vedle sebe, The author is a historian
and chairman of the Edvard Beneš Society, HlídacíPesorg žurnalistika ve veřejném zájmu, 3.8.2021
Aktualizováno 3. 8. 2021 15:22
3. 8. 2021 9:30
Lov ohrožených druhů zvířat údajně ve "výjimečných případech" povoluje ruská legislativa platná od
začátku tohoto měsíce. Ochránci zvířat se velmi obávají zneužití ze strany politiků a bohatých lovců. Ale
lovecká lobby v parlamentu si tyto změny vyžádala. Nyní se zdá, že se muslimové nevědomky pomstí
za zvířecí holocaust atomovými zbraněmi, planeta zezelená. Diktatura bez uzákonění spravedlivých
práv všech živých tvorů-tyranie je nejhorší.
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/v-rusku-se-smi-lovit-ohrozena-zver-40368105 :
4.8.2021, ama, Právo
Aktualizováno 4. 8. 2021 23:15
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4. 8. 2021 22:59
Hunting of endangered animal species allegedly in "exceptional cases" is allowed by Russian legislation
in force from beginning of this month. Animal protectionists are very afraid of misuse by politicians and
by rich hunters. But hunting lobby in parliament required these changes. Now it seems that Muslims will
unknowingly revenge animal Holocaust with atomic weapons, planet will be green. Dictatorship without
enactment of fair rights of all living creatures-tyranny is worst.
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/v-rusku-se-smi-lovit-ohrozena-zver-40368105 :
4.8.2021, ama, Právo
Aktualizováno 4. 8. 2021 23:13
4. 8. 2021 23:05
Po porážce Islámského státu v Sýrii a Iráku v roce 2019 dle představitelů OSN je zde zadrženo cca 64
000 cizínců-žen a dětí uvězněných nebo mrtvých bojovníků Islámského státu. Zde, kde není téměř
žádná elektřina a kvůli klimatu nelze pěstovat rýži nebo obilí, jsou islámu halal porážky zvířat milosrdné.
Zde sunnitská muslimská většina by měla získat autonomii, v níž by tyto rodiny měly být, aby se
nepomstili za útlak teroristickými útoky atomových zbraní proti Západu. Nechci žádné české maso z
těch halal porážek zvířat nejkrutějších nyní na Západě proříznutím krční tepny při plném vědomí.
(během předchozího omráčení elektrickým šokem křesťané méně krutě vraždí zvířata)
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vdovy-po-bojovnicich-islamskeho-statu-se-vraci-domu-jak-ziji-povalce171160#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=EpqFOdYRs7U202108042123&dop_id=171160&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : RFE/RL, 4.8.2021
Aktualizováno 5. 8. 2021 11:42
5. 8. 2021 8:43
After Syria and Iraq Islamic State defeat in 2019, UN officials say, here there are detained ca. 64,000
foreigners-women and children of imprisoned or dead Islamic State fighters. Here where nearly no
electricity and due to climate rice or grain cannot be planted, Islam halal animal slaughters are merciful.
Here Sunni Muslim majority should gain autonomy in which these families are to be in order not to
revenge for oppression with terrorist atomic weapon attacks against West. I do not want any Czech
meat from these halal animal slaughters most cruel now in West by cutting neck artery in full
consciousness. (during previous electric shock-stun the Christians less cruelly murder animals)
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vdovy-po-bojovnicich-islamskeho-statu-se-vraci-domu-jak-ziji-povalce171160#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=EpqFOdYRs7U202108042123&dop_id=171160&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : RFE/RL, 4.8.2021
Aktualizováno 5. 8. 2021 9:31
5. 8. 2021 8:54
Podepsal jsem Petici, tj. otevřený dopis od NGO Compassion in world farming Polska skotské vládě, a
požaduji moratorium na zastavení bezohledného rozšiřování chovu lososů. Skotsko je třetím největším
producentem lososa chovaného v Atlantiku na světě. Každý rok exportuje mezi 11 000 000 a 27 000
000 ryb. Polsko je osmým největším dovozcem skotského lososa na světě! Naše nové vyšetřování
odhaluje hrozné podmínky 5 největších skotských producentů lososa-96% odvětví./ Podpisałem petycję
tj. list otwarty ze strony NGO Compassion in world farming Polska do szkockiego rządu a žądam
moratorium, aby zatrzymać lekkomyślną ekspansję hodowli łososia. Szkocja jest trzecim producentem
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hodowlanego łososia atlantyckiego na świecie. Każdego roku eksportuje od 11 000 000 do 27 000 000
ryb. Polska jest 8 największym importerem szkockiego łososia na świecie! Nasze nowe śledztwo
ujawnia koszmarne warunki panujące u pięciu największych producentów łososia w Szkocji-96%
branży.
https://akcje.ciwf.pl/page/77702/petition/1?ea.tracking.id=emailaction&supporter.appealCode=CAPEM_PL0321_R1&utm_campaign=fish&utm_source=emailaction&utm_medium=email&ea.url.id=5435993 : PODPISZ LIST OTWARTY DO MINISTRA SZKOCJI,
NGO Compassion in world farming Polska
Aktualizováno 6. 8. 2021 11:21
5. 8. 2021 10:36
I signed a Petition, ie open letter from the NGO Compassion in world farming in Poland to Scottish
government demanding a moratorium to stop unscrupulous expansion of salmon farming. Scotland is
3rd largest producer of farmed Atlantic salmon in world. It exports between 11,000,000 and 27,000,000
fish each year. Poland is 8th largest importer of Scottish salmon in world! Our new investigation reveals
terrible conditions at Scotland's 5 largest salmon producers-96% of industry./ Podpisałem petycję tj. list
otwarty ze strony NGO Compassion in world farming Polska do szkockiego rządu a žądam moratorium,
aby zatrzymać lekkomyślną ekspansję hodowli łososia. Szkocja jest trzecim producentem hodowlanego
łososia atlantyckiego na świecie. Każdego roku eksportuje od 11 000 000 do 27 000 000 ryb. Polska
jest 8 największym importerem szkockiego łososia na świecie! Nasze nowe śledztwo ujawnia
koszmarne warunki panujące u pięciu największych producentów łososia w Szkocji-96% branży.
https://akcje.ciwf.pl/page/77702/petition/1?ea.tracking.id=emailaction&supporter.appealCode=CAPEM_PL0321_R1&utm_campaign=fish&utm_source=emailaction&utm_medium=email&ea.url.id=5435993 : PODPISZ LIST OTWARTY DO MINISTRA SZKOCJI,
NGO Compassion in world farming Polska
Aktualizováno 5. 8. 2021 12:17
5. 8. 2021 10:45
Zabijácké roboty vyvíjí – např. USA, Čína, Velká Británie či Rusko. Vysoká úroveň autonomie těchto
zbraní. Budou nás masakrovat, např. teroristické drony? Ve Vesmíru je možná tak málo života, protože,
jestliže určitá civilizace nevyřeší dostatečně svůj sobecký přístup ke světu, pak v určité (radiové či
Vesmírné letecké technologie) fázi svého vývoje zničí a vyhubí sama sebe. Viz Fermiho paradox
na: https://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox .
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/věda-a-technika/rusko-je-proti-regulaci-zabijáckých-robotů-svět-prýžádná-taková-pravidla-a-předpisy-nepotřebuje/ar-AAMY3M4?ocid=msedgntp : Jiří Černý, 5.8.2021,
wwwzive
Aktualizováno 5. 8. 2021 23:20
5. 8. 2021 23:12
Killer robots are developed - e.g. by USA, China, United Kingdom and Russia. High level of autonomy of
these weapons. Will e.g. terrorist drones massacre us? In Universe there is possibly so little life,
because, if some civilization does not resolve sufficiently its selfish approach to world, then in a certain
(radio or spaceflight technology) phase of its evolution it will destroy and will exterminate itself. See
Fermi paradox on: https://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox .
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/věda-a-technika/rusko-je-proti-regulaci-zabijáckých-robotů-svět-prýžádná-taková-pravidla-a-předpisy-nepotřebuje/ar-AAMY3M4?ocid=msedgntp : Jiří Černý, 5.8.2021,
wwwzive
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Aktualizováno 5. 8. 2021 23:19
5. 8. 2021 23:19
Andrej Babiš ml.: Chce se zbavit diagnózy schizofrenie.1) Teď na ni ještě bere léky, ale tvrdí, že nemoc
nemá.2) Schizofrenie má podle mě následující podobu: Jsem karmicky3) špatný, proto mám strach z
pomsty. Protože jeho otec český premiér Andrej Babiš je zároveň majitelem obchodní skupiny
AGROFERT, jež je dominantní vykonavatel českého zvířecího holocaustu v zemědělské prvovýrobě v
současných průmyslových porážkových zemědělských velkochovech4). "Otec mě obětoval."
3) Každá z cca 60 bilionů živých buněk lidského těla má dle exaktní vědy s předky částečně totožný
genetický kód, např. z poloviny v případě rodiče a dítěte, proto dle mě, jestli živé buňky těla nějakého
živého tvora rozeznají a zapamatují si živé buňky tvého těla jako nepřítele či přítele, pak budou pokládat
živé buňky těla tvého dítěte za polovičního nepřítele či přítele.
1) https://www.stream.cz/prostor-x/andrej-babis-ml-otec-me-obetoval-je-to-zoufaly-clovek-chci-lidivarovat-a-zbavit-se-diagnozy-64201952?fbclid=IwAR0goOCZHYqLSSUjM2suA4l9QFFmYDw0P66cI1fOPXOpdMaWGElR3rk2zc : 4.8.2021, Andrej Babiš ml.: Otec mě
obětoval, je to zoufalý člověk. Chci lidi varovat a zbavit se diagnózy, Prostor X
2) https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/108511/andrej-babis-ml-otec-me-obetoval-je-to-zoufaly-clovekchci-lidi-varovat-rict-pravdu-a-zbavit-se-diagnozy.html : Andrej Babiš ml.: Otec mě obětoval, je to zoufalý
člověk. Chci lidi varovat, říct pravdu a zbavit se diagnózy, Čestmír Strakatý, 4.8.2021, Prostor X:
Rozhovor s Andrejem Babišem • video: Prostor X
4) např. podniky Kostelecké uzeniny a Vodňanská drůbež
Aktualizováno 6. 8. 2021 12:54
6. 8. 2021 8:30
Andrej Babiš Jr.: He wants to be without diagnosis of schizophrenia.1) Now he still uses medicaments
for it, but he says he has not the disease.2) By me schizophrenia has following form: I am karmically3)
bad, so I am afraid of revenge. As his father, Czech Prime Minister Andrej Babiš, is also owner of
AGROFERT business group, which is dominant executor of Czech animal holocaust in agricultural
primary production in now industrial slaughter farms4). "My father sacrificed me."
3) Each of about 60 trillion living cells of human body has, according to exact science, a partially
identical genetic code with his or her ancestors, e.g. semi-identical in case of a parent and a child,
therefore, according to me, if living cells of body of living creature recognize and remember living cells of
your body as enemy or friend, then they will consider living cells of your child's body as semi-identical
enemy or friend.
1) https://www.stream.cz/prostor-x/andrej-babis-ml-otec-me-obetoval-je-to-zoufaly-clovek-chci-lidivarovat-a-zbavit-se-diagnozy-64201952?fbclid=IwAR0goOCZHYqLSSUjM2suA4l9QFFmYDw0P66cI1fOPXOpdMaWGElR3rk2zc : 4.8.2021, Andrej Babiš ml.: Otec mě
obětoval, je to zoufalý člověk. Chci lidi varovat a zbavit se diagnózy, Prostor X
2) https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/108511/andrej-babis-ml-otec-me-obetoval-je-to-zoufaly-clovekchci-lidi-varovat-rict-pravdu-a-zbavit-se-diagnozy.html : Andrej Babiš ml.: Otec mě obětoval, je to zoufalý
člověk. Chci lidi varovat, říct pravdu a zbavit se diagnózy, Čestmír Strakatý, 4.8.2021, Prostor X:
Rozhovor s Andrejem Babišem • video: Prostor X
4) e.g. the Kostelecké uzeniny meat processing plant and the Vodňanská drůbež-Vodňany chicken
Aktualizováno 6. 8. 2021 12:52
6. 8. 2021 8:39
Jestli schizofrenici neužívají léky, už po 3 dnech léčby antipsychotiky najednou vidí, že většina, co dělali
a mysleli, byla bludy (opravdu to takto funguje téměř zázračně). Svět je po začátku opětovného užívání
antipsychotik pěkně šedivý, Bůh ani vesmír už k vám nepromlouvají, nevidíte skrytá tajemství, už nejste
prorok. Někteří lidé tuto změnu nedokážou přežít, přestanou užívat léky a vrátí se do svého relativně
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šťastného světa bludů, nebo hůře, spáchají sebevraždu.
http://exotopedia.org/wiki/Diskuse:Dalibor_Grůza
Aktualizováno 8. 8. 2021 21:06
6. 8. 2021 14:42
If schizophrenics do not use meds, after only 3 days of antipsychotics therapy they suddenly see that
majority they did and thought was delusions (it really works in this way nearly miraculously). World is
pretty grey after the start of reusing antipsychotics, God or Universe no longer speak to you, you don't
see hidden secrets, you are no longer prophet. Some people cannot survive this change, they stop
using meds and go back to their relatively happy delusion world, or worse, commit suicide.
http://exotopedia.org/wiki/Diskuse:Dalibor_Grůza
Aktualizováno 8. 8. 2021 21:06
6. 8. 2021 14:44
Ruská lesbická rodina, která hrála v reklamě ruského řetězce obchodů, emigrovala kvůli výhrůžkami
smrtí. Řetězec reklamu zrušil a omluvil se. Pro možnost uzdravení, dokud se homosexualita neprokáže
jako nevyléčitelná, souhlasím se spravedlivými zákony o zákazu propagace homosexuality mezi
nezletilými, o zákazu manželství homosexuálních párů a zákazu adopce dětí homosexuály. Ale
nesouhlasím s represí a jsem pro trestání projevů nenávisti proti homosexuálům.
https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/rodina-s-lesbickami-musela-po-ucinkovani-v-reklameuprchnout-z-ruska40368306#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=kRia0vi9L4H202108061301&dop_id=40368306&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : 6.8.2021, ČTK
Aktualizováno 6. 8. 2021 16:59
6. 8. 2021 15:58
Russian lesbian family who starred in advertising for Russian shops chain emigrated because of death
threats. The chain canceled advertising and apologized. For possibility of healing until homosexuality is
proven to be incurable I agree with fair laws about ban on promotion of homosexuality among minors,
ban on marriage of homosexual couples, and ban on adoption of children by homosexuals. But I
disagree with repression and I am for punishing hate effects against homosexuals.
https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/rodina-s-lesbickami-musela-po-ucinkovani-v-reklameuprchnout-z-ruska40368306#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=kRia0vi9L4H202108061301&dop_id=40368306&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : 6.8.2021, ČTK
Aktualizováno 6. 8. 2021 16:58
6. 8. 2021 16:01
Na přání Izraele USA odstoupily v 2018 od jaderné dohody s Íránem1), protože nebyla o balistických
raketách Íránu.3) Dohodu z 2015 Írán předtím plnil.2) Pak USA sankcemi zruinovaly ekonomiku Íránu.4)
Írán chce, aby USA jako první zrušily sankce.5) USA chtěly 2/2021 dohodu rozšířit o rakety.6)7) Írán
odmítl 7/2021 první návrh.VIII) Izrael 7/2021: potřebujeme zahájit vojenskou akci.11) Írán chce 7/2021
jednání.3) Izrael 8/2021: za 10 týdnů Írán má jadernou bombu.12)
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Pozn.: Únos izraelské lodi se smrtí 2 civilistů z 30.7.2021 byl msta Íránu za izraelskou explozi z
11.4.2021 v jaderném zařízení Íránu.1)4)9)10)
Zdroje:
1) https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/clanek/kdo-nas-ohrozi-prestane-existovatnecekane-otevreny-rozhovor-s-exsefem-mossadu40363060#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=mkeHw5KTi5
s-202106111607&dop_id=40363060&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Kdo nás ohrozí, přestane existovat. Nečekaně otevřený rozhovor
s exšéfem Mossadu, 11. 6. 2021, Jeruzalém, Alex Švamberk, Novinky
2) https://www.seznamzpravy.cz/clanek/iran-prisel-o-otce-jaderneho-programu-zabili-ho-kdyz-jel-v-aute131512#dop_ab_variant=0&dop_req_id=cIybmg8Y41L202011280521&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=&
utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Írán přišel o otce jaderného programu. Zabili ho,
když jel v autě, MILAN ROKOS, 27. 11. 2020
3) https://blisty.cz/art/104651-usa-rozhovory-s-iranem-nemohou-trvat-vecne.html : USA: Rozhovory s
Íránem "nemohou trvat věčně", 30. 7. 2021, English: Blinken says nuclear talks with Iran 'cannot go on
indefinitely', Issued on: 29/07/2021 - 13:40, Modified: 29/07/2021 - 13:38
4) https://www.seznamzpravy.cz/clanek/je-spojen-s-masakrem-a-kritizuje-americke-sankce-iran-manoveho-prezidenta-171237 : Je spojen s masakrem a kritizuje americké sankce. Írán má nového
prezidenta, EVA SOUKENÍKOVÁ, MILAN ROKOS, 3.8.2021
5) https://cz.sputniknews.com/20210629/biden-iran-nikdy-neziska-jaderne-zbrane-dokud-buduprezident-14997567.html : Biden: Írán nikdy nezíská jaderné zbraně, dokud budu prezident, 29.06.2021
6) https://www.applerecenze.cz/nadeje-na-oziveni-iranskych-jadernych-rozhovoru-slabne-uprostredzpozdeni-kdyz-se-do-uradu-dostava-novy-prezident-tvrde-linie/ : Naděje na oživení íránských jaderných
rozhovorů slábne uprostřed zpoždění, když se do úřadu dostává nový prezident tvrdé linie, 6.8.2021,
Karel Sklenář
7) “Working with allies and partners, we will also seek to lengthen and strengthen the JCPOA (Joint
Comprehensive Plan of Action) and address other areas of concern, including Iran’s destabilizing
regional behavior and ballistic missile development and proliferation,” Blinken said.
(see https://www.cnbc.com/2021/02/22/us-wants-to-extend-and-strengthen-iran-nuclear-deal-blinkensays.html : U.S. wants to extend and strengthen Iran nuclear deal, Secretary of State Blinken says
PUBLISHED MON, 22.2.2021, Reuters)
VIII) https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/iran-odmitl-navrh-jaderne-dohody-40366727 : Írán odmítl
návrh jaderné dohody, 20. 7. 2021, Teherán, drk, Novinky
9) https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/clanek/u-omanu-byla-napadena-izraelskanakladni-lod40367648#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=qva3MNLfkcl202107300934&dop_id=40367648&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : U Ománu byla napadena izraelská nákladní loď 30. 7. 2021,
Londýn • Aktualizováno 30. 7. 2021, aš, Novinky, ČTK
10) https://cs.wikipedia.org/wiki/Natanz : Natanz
11) https://www.msn.com/cs-cz/lifestyle/cestování/ebrahím-raísí-se-stal-osmým-prezidentem-íránuvyzval-k-ukončení-k-sankcí/ar-AAMZimj?ocid=msedgntp : Ebrahím Raísí se stal osmým prezidentem
Íránu, vyzval k ukončení k sankcí, EuroZprávy.cz, ČTK, 6.8.2021
12) https://echo24.cz/a/SEUfm/iranu-zbyva-deset-tydnu-do-ziskani-jaderne-zbrane-ted-je-cas-na-cinyzni-z-izraele?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-zinternetu#dop_ab_variant=600920&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=xrK8qqEg
zEV-202108061922&dop_id=12905019 : „Íránu zbývá deset týdnů do získání jaderné zbraně. Teď je
čas na činy,“ zní z Izraele, ÍRÁN JAKO BEZPEČNOSTNÍ RIZIKO, ECHO24, JAF, 5.8.2021
Aktualizováno 7. 8. 2021 17:26
7. 8. 2021 11:46
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At Israel's wish USA withdrew in 2018 from nuclear treaty with Iran1) because it was not about Iran's
ballistic missiles.3) Iran previously performed the 2015 treaty.2) Then USA ruined Iran's economy by
sanctions.4) Iran wants USA to cancel sanctions first.5) USA wanted 2/2021 to extend treaty on
missiles.6)7) Iran rejected 7/2021 first draft.VIII) Israel 7/2021: We need military action.11) Iran wants
7/2021 talks.3) Israel 8/2021: Iran has nuclear bomb in 10 weeks.12)
Note: Kidnapping of Israeli ship with death of 2 civilians on 30.7.2021 was revenge of Iran for Israeli
explosion on 11.4.2021 in Iran nuclear installation.1)4)9)10)
Sources:
1) https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/clanek/kdo-nas-ohrozi-prestane-existovatnecekane-otevreny-rozhovor-s-exsefem-mossadu40363060#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=mkeHw5KTi5
s-202106111607&dop_id=40363060&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Kdo nás ohrozí, přestane existovat. Nečekaně otevřený rozhovor
s exšéfem Mossadu, 11. 6. 2021, Jeruzalém, Alex Švamberk, Novinky
2) https://www.seznamzpravy.cz/clanek/iran-prisel-o-otce-jaderneho-programu-zabili-ho-kdyz-jel-v-aute131512#dop_ab_variant=0&dop_req_id=cIybmg8Y41L202011280521&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=&
utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Írán přišel o otce jaderného programu. Zabili ho,
když jel v autě, MILAN ROKOS, 27. 11. 2020
3) https://blisty.cz/art/104651-usa-rozhovory-s-iranem-nemohou-trvat-vecne.html : USA: Rozhovory s
Íránem "nemohou trvat věčně", 30. 7. 2021, English: Blinken says nuclear talks with Iran 'cannot go on
indefinitely', Issued on: 29/07/2021 - 13:40, Modified: 29/07/2021 - 13:38
4) https://www.seznamzpravy.cz/clanek/je-spojen-s-masakrem-a-kritizuje-americke-sankce-iran-manoveho-prezidenta-171237 : Je spojen s masakrem a kritizuje americké sankce. Írán má nového
prezidenta, EVA SOUKENÍKOVÁ, MILAN ROKOS, 3.8.2021
5) https://cz.sputniknews.com/20210629/biden-iran-nikdy-neziska-jaderne-zbrane-dokud-buduprezident-14997567.html : Biden: Írán nikdy nezíská jaderné zbraně, dokud budu prezident, 29.06.2021
6) https://www.applerecenze.cz/nadeje-na-oziveni-iranskych-jadernych-rozhovoru-slabne-uprostredzpozdeni-kdyz-se-do-uradu-dostava-novy-prezident-tvrde-linie/ : Naděje na oživení íránských jaderných
rozhovorů slábne uprostřed zpoždění, když se do úřadu dostává nový prezident tvrdé linie, 6.8.2021,
Karel Sklenář
7) “Working with allies and partners, we will also seek to lengthen and strengthen the JCPOA (Joint
Comprehensive Plan of Action) and address other areas of concern, including Iran’s destabilizing
regional behavior and ballistic missile development and proliferation,” Blinken said.
(see https://www.cnbc.com/2021/02/22/us-wants-to-extend-and-strengthen-iran-nuclear-deal-blinkensays.html : U.S. wants to extend and strengthen Iran nuclear deal, Secretary of State Blinken says
PUBLISHED MON, 22.2.2021, Reuters)
VIII) https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/iran-odmitl-navrh-jaderne-dohody-40366727 : Írán odmítl
návrh jaderné dohody, 20. 7. 2021, Teherán, drk, Novinky
9) https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/clanek/u-omanu-byla-napadena-izraelskanakladni-lod40367648#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=qva3MNLfkcl202107300934&dop_id=40367648&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : U Ománu byla napadena izraelská nákladní loď 30. 7. 2021,
Londýn • Aktualizováno 30. 7. 2021, aš, Novinky, ČTK
10) https://cs.wikipedia.org/wiki/Natanz : Natanz
11) https://www.msn.com/cs-cz/lifestyle/cestování/ebrahím-raísí-se-stal-osmým-prezidentem-íránuvyzval-k-ukončení-k-sankcí/ar-AAMZimj?ocid=msedgntp : Ebrahím Raísí se stal osmým prezidentem
Íránu, vyzval k ukončení k sankcí, EuroZprávy.cz, ČTK, 6.8.2021
12) https://echo24.cz/a/SEUfm/iranu-zbyva-deset-tydnu-do-ziskani-jaderne-zbrane-ted-je-cas-na-cinyzni-z-izraele?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-zinternetu#dop_ab_variant=600920&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=xrK8qqEg
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zEV-202108061922&dop_id=12905019 : „Íránu zbývá deset týdnů do získání jaderné zbraně. Teď je
čas na činy,“ zní z Izraele, ÍRÁN JAKO BEZPEČNOSTNÍ RIZIKO, ECHO24, JAF, 5.8.2021
Aktualizováno 7. 8. 2021 17:32
7. 8. 2021 12:17

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Zlí židé vládnoucí světu s hlavním principem vraha, ne charity přiblíží jej v blízkém budoucnu k hranici
atomové války, např. proti Íránu, jež má atomovou bombu. Zlí židé způsobili v 2018, že USA zruinovaly
Írán a zrušily dodržovanou dohodu o zastavení jeho vývoje atomové bomby. (viz post dnes) Židé by měli
zrušit ihned sankce USA proti Íránu vyjma vojenského materiálu, uzákonit na Západě férová práva
zvířat, jedení z mrtvol zvířat jen zaručených zdechlin a porážkovou daň.
7. 8. 2021 14:44

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Bad Jews ruling world with main murderer principle, not charity, will bring it closer to border of atomic
war in near future, eg. against Iran, which has atomic bomb. Bad Jews caused in 2018 that USA
bankrupts Iran and cancels respected treaty about stopping its atomic bomb development. (see post
today) Jews should cancel promptly USA sanctions against Iran except for military material, enact fair
animal rights, eating from dead animals of only guaranteed carrions and slaughter tax in the West.
7. 8. 2021 14:47
Katolická nemocnice nemocných lidí se zvířaty v Praze./ Catholic hospital of ill people with animals in
Prague.
https://www.facebook.com/NMSKB/photos/a.10155187895786350/10159529209226350
Aktualizováno 8. 8. 2021 10:55
8. 8. 2021 10:54
Médecins Sans Frontières in Czech Republic I donated again a medicament for extensively resistant
tuberculosis (apparently an antibiotic,
see https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/pretomanid-fgk-epar-medicineoverview_cs.pdf, my note) / LÉKAŘI BEZ HRANIC V ČR, daroval jsem opět Lék na extenzivně
rezistentní tuberkulózu (zřejmě antibiotikum,
viz https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/pretomanid-fgk-epar-medicine-overview_cs.pdf ,
má poznámka) 218,- Kč (VS 42870167)
https://www.nemocnice-bez-hranic.cz/misto/tuberkuloza-tbc/?fbclid=IwAR0yfHKuiW1xOHvfhmv9waWK1fkTsn9vTMpVEshtBZc-0B1etSzoWs-GdY
Aktualizováno 8. 8. 2021 12:21
8. 8. 2021 12:21
Organizace Greenpeace. Daroval jsem. (Id daru: 42870171) Vytvořme oceánské
rezervace!: https://www.darujme.cz/projekt/1203948 a (Id daru: 42870173) Ochrana pralesů Indonésie: https://www.darujme.cz/projekt/184 -- Greenpeace. I donated. (Donation Id: 42870171) Let's
Create Ocean Reserves!: https://www.darujme.cz/projekt/1203948 and (Donation Id: 42870173)
Protecting Forests - Indonesia: https://www.darujme.cz/projekt/184
Aktualizováno 8. 8. 2021 12:34
8. 8. 2021 12:34

969

I more times donated for Salvation Army for the Czech homeless, but now for their health care/ Daroval
jsem vícekrát pro Armádu Spásy pro české bezdomovce, ale nyní pro jejich zdravotní péči: (Id daru:
42870177) https://www.darujme.cz/projekt/1200359?fbclid=IwAR2XTlGBkvEW1y_6BD8XWfVSsBgcvzp8DIgI5OvnAZ8oWQirT_nqNN2GbQ
Aktualizováno 8. 8. 2021 12:40
8. 8. 2021 12:40
I donated again for PETA the largest non-profit organization fighting for animal rights in the world/
Daroval jsem opět pro PETA
PETA je největší nezisková organizace bojující za práva zvířat na světě, založená v roce 1980 v USA.
Jejím sloganem je "Nemáme žádné právo zvířata jíst, nosit jejich kůži a kožešiny, provádět na nich
experimenty, využívat je v zábavním průmyslu, ani je jakýmkoli jiným způsobem vykořisťovat a týrat."
-------- Přeposlaná zpráva -------Předmět: Thank you for your gift to PETA!
Datum: Sun, 8 Aug 2021 06:44:24 -0400 (EDT)
Od: PETA <donations@peta.org>
Komu: daliborgruza@seznam.cz
PETA
Dear Dalibor,
Thank you for your special gift of $15.00 to PETA. ...
Very truly yours,
Ingrid Newkirk
President
https://headlines.peta.org/donate/?en_txn7=Navigation%3A%3Atop-donate-nowbutton&supporter.appealCode=IXXXWBXXXXG&fbclid=IwAR3Effv912Wwl5Q7XZ_938PAyoZhb47L0OwKMZkzmKYXXjLbu3ITw_OsdE
Aktualizováno 8. 8. 2021 13:00
8. 8. 2021 12:48
I donated for UNICEF for malnutrition/ Daroval jsem pro UNICEF pro podvýživu příspěvek č.
7472100256.
UNICEF. Child malnutrition. Yemen, South Sudan, Afghanistan, Central African Republic, Madagascar,
Zambia, Haiti./ UNICEF. Podvýživa dětí. Jemen, Jižní Súdán, Afghánistán, Středoafrická republika,
Madagaskar, Zambie, Haiti.
Aktualizováno 8. 8. 2021 12:58
8. 8. 2021 12:58
Daroval jsem opět 10 USD. 11.6.21 Pietní akt před jatky kuřat slepic -Vodňanská drůbež a.s. Brno
Modřice (viz níže)-Kdyby to bylo někdy zase v Brně, tak bych tam chtěl jít, ač zřejmě nemluví zcela
pravdu o svém reálně nemožném veganství/ I donated 10 USD again. 11.6.21 vigil, Brno Chicken SaveIf it was sometimes in Brno again, I would like to go there, although they do not apparently say the
whole truth about their really impossible veganism: https://www.facebook.com/brnochickensave
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https://www.facebook.com/animalsavecz/events/?ref=page_internal
Pro mateřskou organizaci české pobočky Animal Save Movement
(https://www.facebook.com/zviratanejime , https://www.facebook.com/ceskybrodanimalsave a https://ww
w.facebook.com/animalsavecz/ )/ For the Animal Save Movement. Animal Save Movement is a vegan
anti-speciesist animal rights organisation that positions itself against all forms of oppression with a
compassionate and love-based approach. They believe in non-violent resistance against oppression
https://thesavemovement.org/donate/
Aktualizováno 8. 8. 2021 13:08
8. 8. 2021 13:08
With charity gift US$15 against Madagascar starvations, see note1) and below, I perform our civic
obligation to African migrants now cruelly repressed at EU borders through Libya in extreme need due
to their number in hundreds of thousands in EU 2015 anno Domini (here post 16.7.21). Severe droughts
means hundreds and thousands of people in the south of Madagascar die of hunger unless the UN
World Food Programme (WFP) help. EU gave €2.5 million to support WFP life-saving food and
nutritional assistance in Madagascar and the COVID-19 pandemic.2) WFP: Thank you ... Dalibor. Your
donation will help us provide urgently needed food to people fleeing the ongoing crisis in Madagascar.
Notes:
1) https://donatenow.wfp.org/MadagascarAppeal/~mydonation?utm_source=facebook&utm_medium=cpm&utm_campaign=23848200665650086&utm_conte
nt=1&utm_ad=23848280786070086&utm_adset=23848251473070086&utm_cid=7014y000001VbbZAA
S&fbclid=IwAR2z9U9YjkllvQo8Rx3IruQAZyjSiQ5wntV9r0zYMHx0gFQwlak_kNBgu4&private_server_time=1626522754007&cid=396 :
FAMILIES ARE STARVING The world must not look away., United Nations World Food Programme
2) https://reliefweb.int/report/madagascar/european-union-helps-wfp-provide-emergency-foodassistance-people-southern : The European Union helps WFP provide emergency food assistance to
people in southern Madagascar, News and Press Release, WFP, Originally published 29 Jun 2021
-------- Forwarded Message -------Subject: Wait! There’s something I need to say…
Date: Sun, 08 Aug 2021 05:16:38 -0600
From: World Food Program <supportercare@support.wfp.org>
Reply-To: World Food Program <...>
To: daliborgruza@seznam.cz
World Food Programme
Dear Dalibor,
You’ve done so much to help end world hunger, and now you’ve chosen to do even more.
Since your first gift in July 2021, your generosity has helped hungry children and families around the
world. With this additional gift, you’re helping us do even more... we can’t say ‘Thank you’ enough!
...
Thank you,
Halcyon Garrett
UN World Food Programme
Supporter Services
Rome
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supportercare@wfp.org
https://news.un.org/en/story/2021/06/1094632 : Madagascar’s hungry ‘holding on for dear life’, WFP
chief warns, UN News, 23 June 2021, Health
Aktualizováno 8. 8. 2021 13:43
8. 8. 2021 13:35
Charitním darem 15 USD proti smrtím hladem na Madagaskaru, viz poznámka1) a níže, plním naši
občanskou povinnost k africkým migrantům nyní krutě potlačovaným na hranicích EU skrz Libyi v krajní
nouzi vzhledem k jejich počtu stovek tisíc v EU v 2015 (zde post 16.7.2021). Silná sucha znamenají, že
stovky a tisíce lidí na jihu Madagaskaru zemřou hlady, pokud nebude pomoc Světového potravinového
programu OSN (WFP). EU dala eur 2,5 milionu na podporu životně důležité potravinové a nutriční
pomoci WFP na Madagaskaru a v souvislosti s pandemií COVID-19.2) WFP: Děkujeme ... Dalibore. Váš
dar nám pomůže poskytnout naléhavě potřebné potraviny lidem prchajícím před probíhající krizí na
Madagaskaru.
Poznámky:
1) https://donatenow.wfp.org/MadagascarAppeal/~mydonation?utm_source=facebook&utm_medium=cpm&utm_campaign=23848200665650086&utm_conte
nt=1&utm_ad=23848280786070086&utm_adset=23848251473070086&utm_cid=7014y000001VbbZAA
S&fbclid=IwAR2z9U9YjkllvQo8Rx3IruQAZyjSiQ5wntV9r0zYMHx0gFQwlak_kNBgu4&private_server_time=1626522754007&cid=396 :
FAMILIES ARE STARVING The world must not look away., United Nations World Food Programme
2) https://reliefweb.int/report/madagascar/european-union-helps-wfp-provide-emergency-foodassistance-people-southern : The European Union helps WFP provide emergency food assistance to
people in southern Madagascar, News and Press Release, WFP, Originally published 29 Jun 2021
-------- Přeposlaná zpráva -------Předmět: Wait! There’s something I need to say…
Datum: Sun, 08 Aug 2021 05:16:38 -0600
Od: World Food Programme <supportercare@support.wfp.org>
Adresa pro odpověď: World Food Programme <...>
Komu: daliborgruza@seznam.cz
Světový potravinový program
Vážený pane Dalibore,
Udělali jste tolik, abyste pomohli ukončit hlad ve světě, a nyní jste se rozhodli udělat ještě více.
Od vašeho prvního daru v červenci 2021 vaše štědrost pomohla hladovým dětem a rodinám po celém
světě. S tímto dalším darem nám pomáháte dělat ještě více ... nemůžeme dostatečně „poděkovat“!
...
Děkuju,
Halcyon Garrett
Světový potravinový program OSN
Služby podporovatele
Řím
supportercare@wfp.org
https://news.un.org/en/story/2021/06/1094632 : Madagascar’s hungry ‘holding on for dear life’, WFP
chief warns, UN News, 23 June 2021, Health
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Aktualizováno 8. 8. 2021 13:42
8. 8. 2021 13:42
Přátelství lidí a bezobratlých./ Friendship of human beings and invertebrates.
https://www.facebook.com/photo?fbid=5911237355584167&set=a.195546190486674 : Klára Long
Slámová, 8.8.2021, Kuk na babičku 😂 #archachatinamarginataovumxxl
Aktualizováno 8. 8. 2021 21:21
8. 8. 2021 21:12
Nejlepší je demokracie s uzákoněním spravedlivých práv všech živých tvorů v současnosti zejména
zvířat (politeia), na druhém místě je nejlepší diktatura s tímto uzákoněním./ The democracy with
enactment of fair rights of all living creatures currently especially of animals (politeia) is the best, on
second place the dictatorship with this enactment is the best.
https://www.facebook.com/FreieMedien3.0/videos/394358867776039 : Freie Medien - News, 5.1.2019
Aktualizováno 8. 8. 2021 21:18
8. 8. 2021 21:15
Přeji Haně Zagorové, aby se brzy uzdravila ze špatné (viz níže) nemoci. Stále přehrávám jejích 82
písní* za 269 Kč (ona není žádná lichvářka). Mám rád její hlas a i názor na muže, např. píseň Benjamin
(hebrejsky: syn+/v/pravý): "Kdo se na to dívat má? Tak si říkám, co je na tom, rozbil všechno, rozbil
atom, Benjamin, snad bude zas líp. Vždyť jinak je můj Benjamin bez vážnějších chyb. To raději život s
nešikou, než nepoznat cit. Já chtěla říci oklikou, že tak to má být."
* https://www.supraphonline.cz/album/1825-s-uctou : Hana Zagorová, S úctou, SUPRAPHON a.s.,
Palackého 740/1, 112 99 Praha 1, IČ: 48038725, DIČ: CZ48038725, www.supraphon.cz
https://www.facebook.com/photo?fbid=375541663931466&set=a.213759953442972 : Hana Zagorová zagorovahana.cz, 5.8.2021
Aktualizováno 9. 8. 2021 11:13
9. 8. 2021 0:47
I wish Hana Zagorová to heal soon bad illness (see below). I still play her 82 songs* for 269 CZK (she is
no usurer). I like her voice and also opinion on men, e.g. song Benjamin/son+right/: "Who's to see it? So
I think, what's it, he broke everything, he broke the atom, Benjamin, hopefully it will be better again.
Otherwise, my Benjamin is without more serious faults. I would rather live with the imperfect than not to
know emotion. I wanted to say unclearly, it should be so."
* https://www.supraphonline.cz/album/1825-s-uctou : Hana Zagorová, S úctou, SUPRAPHON a.s.,
Palackého 740/1, 112 99 Praha 1, IČ: 48038725, DIČ: CZ48038725, www.supraphon.cz
https://www.facebook.com/photo/?fbid=375541663931466&set=a.213759953442972 : Hana Zagorová zagorovahana.cz, 5.8.2021
Aktualizováno 9. 8. 2021 21:57
9. 8. 2021 0:49
Ta kosmetika byla testována na zvířatech, což by se mělo všude zakázat. Oriflame: Nikdy jsme
netestovali naše produkty nebo přísady na zvířatech v žádné fázi vývoje produktu. Vždy jsme zastávali
alternativní testovací metody a používáme nejnovější metody in vitro (bez zvířat) pro jakékoli testy, které

973

nejsou vhodné pro lidské dobrovolníky.* Někde (např. v Číně) musíme předložit výrobky pro dodatečné
testování, které může zahrnovat testování na zvířatech.** Pro lékařské testy na zvířatech jsem jen, jestli
se má splnit stálá povinnost působit co možná nejméně smrti a bolesti, blíže viz http://www.spvzt.cz/ .
* http://corporate.oriflame.com/SUSTAINABILITY/Responsibility-for-Animal-Welfare/ : our policy on
animal testing, Oriflame Cosmetics Global SA, Sweden, cit. 26.7.2017
** https://corporate.oriflame.com/About-Oriflame/Sustainability//media/726A4AD2F4F741B3AA3559BE5AD13891.ashx : Responsibility for Animal Welfare, Oriflame
Cosmetics Global SA, Sweden, cit. 9.8.2021
https://www.facebook.com/photo/?fbid=442249356292596&set=a.109473032903565 : Tyto značky jsou
testovány na zvířatech..., Zbyňa Pavuk Urban, 29.7.2018
Aktualizováno 9. 8. 2021 13:50
9. 8. 2021 2:45
These cosmetics were animal-tested which should be banned everywhere. Oriflame: We have never
tested our products or ingredients on animals at any stage during product development. We have
always advocated alternative test methods and use the latest in-vitro (non-animal) methods for any tests
that are not appropriate for human volunteers.* Somewhere (eg in China) we must submit the products
for additional testing, which may include animal testing.** For medical animal testing I am only, if it is to
fulfill the constant obligation of causing the least possible death and pain, for more details
see http://www.spvzt.cz/ .
* http://corporate.oriflame.com/SUSTAINABILITY/Responsibility-for-Animal-Welfare/ : our policy on
animal testing, Oriflame Cosmetics Global SA, Sweden, cit. 26.7.2017
** https://corporate.oriflame.com/About-Oriflame/Sustainability//media/726A4AD2F4F741B3AA3559BE5AD13891.ashx : Responsibility for Animal Welfare, Oriflame
Cosmetics Global SA, Sweden, cit. 9.8.2021
https://www.facebook.com/photo/?fbid=442249356292596&set=a.109473032903565 : Tyto značky jsou
testovány na zvířatech..., Zbyňa Pavuk Urban, 29.7.2018
Aktualizováno 9. 8. 2021 12:40
9. 8. 2021 2:54
Podpořil jsem (Id daru: 42872004) částkou 100 Kč https://volimprozvirata.cz/ , jmenovitě dotazník pro
politické strany ohledně ochrany zvířat před volbami 2021 a Svoboda zvířat. Letos se spojily 4 přední v
Česku působící organizace na ochranu zvířat - Compassion in World Farming Česko, NESEHNUTÍ,
OBRAZ – Obránci zvířat a Svoboda zvířat, a spustily nový předvolební projekt Volím pro zvířata.
Aktualizováno 9. 8. 2021 15:20
9. 8. 2021 15:20
Pošlete Dotazník* Vaší politické straně na: 1) dřívější zákaz klecových chovů, 2) přepravu
hospodářských zvířat mimo EU, 3) anestezii např. při kastraci selat a zkracování zobáků drůbeže, 4)
zákaz hromadného zabíjení vylíhnutých kohoutků ve vaječném průmyslu, 5) nahrazení pokusů na
zvířatech metodami bez zvířat, 6) zvýšení podílu rostlinné stravy, 7) označování živočišných potravin
podle chovů, jak žila zvířata, VIII) ochranu zvířat v Ústavě ČR, 9) norování mláďat a zpřísnění chovu
lišek, 10) povinnost živou rybu odborně usmrtit před prodejem, 11) reformu stravování ve veřejných
institucích, 12) zapojení spolků na ochranu zvířat do správních řízení.
* https://volimprozvirata.cz/ : dotazník k českým volbám v říjnu 2021 jako společný projekt 4 organizací
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na ochranu zvířat v ČR - Compassion in World Farming, OBRAZ – Obránci zvířat, Svoboda zvířat a
Nesehnutí, 9.8.2021
Aktualizováno 9. 8. 2021 21:05
9. 8. 2021 17:38
Send Questionnaire* to Your political party to: 1) earlier ban on cage farming, 2) transporting farm
animals outside EU, 3) anaesthesia, eg in castration of piglets and beak shortening of poultry, 4) ban on
mass killing of hatched cockerels in egg industry, 5) replacement of animal experiments by animal-free
methods, 6) increase in share of plant foods, 7) labelling of animal foods according to breeding how
animals lived, VIII) constitutional protection of animals, 9) burrowing of pups and stricter breeding of
foxes, 10) duty to have living fish professionally killed before sale, 11) reform of catering in public
institutions, 12) involvement of animal protection associations in administrative procedures.
* https://volimprozvirata.cz/ : questionnaire for Czech elections in October 2021 as joint project of 4
animal protection organizations in Czech Republic - Compassion in World Farming, OBRAZ - Obránci
zvířat, Svoboda zvířat and Nesehnutí, 9.8.2021
Aktualizováno 9. 8. 2021 18:24
9. 8. 2021 17:44
Má Filosofie rovnováhy (viz http://www.spvzt.cz/ ) není můj rasistický útok na židovský lid a mé
neonacistické smýšlení, ale mírový pokus vyřešit vinu špatných židů vyjma charitních židů za vraždění
zvířat v Západním světě. Viz https://www.facebook.com/133671120130073/videos/869664803620578 .
Aktualizováno 9. 8. 2021 22:58
9. 8. 2021 22:50
My Philosophy of Balance (see http://www.spvzt.cz/ ) is not my racist attack on the Jewish people and
my neo-Nazi thinking, but a peaceful attempt to resolve the guilt of bad Jews except for charitable Jews
for murdering animals in the Western world.
See https://www.facebook.com/133671120130073/videos/851833312205582 .
Aktualizováno 9. 8. 2021 22:57
9. 8. 2021 22:57
USA vyslaly do Afghánistánu letadla. Chtějí pokračovat s bombami i po 31.8.2021, kdy stáhnou všechny
vojáky. Doporučuji rozdělení Afganistánu i s podporou Západního letectva na sunnitskou část vedenou
Talibánem obecně přijímaném sunnity a šíitskou část, než bude mnoho obětí s islámskou krevní mstou
s terorismem na Západě s atomovými bombami. 20 let neúspěšné okupace je přiměřené proti afgánské
ochraně pachatelů útoku s 3000 oběťmi v USA 2001.
https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/usa-vyslaly-do-afghanistanu-bombardery-maji-zabranitpostupu-talibanu40368461#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=3mQ5qZ2Ju7
M-202108081932&dop_id=40368461&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : USA vyslaly do Afghánistánu bombardéry. Mají zabránit postupu
Tálibánu, 8.8.2021 – Londýn • Aktualizováno 8.8.2021, Alex Švamberk, Novinky
Aktualizováno 10. 8. 2021 14:39
10. 8. 2021 12:02
USA sent airplanes to Afghanistan. They want to continue with bombs after 31.8.2021, when they
withdraw all soldiers. I recommend dividing Afghanistan even with Western air support into Sunni part
led by Taliban generally accepted by Sunnis and a Shiite part before there will be many victims with
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Islamic blood feud with terrorism in West with atomic bombs. 20 years of failed occupation is adequate
against Afghan protection of attack perpetrators with 3000 victims in USA 2001.
https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/usa-vyslaly-do-afghanistanu-bombardery-maji-zabranitpostupu-talibanu40368461#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=3mQ5qZ2Ju7
M-202108081932&dop_id=40368461&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : USA vyslaly do Afghánistánu bombardéry. Mají zabránit postupu
Tálibánu, 8.8.2021 – Londýn • Aktualizováno 8.8.2021, Alex Švamberk, Novinky
Aktualizováno 10. 8. 2021 14:40
10. 8. 2021 12:38
Transgender lidé jsou bytostně odporní podle českého prezidenta Zemana. Ale podle Filosofie
rovnováhy: Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi. A
podle křesťanství: Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníka* (Bible kralická, Lukáš 19, 7 A viděvše to
všickni, reptali, řkouce: K člověku hříšnému se obrátil. 8 Stoje pak Zacheus, řekl ku Pánu: Aj, polovici
statku svého, Pane, dávám chudým, a oklamal-li jsem v čem koho, navracuji to čtvernásob. 9 I dí jemu
Ježíš: Dnes spasení stalo se domu tomuto, protože i on jest syn Abrahamův. 10 Nebo přišel Syn
člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo.) (*https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/ruzne-144 :
Různé, zejména Anselm Grün: Buď dobrý sám k sobě, Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 1997, 70-71,
Web provozuje Arcibiskupství pražské Pastorační středisko.)
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/transgender-lgbt-pride-milos-zeman-partie_2106271235_kro :
Transgender lidé jsou mi bytostně odporní, prohlásil Zeman. Štvou ho i sufražetky a Me Too, Praha,
27.6.2021 (Aktualizováno: 27.6.2021), Český rozhlas
Aktualizováno 10. 8. 2021 15:01
10. 8. 2021 14:08
Transgender people are in substance repulsive according to Czech President Zeman. But according to
Philosophy of Balance: All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes
each other. And according to Christianity: God hates sin but loves the sinner* (Bible, King James
Version-KJV, Luke 19, 7 And when they saw it, they all murmured, saying, That he was gone to be
guest with a man that is a sinner. 8 And Zacchaeus stood, and said unto the Lord: Behold, Lord, the half
of my goods I give to the poor; and if I have taken any thing from any man by false accusation, I restore
him fourfold. 9 And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, as he also is a son of
Abraham. 10 For the Son of man is come to seek and to save that which was lost.)
(*https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/ruzne-144 : Různé, especially Anselm Grün: Buď dobrý sám
k sobě, Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 1997, 70-71, The website is operated by the Archbishopric
of Prague Pastoral Centre.)
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/transgender-lgbt-pride-milos-zeman-partie_2106271235_kro :
Transgender lidé jsou mi bytostně odporní, prohlásil Zeman. Štvou ho i sufražetky a Me Too, Praha,
27.6.2021 (Aktualizováno: 27.6.2021), Český rozhlas
Aktualizováno 10. 8. 2021 15:01
10. 8. 2021 14:09
Nedostatek soucitu u špatných židů je syndrom holocaustu, kdy křehcí židé nepřežili německé masové
vraždění. Špatní židé považují charitu za začátek schizofrenie, čemuž částečně odpovídá názor
psychiatrů**. Syndrom holocaustu není tak velký u židů zachráněných nežidy během holocaustu. I tito
charitní židé považují rasismus* špatných židů proti etiopským židům, ruským židům ale také proti
Arabům za hroznou chybu, jež dle mne může také způsobit arabský atomový útok.
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* https://www.jpost.com/Israel/Yesha-rabbis-call-for-extermination-of-the-enemy : 12.7.2006 Rabínská
rada Yesha ... "vyzvala IDF (Izraelské obranné síly, má poznámka), aby ignorovala křesťanskou
morálku a "vyhladila nepřítele na severu a jihu"."/ The Yesha Rabbinical Council ... "called on the IDF
(Israel Defense Forces, my note) to ignore Christian morals and "exterminate the enemy in the north
and the south"."
("Rabínská rada Ješa /Va'ad Rabanei Ješa/" je jednou z institucionálních složek izraelského
osadnického hnutí, přičemž "jejími členy jsou rabíni, kteří slouží v osadách na Západním břehu Jordánu
/a dříve v pásmu Gazy/" a "poskytuje odpovědi na halachické otázky /tj. otázky židovského práva/
týkající se života v osadách" a "pro mnohé osadníky se stala nejvyšší autoritou", viz str. 77, The Israeli
Settler Movement: Assessing and Explaining Social Movement Success, od Sivan Hirsch-Hoefler, Cas
Muddesee, vydalo Cambridge University Press,
2020, https://books.google.cz/books?id=Fg0FEAAAQBAJ&pg=PA77&lpg=PA77&dq=%22Yesha+Rabbi
nical+Council%22&source=bl&ots=daRBQtCWRH&sig=ACfU3U2_aADpqFZFt3BtAIlCOvJKGOWbpA&h
l=cs&sa=X&ved=2ahUKEwj10577qKrxAhUU8OAKHWzsBFEQ6AEwB3oECAsQAw#v=onepage&q=%2
2Yesha%20Rabbinical%20Council%22&f=false )
** Rozhovor - proband č. 1 (Proband č. 1, muž, jednooborový klinický psycholog v nestátní neziskové
organizaci Fokus, která nabízí komplexní komunitní péči o jedince s dlouhodobým duševním
onemocněním, v minulosti pracoval v psychiatrické léčebně Praha Bohnice na příjmovém oddělení.): Co
si myslim a co sem se i bavil s kolegama a pod to bych se i podepsal, že lidi, co mají schizofrenii nebo
schizoafektivní poruchu, tak často jsou v něčem často takový čistý nebo bezelstný nebo křehký. Spíš
vyvolávaji porozumění a soucit. Nejsou to v životě žádný štiky. A moje vysvětlení je, že mají tolik starostí
sami se sebou, že ještě hrát nějaký komplikovaný hry a sviňárny jim moc nejde. Jak mají ty obrany
slabší, tak sou v něčem jakoby průzračnější. Když všechny ty obrany máte jako slabší, tak musíte žít
mnohem víc v pravdě nebo v něčem takovým a hůř snášíte ošklivý věci a proto je ani tolik neděláte. Jak
ste sama zranitelnější, tak míň zraňujete.,
viz https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/57077/DPTX_2010_1_11410_0_329969_0_1
00661.pdf?sequence=1&isAllowed=y : strany 50, 107, 118, Diplomová práce: Psychoterapeutické
přístupy k jedincům s psychotickým onemocněním, Martina Burianová, Vedoucí diplomové práce: PhDr.
Tereza Soukupová PhD., UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Pedagogická fakulta, Katedra
psychologie, © 2013
*** https://www.streamisrael.tv/videos/there-and-here : Film: ‘There and Here’ on IZZY. Příběh tří pilotů
letectva a navigátora, kterým bylo 80 let a kteří v mládí ztělesňovali dokonalý obraz „Sabra Izraelce“.
Čtyři se rozhodli vyjasnit si svou pravou identitu jako přeživší holocaustu a vydat se na emocionální
cestu do ztracených dětství, tichého mládí a dnů slávy jako piloti v prvních letech moderního státu
Izrael. Podívejte se na jejich neuvěřitelné příběhy v “There and Here” na IZZY. RABINOVICH
FOUNDATION, nana10.co.il, SIAREL AIR FORCE ASSOCIATION, The Conference on Jewish Material
Claims Agaisnt Germany, OMER.TV
Aktualizováno 11. 8. 2021 12:06
11. 8. 2021 2:08
Compassion lack in bad Jews is Holocaust syndrome, when fragile Jews did not survive massacres by
Germans. Bad Jews consider charity as schizophrenia start, which partly corresponds with psychiatric
opinion**. Holocaust syndrome is not so big in Jews saved by non-Jews during Holocaust. Also these
charitable Jews consider racism* of bad Jews against Ethiopian Jews, Russian Jews, but also against
Arabs as terrible mistake that, in my opinion, can also cause Arabic atomic attack.
* https://www.jpost.com/Israel/Yesha-rabbis-call-for-extermination-of-the-enemy : July 12, 2006 The
Yesha Rabbinical Council ... "called on the IDF (Israel Defense Forces, my note) to ignore Christian
morals and "exterminate the enemy in the north and the south"."
("The Yesha Rabbinical Council /Va'ad Rabanei Yesha/" is one of institutional components of Israeli
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settler movement, while "members are rabbis who serves in West Bank settlements /and previously in
the Gaza strip/" and it "provided answers to halachic questions /i.e., questions of Jewish law/ related to
life in the settlements" and "it has become for many settlers the supreme autority", see page 77, The
Israeli Settler Movement: Assessing and Explaining Social Movement Success, by Sivan Hirsch-Hoefler,
Cas Muddesee, published by Cambridge University Press,
2020, https://books.google.cz/books?id=Fg0FEAAAQBAJ&pg=PA77&lpg=PA77&dq=%22Yesha+Rabbi
nical+Council%22&source=bl&ots=daRBQtCWRH&sig=ACfU3U2_aADpqFZFt3BtAIlCOvJKGOWbpA&h
l=cs&sa=X&ved=2ahUKEwj10577qKrxAhUU8OAKHWzsBFEQ6AEwB3oECAsQAw#v=onepage&q=%2
2Yesha%20Rabbinical%20Council%22&f=false )
** Interview - proband No. 1 (Proband No. 1, male, single-branch clinical psychologist in the nongovernmental non-profit organization Fokus, which offers complex community care for individuals with
long-term mental illness, previously worked at the Prague Bohnice Psychiatric Hospital in the
admissions department.): What I think and what I talked about with my colleagues, and I would also sign
that people who have schizophrenia or schizoaffective disorder are often so clean or innocent or fragile
in something. Rather, they evoke understanding and compassion. There are no sharks in life. And my
explanation is that they have so many worries with themselves that they still can't play any complicated
games and evil games. As the defenses are weaker, they seem to be more transparent in something.
When you have weaker all those defenses, you have to live much more in the truth or in something like
that and you survive in harder way the terrible things and that's why you don't do them so much. The
more vulnerable you are, the less you hurt.,
see https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/57077/DPTX_2010_1_11410_0_329969_0_1
00661.pdf?sequence=1&isAllowed=y : pages 50, 107, 118, Theses: Psychoterapeutické přístupy k
jedincům s psychotickým onemocněním, Martina Burianová, Thesis supervisor: PhDr. Tereza
Soukupová PhD., CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE, Faculty of Education, Department of
Psychology, © 2013
*** https://www.streamisrael.tv/videos/there-and-here : Film: ‘There and Here’ on IZZY. The story of
three Air Force pilots and a navigator, all in their 80’s, who in their youth embodied the perfect image of
a “Tsabar Israeli.” The four decided to come clean about their true identities as Holocaust survivors and
venture into an emotional journey into their lost childhoods, silent youth, and glory days as pilots in the
first years of the modern State of Israel. Watch their incredible stories in “There and Here” on IZZY.
RABINOVICH FOUNDATION, nana10.co.il, SIAREL AIR FORCE ASSOCIATION, The Conference on
Jewish Material Claims Agaisnt Germany, OMER.TV
Aktualizováno 11. 8. 2021 12:05
11. 8. 2021 2:19
Ne: český prezident Beneš a generál jeho armády na ruské frontě Svoboda a Benešovo spojenectví se
Sovětským svazem (Rusy) byli zločinní, protože přes jejich chyby osvobodili Českou republiku od
nacistických Němců bez obrovského vraždění Čechů (Poláci se nespojili se Sověty a nacističtí Němci
vyvraždili vzbouřené polské hlavní město bez pomoci). Ano: dle rozhodnutí vítězných velmocí došlo k
odsunu německé menšiny a Češi mají odškodnit jen vraždy.
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/jan-urban-češi-nepotřebují-mýty-ale-pravdu-i-tu-bolestivou-oodsunu-němců-a-edvardu-benešovi/ar-AAN8ros?ocid=msedgntp : Jan Urban: Češi nepotřebují mýty,
ale pravdu. I tu bolestivou o odsunu Němců a Edvardu Benešovi, Jan Urban, 10.8.2021, HlídacíPesorg
ŽURNALISTIKA VE VEŘEJNÉM ZÁJMU
Aktualizováno 11. 8. 2021 4:34
11. 8. 2021 3:51
No: Czech President Beneš and his army general on Russian front Svoboda and Beneš's alliance with
Soviet Union (Russians) were criminal, because despite their mistakes they liberated Czech Republic
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from Nazi Germans without big murdering of Czechs (Poles did not form Soviet alliance and the Nazi
Germans massacreed insurgent Polish capital city without help). Yes: by decision of victorious powers,
the German minority was expelled and the Czechs are to compensate only murders.
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/jan-urban-češi-nepotřebují-mýty-ale-pravdu-i-tu-bolestivou-oodsunu-němců-a-edvardu-benešovi/ar-AAN8ros?ocid=msedgntp : Jan Urban: Češi nepotřebují mýty,
ale pravdu. I tu bolestivou o odsunu Němců a Edvardu Benešovi, Jan Urban, 10.8.2021, HlídacíPesorg
ŽURNALISTIKA VE VEŘEJNÉM ZÁJMU
Aktualizováno 11. 8. 2021 4:31
11. 8. 2021 3:57
Špatní židé nyní jako syndrom holocaustu odmítají zvířecí charitu jako proti rození a považují Ježíše z
Nazaretu za charitního pro jeho duševní nemoc pro sexuální úchylku* pro žádný sex se ženou. Tak
špatní židé mají předsudky proti charitním židům jako fakticky křesťanům, jež by nepřežili německé
nacistické vraždění. Před 2000 lety v Talmudu: Říká se, že do věku dvaceti let Svatý, budiž pochválen,
vyčkává, zda se muž ožení, a jestliže tak do té doby neučiní, prokleje ho-Kid. 29b.**
*
- Židé mohou hodnotit duševní nemoci jako
deviantní. https://theses.cz/id/n7cl7d/Melkova_Vendula_Specifika_osetrovatelske_pece_u_zidovskeh.p
df : s. 16, UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD, Ústav
ošetřovatelství, Vendula Melková, Specifika ošetřovatelské péče u židovského etnika, Bakalářská práce,
Vedoucí práce: Mgr. Marinella Danosová, DiS. Olomouc 2017
- Rozhovor - proband č. 1 (Proband č. 1, muž, jednooborový klinický psycholog v nestátní neziskové
organizaci Fokus, která nabízí komplexní komunitní péči o jedince s dlouhodobým duševním
onemocněním, v minulosti pracoval v psychiatrické léčebně Praha Bohnice na příjmovém oddělení.): Co
si myslim a co sem se i bavil s kolegama a pod to bych se i podepsal, že lidi, co mají schizofrenii nebo
schizoafektivní poruchu, tak často jsou v něčem často takový čistý nebo bezelstný nebo křehký. Spíš
vyvolávaji porozumění a soucit. Nejsou to v životě žádný štiky. A moje vysvětlení je, že mají tolik starostí
sami se sebou, že ještě hrát nějaký komplikovaný hry a sviňárny jim moc nejde. Jak mají ty obrany
slabší, tak sou v něčem jakoby průzračnější. Když všechny ty obrany máte jako slabší, tak musíte žít
mnohem víc v pravdě nebo v něčem takovým a hůř snášíte ošklivý věci a proto je ani tolik neděláte. Jak
ste sama zranitelnější, tak míň zraňujete.,
viz https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/57077/DPTX_2010_1_11410_0_329969_0_1
00661.pdf?sequence=1&isAllowed=y : strany 50, 107, 118, Diplomová práce: Psychoterapeutické
přístupy k jedincům s psychotickým onemocněním, Martina Burianová, Vedoucí diplomové práce: PhDr.
Tereza Soukupová PhD., UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Pedagogická fakulta, Katedra
psychologie, © 2013
** s. 207, TALMUD /pro každého/, Historie, struktura a hlavní témata Talmudu, autor Abraham Cohen,
nakladatelství SEFER, Praha 2006 ve spolupráci s European Jewish Publication Society
*** https://www.streamisrael.tv/documentaries/videos/reinventing-rosalee : Reinventing Rosalee (O
Rosalee Glass /Talerman /-přeživší holocaustu, narozená v roce 1917 ve Varšavě, Polsko deportování s
manželem jako židovští Poláci do ruských pracovních táborů během druhé světové války, kde jí zemřely
2 malé děti.) Napsala Rosalee Glass, podle knihy „Rosalee Glass 100 Years of Wisdom to Guide you
Thru Life's Ups and Downs“. Produkovala a režírovala její bezdětná dcera Lilian Glass., 2018, YOUR
TOTAL IMAGE PRODUCTIONS LLC
Aktualizováno 12. 8. 2021 7:01
11. 8. 2021 15:04
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Bad Jews now as Holocaust syndrome reject animal charity as antinatalistic and consider Jesus of
Nazareth as charitable for his mental illness for sexual deviation* for no sex with woman. So bad Jews
have prejudices against charitable Jews as in fact Christians who would not survive German Nazi
murdering. 2000 years ago in Talmud: It is said that to age of 20 years Saint, be praised, waits, whether
man marries, and if so till then he does not do it, He will curse him-Kid. 29b.**
*
- Jews can consider mental illnesses as
deviant. https://theses.cz/id/n7cl7d/Melkova_Vendula_Specifika_osetrovatelske_pece_u_zidovskeh.pdf
: page 16, PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC, FACULTY OF MEDICAL SCIENCES, Department of
Nursing, Vendula Melková, Specifika ošetřovatelské péče u židovského etnika, Bachelor thesis, Thesis
supervisor: Mgr. Marinella Danos, DiS. Olomouc 2017
- Interview - proband No. 1 (Proband No. 1, male, single-branch clinical psychologist in the nongovernmental non-profit organization Fokus, which offers complex community care for individuals with
long-term mental illness, previously worked at the Prague Bohnice Psychiatric Hospital in the
admissions department.): What I think and what I talked about with my colleagues, and I would also sign
that people who have schizophrenia or schizoaffective disorder are often so clean or innocent or fragile
in something. Rather, they evoke understanding and compassion. There are no sharks in life. And my
explanation is that they have so many worries with themselves that they still can't play any complicated
games and evil games. As the defenses are weaker, they seem to be more transparent in something.
When you have weaker all those defenses, you have to live much more in the truth or in something like
that and you survive in harder way the terrible things and that's why you don't do them so much. The
more vulnerable you are, the less you hurt.,
see https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/57077/DPTX_2010_1_11410_0_329969_0_1
00661.pdf?sequence=1&isAllowed=y : pages 50, 107, 118, Theses: Psychoterapeutické přístupy k
jedincům s psychotickým onemocněním, Martina Burianová, Thesis supervisor: PhDr. Tereza
Soukupová PhD., CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE, Faculty of Education, Department of
Psychology, © 2013
** page 207, TALMUD /pro každého/, Historie, struktura a hlavní témata Talmudu/ Everyman’s Talmud,
The major Techingsof the Rabbinic Sages, author Abraham Cohen, publishing house SEFER, Prague
2006 in cooperation with European Jewish Publication Society
*** https://www.streamisrael.tv/documentaries/videos/reinventing-rosalee : Reinventing Rosalee (About
Rosalee Glass /Talerman/-holocaust survivor, born in 1917 in Warsaw, Poland deported with her
husband as Jewish Poles in Russian work camps during the Second World War, where her 2 little
children died.) Written by Rosalee Glass, based on the book "Rosalee Glass 100 Years of Wisdom to
Guide you Thru Life's Ups and Downs". Produced and directed by her childless daughter Lilian Glass.,
2018, YOUR TOTAL IMAGE PRODUCTIONS LLC
Aktualizováno 12. 8. 2021 7:00
11. 8. 2021 16:11
V českých parlamentních volbách v říjnu 2021 volím charitu pro zvířata./ In the Czech parliamentary
elections in October 2021 I vote charity for animals.
Aktualizováno 11. 8. 2021 16:59
11. 8. 2021 16:59
Odpověď:
Poslal(a) ODS - Občanská demokratická politická strana, Dnes v 14:09
Dobrý den, vážený pane Grůzo,

980

děkujeme Vám za podnět i podporu! 💙 Přístup koalice SPOLU k ochraně zvířat je vystižen již v
programu, například: “Na úrovni EU nedovolíme dovoz potravin ze třetích zemí, které nesplňují naše
přísné standardy. Budeme prosazovat společný přístup ke vhodnému zacházení se zvířaty (včetně
celoevropského zákazu klecových chovů nosnic či kožešinových farem) tak, aby zákazem nebyli
znevýhodněni čeští zemědělci.” či “Platba za ekologické činnosti, kterou zemědělci dostávají ve formě
dotací, bude jednoduchá, rychlá a efektivní. To vše stále s ohledem na to, jak šetrně ke krajině a
zvířatům zemědělec přistupuje.”
S přáním příjemného zbytku dne a pevného zdraví,
za tým ODS, Vojtěch
po 14:38
Posláno 9. srpen v 14:38
Dobrý den, na svém facebooku
(viz https://www.facebook.com/dalibor.gruza/posts/10221005285064057 ) jsem před říjnovými volbami
2021 podpořil Vaši koalici SPOLU. Důležitým tématem je pro mě ochrana zvířat, tak mě zajímá, jak se k
ní stavíte. Narazil jsem na projekt https://volimprozvirata.cz/ . Proto bych se chtěl zeptat, jestli plánujete
vyplnit tento dotazník. Děkuji za odpověď. JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., nar. 29.1.1973, Hustopeče
Aktualizováno 11. 8. 2021 17:09
11. 8. 2021 17:06
Židovská šlechta jsou možná hadi. Podle nich není důležité, koho mají rádi, ale kdo je má rád. Nevěří v
integraci, viz středověké Španělsko, kde židovští konvertité ke křesťanství získali brzy velkou moc např.
jako kardinálové ale i nenávist nežidů pro tento úspěch, což způsobilo masové vraždy židů španělskou
inkvizicí. Nyní věří, že bezpečnost židů zajistí jen jejich moc.* Ale v Biblickém ráji byli i hadi
vegetariáni**, a arabský atomový útok hrozí, proto vedle moci židi musí stále zkoušet stát se vegetariáni
(tj. se integrovat). Ježíš z Nazaretu řekl: přijde takové soužení, jaké nebylo od počátku světa, zatmí se
slunce, od fíkovníku si vezměte poučení: když už jeho větev raší, Pán kvůli svým vyvoleným zkrátí ty
dny, o onom dni či hodině neví nikdo, jenom Otec.***
** Bible kralická, Genesis 1, 29 Řekl ještě Bůh: Aj, dal jsem vám všelikou bylinu, vydávající símě, kteráž
jest na tváři vší země, a všeliké stromoví, (na němž jest ovoce stromu), nesoucí símě; to bude vám za
pokrm. 30 Všechněm pak živočichům zemským, i všemu ptactvu nebeskému, a všemu tomu, což se
hýbe na zemi, v čemž jest duše živá, všelikou bylinu zelenou dal jsem ku pokrmu. I stalo se tak. 31 A
viděl Bůh vše, což učinil, a aj, bylo velmi dobré. I byl večer a bylo jitro, den šestý.
*** Bible ČEP (Český ekumenický překlad), Marek 13: 14-37
* https://www.streamisrael.tv/videos/the-legacy-ben-zion-netanyahu : The Legacy: Ben Zion Netanyahu,
Historický dokument - 53m, Moshe Levinson Profile Productions Ltd. copyright 2012 (Benzion
Netanyahu, otec premiéra Benjamina Netanyahua /za politickou stranu Likud jako nástupce Irgunu, má
poznámka/, jako sionista, intelektuál a světově uznávaný historik. Dokument byl natočen těsně předtím,
než Benzion ve věku 102 let zemřel. Moje poznámka: Benzion Netanjahu byl blízkým kolegou Vladimira
Žabotinského jako zakladatele Irgunu, který přímo vychází z učení Vladimira Žabotinského; tj. každý žid
má právo přijít do Palestiny, pouze aktivní odveta odradí Araby, pouze židovská armáda zajistí židovský
stát, Spojeným královstvím byl Irgun považován za teroristickou organizaci, také
viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Irgun )
Aktualizováno 13. 8. 2021 13:59
13. 8. 2021 13:38
Jewish nobility can be snakes. By them it isn't important who they like, but who likes them. They don't
believe in integration, see medieval Spain where Jewish converts to Christianity soon gained great
power eg as cardinals but also hate by non-Jews for this success, which caused mass murders of Jews
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by Spanish Inquisition. Now they believe that only their power will ensure Jews safety.* But in Biblical
paradise even snakes were vegetarians**, and Arabic atomic attack threatens, so in addition to power
Jews must still try to become vegetarians (i.e. to integrate). Jesus of Nazareth said: shall be suffering,
such as was not from the beginning of the creation which God created, the sun shall be darkened, now
learn a parable of the fig tree; when her branch is already sprouting, for the elect's sake, whom he has
chosen, the Lord has shortened the days, but of that day and that hour knows no man, but the Father.***
** Bible KJV (King James Version), Genesis 1, 29 And God said, Behold, I have given you every herb
bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree
yielding seed; to you it shall be for meat. 30 And to every beast of the earth, and to every fowl of the air,
and to every thing that creeps upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for
meat: and it was so. 31 And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good. And
the evening and the morning were the sixth day.
*** Bible KJV (King James Version), Mark 13: 14-37
* https://www.streamisrael.tv/videos/the-legacy-ben-zion-netanyahu : The Legacy: Ben Zion Netanyahu,
Historical Documentaries - 53m, Moshe Levinson Profile Productions Ltd. copyright 2012 (Benzion
Netanyahu, father of Prime Minister Benjamin Netanyahu /for political party Likud as successor to Irgun,
my note/, as a Zionist, an intellectual, and a world-renowned historian. The documentary was filmed just
before Benzion died at the age of 102. My note: Benzion Netanyahu was close collegue of Vladimir
Jabotinsky as founder of Irgun, which is directly based on teachings of Vladimir Jabotinsky; i.e., every
Jew has the right to come to Palestine, only active retaliation will deter the Arabs, only Jewish army will
secure Jewish state, the Irgun was considered as terrorist organization by the United Kingdom, also
see https://cs.wikipedia.org/wiki/Irgun )
Aktualizováno 13. 8. 2021 14:07
13. 8. 2021 13:45
Z hlediska integrace a vegetariánství možná hadí židovské šlechty nejsou dle mne rozhodující s
nežidovskými partnery jejich často nemanželské děti, které relativně často masově vraždí židy např.
první španělský generální inkvizitor Tomás de Torquemada-žid*, ale vyjma krajní nouze uzákonění
jedení z mrtvol zvířat jen lékařsky zaručených zdechlin zvířat, které zemřely zásadně na stáří, popřípadě
i porážková daň jako trest za porušení tohoto.
* Odhaduje se, že (Tomás de Torquemada) za své působení nechal upálit více než 10 tisíc lidí a více
než dvacet tisíc bylo odsouzeno k dalším trestům. Obracet lidi na křesťanskou víru bral jako své poslání.
Z celého srdce prý nenáviděl Židy, Muslimy a čarodějnice. Samotnému mu přitom v žilách kolovala
židovská krev. „Jeho prarodiče pocházeli z rodu Židů konvertovaných k naší svaté katolické víře,“ píše
kronikář Hernando del Pulgar o rodině Torquemada ve své knize „Claros men de Castilla“. Rostoucí
sociální tlak na hebrejskou komunitu v 15. století vedl k přestupu na křesťanství téměř polovinu ze 400
000 Židů, kteří žili ve Španělsku. Děti mnoha z nich nakonec vstoupily do duchovenstva jako projev
oddanosti svému novému náboženství. Jedním z nich byl i strýc Tomáse, který se ujal jeho vzdělání u
dominikánů. (viz https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/historie/tomás-de-torquemada-nejkrutější-anejvýkonnější-inkvizitor-všech-dob/ar-BB1clFdw?ocid=msedgntp : Tomás de Torquemada: Nejkrutější a
nejvýkonnější inkvizitor všech dob, Lenka Samuely 30.12.2020, DOTYK, VLTAVA LABE MEDIA)
Aktualizováno 15. 8. 2021 6:57
14. 8. 2021 18:11
In my opinion from point of view of integration and vegetarianism of possibly snake Jewish nobility the
decisive factors are not with non-Jewish partners their often illegitimate children, who relatively often
massacre Jews eg first Spanish general inquisitor Tomás de Torquemada-Jew*, but except for extreme
need the enactment of eating from dead animals of only medically guaranteed carrions of animals,
which on principle died of old age, possibly also slaughter tax as penalty for violating this.
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* It is estimated that (Tomás de Torquemada) got more than 10,000 people burned to death during his
activity and more than 20,000 were sentenced to further punishments. He made it his mission to convert
people to Christian faith. It is said that he hated Jews, Muslims and witches with all his heart. He himself
had Jewish origin. "His grandparents were Jewish converts to our holy Catholic faith," chronicler
Hernando del Pulgar writes of the Torquemada family in his book 'Claros men de Castilla'. Growing
social pressure on Hebrew community in the 15th century meant nearly that half of 400,000 Jews who
lived in Spain converted to Christianity. In the end children of many of them joined the clergy as sign of
loyalty to their new religion. One of them was Tomas' uncle, who educated him with the Dominicans.
(see https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/historie/tomás-de-torquemada-nejkrutější-a-nejvýkonnějšíinkvizitor-všech-dob/ar-BB1clFdw?ocid=msedgntp : Tomás de Torquemada: Nejkrutější a nejvýkonnější
inkvizitor všech dob, Lenka Samuely 30.12.2020, DOTYK, VLTAVA LABE MEDIA)
Aktualizováno 15. 8. 2021 7:03
14. 8. 2021 18:18

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Nyní si většina židů myslí, že jejich integrace a vegetariánství hadů v Biblickém ráji* nejsou možné./
Now majority of Jews thinks that their integration and the vegetarianism of serpents (ie snakes) in
Biblical paradise* are not possible. (*Bible, Genesis 1: 29-31)
14. 8. 2021 18:31
Jestli se českému premiérovi Andreji Babišovi nepodaří zachránit ani slíbených 20 rodin překladatelů
české armády v Afghánistánu, přestože měl poměrně dlouhou dobu od 27.7.2021*, pak je Česká
republika zrádce s až do konce krevní mstou**./ If Czech Prime Minister Andrej Babiš is not succeed in
saving even promised 20 families of translators of Czech army in Afghanistan despite relatively long
time from 27.7.2021*, then Czech Republic is traitor with until the end blood feud**.
*
- https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vlada-nerozhodla-jak-pomoci-afghanskym-tlumocnikum-kteripomahali-ceske-misi40367273#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=aJKB9O1yJZ
6-202107270403&dop_id=40367273&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Vláda nerozhodla, jak pomoci afghánským tlumočníkům, kteří
pomáhali české misi, 27.7.2021 3:53, dan, Právo
- https://www.novinky.cz/domaci/clanek/pomozte-afghanskym-prekladatelum-vyzval-vladu-zeman40367536#dop_ab_variant=1&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=PR5Sv1uOGz
C-202107291434&dop_id=40367536&source=hp&seq_no=8&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Pomozte afghánským překladatelům, vyzval vládu Zeman, (má
poznámka: český prezident Miloš Zeman/ my note: Czech president Miloš Zeman), 29.07.2021, jas,
Novinky
- https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/jestli-je-zavrazdi-je-to-nase-vina-varuji-kvuli-afghancumbritskou-vladu-byvali-generalove40367570#dop_ab_variant=1&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=PR5Sv1uOGz
C-202107291434&dop_id=40367570&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Jestli je zavraždí, je to naše vina, varují kvůli Afgháncům
britskou vládu bývalí generálové, 29.07.2021, Londýn, drk, Novinky
- https://www.novinky.cz/domaci/clanek/cesko-pomuze-dvema-desitkam-afghancu40368924#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=WD0pEfxcvV
L-202108130856&dop_id=40368924&source=hp&seq_no=8&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Česko pomůže dvěma desítkám Afghánců, 13.8.2021 4:53,
Oldřich Danda, ČTK, Právo
** Film Mongol (Монгол), Kazachstán 2007, Režie: Sergei Bodrov; Hrají: Tadanobu Asano (Temüdžin),
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Amadu Mamadakov, Honglei Sun, Ying Bai, podle výše uvedeného filmu Mongol platili tři základní
zákony Mongolů, kteří dobyli v krátké době většinu Asie a Ruska: Nezradit svého chána (trestalo se
smrtí mnohdy i rodinných příslušníků zrádce), bojovat s nepřítelem až do konce a zákaz zabíjení žen a
dětí. Tyto zásady dobyvatelů se podle mne uplatnily podobně v dějinách i v případě Arabů v Koránu./
Film Mongol (Монгол), Kazakhstan 2007, Directed by Sergei Bodrov; Starring: Tadanobu Asano
(Temüdzhin), Amadu Mamadakov, Honglei Sun, Ying Bai, according to this film Mongol there are three
basic laws of the Mongols who conquered in a short time most of Asia and Russia: not to betray your
Khan (punished with death regularly also of family members of traitor), to fight against the enemy until
the end and the prohibition of killing women and children. In my opinion these principles of the
conquerors are applied similarly in the history also in case of Arabs in Koran.
https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/cesko-evakuuje-ambasadu-v-afghanistanu40369042#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=soBSLAiuXD
K-202108141500&dop_id=40369042&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Česko evakuuje ambasádu v Afghánistánu, 14.8.2021 14:33 –
Praha, ČTK
Aktualizováno 14. 8. 2021 23:18
14. 8. 2021 19:14
Výsledek záchrany afgánských tlumočníků české armády v Afganistánu ukáže český premiére Andreji
Babiši, jestli jsi odvážný státník s vlastními názory jako český prezident Miloš Zeman, jež 29.7.2021
podpořil tlumočníky*, nebo jen zbabělec ("Bobiš" v češtině) a bojíš se proměnlivých názorů české
veřejnosti vyjádřených v aktuálních průzkumech veřejného mínění. (Vláda nerozhodla, jak pomoci
afghánským tlumočníkům, kteří pomáhali české misi, 27.7.2021 3:53, dan, Právo,
viz https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vlada-nerozhodla-jak-pomoci-afghanskym-tlumocnikum-kteripomahali-ceske-misi40367273#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=aJKB9O1yJZ
6-202107270403&dop_id=40367273&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz )
* https://www.novinky.cz/domaci/clanek/pomozte-afghanskym-prekladatelum-vyzval-vladu-zeman40367536#dop_ab_variant=1&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=PR5Sv1uOGz
C-202107291434&dop_id=40367536&source=hp&seq_no=8&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Pomozte afghánským překladatelům, vyzval vládu Zeman, (má
poznámka: český prezident Miloš Zeman/ my note: Czech president Miloš Zeman), 29.07.2021, jas,
Novinky
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/domácí/babiš-čr-se-chce-o-afghánské-tlumočníky-postarat/arAANjWV4?ocid=msedgntp : Babiš: ČR se chce o afghánské tlumočníky postarat, ČTK, 14.8.2021
Aktualizováno 15. 8. 2021 6:35
14. 8. 2021 20:36
Result of saving of Afghan translators of Czech army in Afghanistan will show, Czech Prime Minister
Andrej Babis if you are brave statesman with your own opinions as Czech President Miloš Zeman who
29.7.2021 supported the translators*, or only a coward ("Bobis" in Czech language) and you are afraid
of a changing Czech public opinions expressed in updated opinion polls. (Government did not decided
how to help Afghan translators who helped Czech mission, 27.7.2021,
see https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vlada-nerozhodla-jak-pomoci-afghanskym-tlumocnikum-kteripomahali-ceske-misi40367273#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=aJKB9O1yJZ
6-202107270403&dop_id=40367273&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Vláda nerozhodla, jak pomoci afghánským tlumočníkům, kteří
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pomáhali české misi, 27.7.2021 3:53, dan, Právo)
* https://www.novinky.cz/domaci/clanek/pomozte-afghanskym-prekladatelum-vyzval-vladu-zeman40367536#dop_ab_variant=1&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=PR5Sv1uOGz
C-202107291434&dop_id=40367536&source=hp&seq_no=8&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Pomozte afghánským překladatelům, vyzval vládu Zeman, (má
poznámka: český prezident Miloš Zeman/ my note: Czech president Miloš Zeman), 29.07.2021, jas,
Novinky
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/domácí/babiš-čr-se-chce-o-afghánské-tlumočníky-postarat/arAANjWV4?ocid=msedgntp : Babiš: ČR se chce o afghánské tlumočníky postarat, ČTK, 14.8.2021
Aktualizováno 15. 8. 2021 6:43
14. 8. 2021 20:46
"Některé země včetně Česka kvůli rychlému postupu Tálibánu zavřely v Kábulu své zastupitelské úřady
a evakuují své občany. Česko přemístí z Afghánistánu i tlumočníky pomáhající české armádě, kteří o to
požádali. Rozhodlo o tom v sobotu večer předsednictvo Bezpečnostní rady státu.", viz článek níže.
Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého, amen (tzn. "budu věřit" z hebrejského: "heemin"-věřil).
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zbyva-jen-kabul-taliban-uz-kontroluje-vsechna-velka-mesta172115#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=LiXPdzZVR1G202108150625&dop_id=172115&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Zbývá jen Kábul. Tálibán už kontroluje všechna velká města,
ČTK, SEZNAM ZPRÁVY, 15.8.2021
Aktualizováno 15. 8. 2021 9:12
15. 8. 2021 8:36
"Some countries, including Czech Republic, closed their embassies in Kabul and are evacuating their
citizens because of the Taliban's rapid successes. Czech Republic will also evacuate from Afghanistan
translators helping Czech army who asked for it. Decision was made on Saturday evening by
presidency of the State Security Council.", see below article.
In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, amen (ie "I will believe" from Hebrew: "heʔemin"/he/ believed).
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zbyva-jen-kabul-taliban-uz-kontroluje-vsechna-velka-mesta172115#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=LiXPdzZVR1G202108150625&dop_id=172115&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Zbývá jen Kábul. Tálibán už kontroluje všechna velká města,
ČTK, SEZNAM ZPRÁVY, 15.8.2021
Aktualizováno 15. 8. 2021 9:09
15. 8. 2021 9:00

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Doporučuji, aby právě teď Česká republika dála dostatek peněz k emigraci rodinám afgánských
tlumočníků, jímž skončila česká smlouva dříve v minulosti, a aby právě teď evakuovala k nám rodiny
afgánských tlumočníků, jímž trvá česká smlouva.
Souhlasím, že "hraje roli bezpečností hledisko: české úřady a tajné služby chtějí mít jistotu, že případný
azyl dostanou jen prověření lidé. Tedy ne například člověk s kontakty na islamisty nebo teroristy. To
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znamená, že tlumočníka, který odešel z českých služeb například před dvěma lety a od té doby o jeho
aktivitách není přehled, Česko považuje za bezpečnostní riziko".
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pomoc-tlumocnikum-se-smrskla-na-par-lidi-hrajete-si-s-nasimosudem-rikaji172026#source=hp&seq_no=6&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_r
eq_id=IOowv6eanbR-202108150850&dop_id=172026&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Pomoc tlumočníkům se smrskla na pár lidí. „Hrajete si s naším
osudem,“ říkají: VOJTĚCH BLAŽEK, 13.8.2021, 16:10
15. 8. 2021 11:49

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
I recommend that Czech Republic right now gives enough money to families of Afghan translators to
emigrate whose Czech contract ended earlier in past, and that it right now evacuates to our country the
families of Afghan translators whose Czech contract continues.
I agree that "security aspect plays a role: the Czech authorities and secret services want to make sure
that only screened people get asylum. So not, eg person with links to Islamists or terrorists. This means
that eg translator who left Czech services two years ago, and then there was no record of his or her
activities, is considered by Czech Republic as security risk".
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pomoc-tlumocnikum-se-smrskla-na-par-lidi-hrajete-si-s-nasimosudem-rikaji172026#source=hp&seq_no=6&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_r
eq_id=IOowv6eanbR-202108150850&dop_id=172026&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Pomoc tlumočníkům se smrskla na pár lidí. „Hrajete si s naším
osudem,“ říkají: VOJTĚCH BLAŽEK, 13.8.2021, 16:10
15. 8. 2021 11:51
To choose Charity also for animals or karmic burden*? Orthodox Jew-Chairman Gafni media: "Son, who
has low-functioning autism, when he turned 13, it wasn't really a Bar Mitzvah, because (he) isn't obliged
to perform the Commandaments. A standard Haredi family that had a child with special needs would be
ashamed. They call them "balcony kids," they couldn't go out or be seen, it could be hereditary and then
his siblings would have trouble finding a mate. And I take advantage of my position as a media
personality to advance special education in the Haredi sector."
* Each of about 60 trillion living cells of human body has, according to exact science, a partially identical
genetic code with his or her ancestors, e.g. semi-identical in case of a parent and a child, therefore,
according to me, if living cells of body of living creature recognize and remember living cells of your
body as enemy or friend, then they will consider living cells of your child's body as semi-identical enemy
or friend.
https://www.streamisrael.tv/videos/nayess-kosher-news-episode-1 : Nayess: Kosher News - Episode 1,
46m, What is it like to be an ultra-Orthodox journalist operating within a system of laws in which more is
forbidden than allowed?, Year: 2020, Language: Hebrew, English subtitles. The Israel Film Council,
Gesher Multicultural Film Fund, MAIMONIDES FUND, 11IKC
Aktualizováno 15. 8. 2021 23:04
15. 8. 2021 23:00
Chcete si vybrat charitu i pro zvířata nebo karmickou zátěž*? Ortodoxní žid, předseda Gafni média:
„Syn, který má nízko fungující autismus, když mu bylo 13 let, to ve skutečnosti nebyla bar micva,
protože není povinen plnit přikázání. Standardní Haredi rodina, která měla dítě se zvláštními potřebami,
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by se styděla. Říkají jim „děti z balkonu“, nemohly jít ven nebo být viděny, mohlo by to být dědičné a pak
by jeho sourozenci měli problém najít si partnera. A já využívám svého postavení mediální osobnosti k
rozvoji speciálního vzdělávání v sektoru Haredi.“
* Každá z cca 60 bilionů živých buněk lidského těla má dle exaktní vědy s předky částečně totožný
genetický kód, např. z poloviny v případě rodiče a dítěte, proto dle mě, jestli živé buňky těla nějakého
živého tvora rozeznají a zapamatují si živé buňky tvého těla jako nepřítele či přítele, pak budou pokládat
živé buňky těla tvého dítěte za polovičního nepřítele či přítele.
https://www.streamisrael.tv/videos/nayess-kosher-news-episode-1 : Nayess: Kosher News - Episode 1,
46 minut, Jaké to je být ultraortodoxním novinářem působícím v systému zákonů, v nichž je více
zakázáno než povoleno?, Rok: 2020, Jazyk: hebrejština, anglické titulky. The Israel Film Council,
Gesher Multicultural Film Fund, MAIMONIDES FUND, 11IKC
Aktualizováno 15. 8. 2021 23:13
15. 8. 2021 23:12

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Národ, jež jí zabíjená zvířata, zejména při plném vědomí (např. košer), těžko plní povinnost Charity, tj.
zachránit před více smrti a bolesti, než působí. Za hodně zbytečné smrti a bolesti, a jestli Charita vládne
světu, tak tomuto národu velmi hrozí atomová válka. Ježíš řekl: přijde takové soužení, jaké nebylo od
počátku světa, zatmí se slunce, od fíkovníku si vezměte poučení: když už jeho větev raší. (Bible ČEP,
Marek 13: 14-37)
15. 8. 2021 23:15

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Nation that eats killed animals, mainly in full consciousness (eg kosher), hardly performs Charity duty, ie
to save from more death and pain than it causes. For much unnecessary death and pain, and if Charity
rules world, so this nation is very endangered by atomic war. Jesus said: shall be suffering, such as was
not from the beginning of the creation which God created, the sun shall be darkened, now learn a
parable of the fig tree; when her branch is already sprouting. Bible KJV, Mark 13: 14-37
15. 8. 2021 23:34

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Politický zákaz rituálních porážek v ČR. Když židi neměli elektřinu pro milosrdné omráčení, byly dobré
Biblické porážky proříznutím krční tepny košer zvířat jak teď v Afghánistánu, zda vůbec museli jíst zabité
maso, a je kruté vykrvení při košer porážce. (Bible, Lv 11, Dt 12: 21-24 a Dt 14) Lépe krev vyvařit skrz
několik vod.
16. 8. 2021 13:45

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Political ban on ritual slaughters in Czech Republic. When Jews had no electricity for merciful stunning,
Biblical slaughters by cutting the neck artery of kosher animals were good, as now in Afghanistan, if they
had to eat killed meat at all, and there is cruel exsanguination during kosher slaughter. (Bible Lv 11,
Deut. 12: 21-24 and Deut. 14) It is better to boil out blood through sveral waters.
16. 8. 2021 13:49
Ve jménu Charity. Dnes asi v devět hodin ráno v Kábulu přistál také český armádní letoun, který by měl
do Prahy odvézt další Čechy a místní spolupracovníky české armády. USA se dohodly s Tálibánem, že
nebude bránit evakuaci lidí z Kábulského letiště v Afghánistánu. Armáda USA kontroluje situaci na
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letišti. V neděli musela letiště kvůli chaosu mezi místními uzavřít. V pondělí už ale evakuační lety opět
probíhaly.
https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/clanek/zoufaly-utek-z-kabulu-v-letadle-pro134-vojaku-se-tisnilo-640-lidi40369243#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=Cw17F8WnX
Qg-202108171008&dop_id=40369243&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Zoufalý útěk z Kábulu. V letadle pro 134 vojáků se tísnilo 640
lidí, Kábul, Novinky, 17.8.2021
https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/americane-se-dohodli-s-talibanem-evakuaci-lidi-z-kabulubranit-nebude40369202#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=nhyE2yIQ0Zc202108161821&dop_id=40369202&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Američané se dohodli s Tálibánem. Evakuaci lidí z Kábulu bránit
nebude, 16.8.2021 – Kábul • Aktualizováno, Petr Jemelka, Novinky, ČTK
Aktualizováno 17. 8. 2021 14:34
17. 8. 2021 12:30
In name of Charity. Today, at about 9:00 a.m. (ie before midday), a Czech army airplane also landed in
Kabul to take more Czechs and the Czech army's local helpers to Prague. USA agreed with the Taliban
not to prevent evacuation of people from Kabul airport in Afghanistan. USA army controls situation at the
airport. It closed the airport on Sunday because of chaos among local people. But from Monday the
evacuation flights continue again.
https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/clanek/zoufaly-utek-z-kabulu-v-letadle-pro134-vojaku-se-tisnilo-640-lidi40369243#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=Cw17F8WnX
Qg-202108171008&dop_id=40369243&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Zoufalý útěk z Kábulu. V letadle pro 134 vojáků se tísnilo 640
lidí, Kábul, Novinky, 17.8.2021
https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/americane-se-dohodli-s-talibanem-evakuaci-lidi-z-kabulubranit-nebude40369202#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=nhyE2yIQ0Zc202108161821&dop_id=40369202&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Američané se dohodli s Tálibánem. Evakuaci lidí z Kábulu bránit
nebude, 16.8.2021 – Kábul • Aktualizováno, Petr Jemelka, Novinky, ČTK
Aktualizováno 17. 8. 2021 14:31
17. 8. 2021 12:37
Ultraortodoxní židé (tj. charedim) nemusí být hadi, ale s lidmi jiných náboženství ztělesňují lidský plazí
mozek - archikortex umožňující primitivní reakce jako agresivní obrana teritoria. Na konec se vyvinul
neokortex tvořící většinu mozku člověka umožňující sdílení myšlenek, počítání, umění, přemýšlet o
příčinách a chovat se civilizovaně, a problémová komunikace neokortexu a archikortexu.* Pro mnoho
charedim nemá sekulární vzdělávání hodnotu, chlapec má hodinu angličtiny se základní aritmetikou
denně 4 či 5 let školení z ješivy.** Charedim mají absenci jakékoliv kvalifikace, mají běžně 6 a více dětí
a velmi nízkou životní úroveň.***
* seriál „Byl jednou jeden život“ (viz literatura) 3 DVD, díl „9. Mozek“, čas 2:30-3:55 před 200 milióny let
se vyvinul primitivní mozek, tj. mozková kůra plazů-archikortex, umožňující primitivní reakce jako
agresivní obrana teritoria, tyto primitivní reakce a tato část mozku existují také u moderního člověka,
před 100 milióny let to byl paleokortex, (tj. mozková kůra savců viz 1 DVD, díl „1. Planeta Buněk“, čas
4:48-5:06) zprostředkující obavu, strach, počátky paměti, čas 4:10-5:48 před 100.000 lety to byl
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neokortex tvořící 85% hmotnosti mozku umožňující sdílení myšlenek, počítání, umění, přemýšlet o
příčinách a chovat se civilizovaně, a problémová komunikace neokortexu a primitivní mozkové kůry
(archikortexu a paleokortexu), čas 23:30-25:50 mozek má víceméně úplnou kontrolu nad člověkem,
komunikace neokortexu a primitivní mozkové kůry (archikortexu a paleokortexu) způsobuje věčné
dilema mezi agresivním či civilizovaným řešením situace živým tvorem, primitivní část mozku se pořád
snaží převládnout. Mozek skladuje většinu toho, co vnímáme vědomě, z toho, co vnímáme nevědomě,
mozek ukládá asi 1/100, mozek vnímá vše najednou. Každá část těla je kontrolována určitou oblastí
mozku, větší části mozku jsou potřeba na citlivější části těla, např. ruce a obličej. Přenos do mozku se
děje prostřednictvím povrchových buněk těla a jeho smyslů a pomocí nervů, resp. jejich nervových
buněk-neuronů a jejich výběžků-dendritů vedených po celém těle, a to pomocí chemických látek
neurotransmiterů-nervových přenašečů.
** https://www.haaretz.com/us-news/.premium-what-it-s-like-to-be-an-american-orthodox-jew-illiterate-inenglish-1.6247506?v=08492E57B6009C96FA7E80C084D8ABBF : Opinion | What It's Really Like to Be
ultra-Orthodox in America - and Illiterate in English. Frimet Goldberger, July 8, 2018, HAARETZ
***
- https://en.wikipedia.org/wiki/Haredi_Judaism
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Charedim
Aktualizováno 17. 8. 2021 23:36
17. 8. 2021 23:16
Ultra-Orthodox Jews (ie Haredim) needn't be snakes, but with people of other religions they embody the
human reptile cortex-archicortex allowing primitive aggressive reactions such as territorial defense. In
end neocortex evolved comprising majority of human brain allowing the sharing of ideas, counting, art,
thinking about the causes and to act in civilized manner, and the problem of communication of
neocortex and archicortex. For many Haredim, secular education has no value; a boy has English hour
with basic arithmetic a day for 4 or 5 years of schooling from yeshiva. Haredim have absence of any
qualification, normally have 6 or more children and a very low standard of living.
* The series "Once Upon a Time … Life" (see Literature) 3 DVD, Part 9 "The Brain", time 2:30 to 3:55,
200 million years ago evolved a primitive brain, i.e. reptiles cortex-archicortex, allowing primitive
aggressive reactions such as territorial defense, these primitive reactions and this part of the brain are
also at modern human, 100 million years ago, it was paleocortex (i.e. cerebral cortex of mammals see 1
DVD, Part 1 "Cells – Their Amazing Story", time 4:48 to 5:06) getting over fear, the beginnings of
memory, time 4:10-5:48, 100,000 years ago it was the neocortex comprising 85% weight of the brain
allowing the sharing of ideas, counting, art, thinking about the causes and to act in civilized manner, and
the problem of communication of neocortex and primitive cerebral cortex (archicortex and paleocortex),
time 23:30-25:50, the brain has more or less complete control over man, communication of neocortex
and the primitive cerebral cortex (archicortex and paleocortex) causes the eternal dilemma between
aggressive and civilized solution of the situation by living creature, primitive part of the brain is still trying
to prevail. The brain stores most, of what we perceive consciously, from what we perceive
unconsciously, the brain stores about 1/100, the brain perceives everything at once. Each body part is
controlled by certain area of the brain, larger parts of the brain are needed for more sensitive body parts
such as hands and face. Transfer to the brain is mediated through surface cells of the body and its
senses and through the nerves, virtually their nerve cells, neurons and their dendrites dispersed
throughout the body, using chemical neurotransmitters.
** https://www.haaretz.com/us-news/.premium-what-it-s-like-to-be-an-american-orthodox-jew-illiterate-inenglish-1.6247506?v=08492E57B6009C96FA7E80C084D8ABBF : Opinion | What It's Really Like to Be
ultra-Orthodox in America - and Illiterate in English. Frimet Goldberger, July 8, 2018, HAARETZ
***
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- https://en.wikipedia.org/wiki/Haredi_Judaism
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Charedim
Aktualizováno 17. 8. 2021 23:39
17. 8. 2021 23:28

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Proč jsem si koupil roční přístup do izraelský televize streamisrael.tv za cca 1300,- Kč? Neboť můj
facebook mě vyzval, abych daroval porce jídla pro chudobné přeživší holocaust Tyto výzvy jsem odmítl,
neboť dle mne židé jsou bohatí a tyto porce by mohly obsahovat maso z velmi krutých košer porážek
zvířat. Ale, když mi facebook nabídl streamisrael.tv, tak jsem ji koupil, neboť dle mě i pro židy jako
možné hady jedící košer maso platí vláda Lásky v Charitní práci všeho naživu.
18. 8. 2021 0:07

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Why did I buy annual access to Israeli television streamisrael.tv for circa USD 60? Since my facebook
demanded me to donate food portions for poor Holocaust survivors. I rejected these demands because I
think Jews are rich and these portions could contain meat from very cruel kosher animal slaughters. But,
when facebook offered me streamisrael.tv, so I bought it, because even for Jews as possible snakes
eating kosher meat a reign of Love in Charity work of all alive is valid according to me.
18. 8. 2021 0:30
Dne 16.-18.8.2021 Česká republika evakuovala 3 letadly cca 158 afghánských pomocníků české
ambasády a armády včetně jejich rodinných příslušníků. Díky 1) Charitě, 2) těm Afgánským
pomocníkům, českým: 3) armádě, 4) diplomatům, 5) prezidentu Miloši Zemanovi, 6) premiéru Andreji
Babišovi, 7) Charita chraň Česko!
Opět doporučuji, aby kvůli bezpečnosti Česko dálo rodinám afgánských tlumočníků jen peníze v částce
k emigraci, jejichž česká smlouva skončila dříve v minulosti.
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/v-praze-pristal-dalsi-evakuacni-letoun-z-kabulu-privezl-87-lidi40369344#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=9TsciaEyeG1202108172231&dop_id=40369344&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : V Praze přistál další evakuační letoun z Kábulu, přivezl 87 lidí,
17.8.2021, 22:38 – Praha • Aktualizováno Včera 22:49, jap, Novinky, ČTK
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/z-kabulu-odstartovalo-treti-letadlo-veze-afghanske-tlumocniky172504#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=q71F9GLEaWo202108181401&dop_id=172504&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Z Kábulu přilétají desítky Afghánců, Česko jednalo s Tálibánem,
ČTK, SEZNAM ZPRÁVY 18.8.2021
Aktualizováno 19. 8. 2021 16:01
18. 8. 2021 0:46
On 16.-18.8.2021 Czech Republic evacuated by 3 airplanes circa 158 Afghan helpers of Czech
embassy and army, including their family members. Thanks to 1) Caritas, 2) these Afghan helpers,
Czech: 3) Army, 4) diplomats, 5) President Miloš Zeman, 6) Prime Minister Andrej Babiš, 7) Caritas save
Czechia!
I recommend again that because of security Czechia gives families of Afghan translators only money in
amount to emigrate whose Czech contract ended earlier in past.
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https://www.novinky.cz/domaci/clanek/v-praze-pristal-dalsi-evakuacni-letoun-z-kabulu-privezl-87-lidi40369344#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=9TsciaEyeG1202108172231&dop_id=40369344&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : V Praze přistál další evakuační letoun z Kábulu, přivezl 87 lidí,
17.8.2021, 22:38 – Praha • Aktualizováno Včera 22:49, jap, Novinky, ČTK
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/z-kabulu-odstartovalo-treti-letadlo-veze-afghanske-tlumocniky172504#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=q71F9GLEaWo202108181401&dop_id=172504&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Z Kábulu přilétají desítky Afghánců, Česko jednalo s Tálibánem,
ČTK, SEZNAM ZPRÁVY 18.8.2021
Aktualizováno 19. 8. 2021 16:00
18. 8. 2021 0:58
Dle mne každý živy tvor (Hitler, had a jedlík košer a halal masa, např. židé, Palestinci atd.) má charitní
základ jejich duše a jen ten je nutno rozvíjet, což přináší největší zisk (Ježíš: Bible, Matouš 7: 24-27).
Proto nyní v případě židů podporuji reformu košer porážek například s pomocí anestetik k působení co
možná nejméně smrti a bolesti a dlouhodoběji porážkovou daň a jedení z mrtvol zvířat jen lékařsky
zaručených zdechlin.
https://www.jpost.com/israel-news/religious-services-minister-announces-far-reaching-kashrut-reforms674416?fbclid=IwAR2CtHGK61mNygJW3hPknnGhPbM2XY0qWYDE1vlvJK_pEW26y_aa9GMaPS4 :
Kashrut reforms to abolish Chief Rabbinate kashrut monopoly, THE JERUSALEM POST, JEREMY
SHARON JULY 20, 2021
Aktualizováno 19. 8. 2021 8:22
18. 8. 2021 20:43
As to me each living creature (Hitler, snakes and kosher and halal meat eaters, such as Jews,
Palestinians, etc.) has a charitable soul basis and only it needs to be developed, which brings biggest
gain (Jesus: Bible, Matthew 7: 24-27). Therefore now in case of Jews I support reform of kosher
slaughters, eg with help of anesthetics to cause least possible death and pain and in longer perspective
slaughter tax and eating from dead animals of only medically guaranteed carrions.
https://www.jpost.com/israel-news/religious-services-minister-announces-far-reaching-kashrut-reforms674416?fbclid=IwAR2CtHGK61mNygJW3hPknnGhPbM2XY0qWYDE1vlvJK_pEW26y_aa9GMaPS4 :
Kashrut reforms to abolish Chief Rabbinate kashrut monopoly, THE JERUSALEM POST, JEREMY
SHARON JULY 20, 2021
Aktualizováno 19. 8. 2021 8:29
18. 8. 2021 20:44
Nyní žádné jiné české letadlo do Afghánistánu. Talibán jedná podle islámu. Pro Česko důležitý zákon
islámu je: Pravda je poctivost a nepravda je zradou!* To znamená žádnou zradu a chránit jen skutečné
Afgánské pomocníky Česka v Afganistánu. Ale to není zkoušet za každou cenu evakuovat z
Afganistánu jako smrtelných nepřátel Česka každého Afgánce s nějakým vztahem k Česku. Za
nerozumné skutky (karmu) všech těch Afgánců Česko neodpovídá bezpečnostně.
* MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA, IBN ISHÁK, kapitola Poslední nemoc, s. 222, originál v
arabštině: Sírat rasúl Alláh, z anglického vydání Michael Edwardes, The Life Of Muhammad, Apostle Of
Allah, vydaného Royal Asiatic Society of London v roce 1898, přeložil Viktor Svoboda, vydalo v roce
2009 nakladatelství LEDA spol. s r.o. a nakladatelství Rozmluvy, vydání první, viz
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též https://archive.org/stream/Sirat-lifeOfMuhammadBy-ibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt :
Internet Archive, 300 Funston Avenue, San Francisco, CA 94118, Full text of "Sirat-Life Of Muhammad
by -Ibn Ishaq".
https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/tlumocnika-ktery-se-nevesel-do-ceskeho-letadla-s-sebouvzali-americane40369484#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=2z8K922np3T
-202108190823&dop_id=40369484&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Tlumočníka, který se nevešel do českého letadla, s sebou vzali
Američané, jas, Novinky, 19.4.2021
Aktualizováno 19. 8. 2021 11:42
19. 8. 2021 10:14
Now no other Czech airplane to Afghanistan. Taliban acts under Islam. Relevant Islam law for Czechia
is: Truth is faithfulness and falsehood is treachery!* It means no betrayl and to protect only real Afghan
helpers of Czechia in Afghanistan. But this is not to try at all costs to evacuate from Afghanistan as
Czechia's mortal enemies every Afghan with some connection to Czechia. Czechia is not securely liable
for irrational acts (karma) of all such Afghans.
* MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA, IBN ISHÁK, chapter Last illness, original in Arabic
language: Sírat rasúl Alláh, from the English edition by Michael Edwardes, Ibn Ishaq, The Life Of
Muhammad, Apostle Of Allah, published by Royal Asiatic Society of London in 1898, translated by
Viktor Svoboda, in 2009 published by publishing house LEDA spol. s r.o. and by publishing house
Rozmluvy, first edition. See https://archive.org/stream/Sirat-lifeOfMuhammadByibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt : Internet Archive, 300 Funston Avenue, San Francisco, CA
94118, Full text of "Sirat-Life Of Muhammad by -Ibn Ishaq".
https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/tlumocnika-ktery-se-nevesel-do-ceskeho-letadla-s-sebouvzali-americane40369484#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=2z8K922np3T
-202108190823&dop_id=40369484&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Tlumočníka, který se nevešel do českého letadla, s sebou vzali
Američané, jas, Novinky, 19.4.2021
Aktualizováno 19. 8. 2021 11:44
19. 8. 2021 10:53
Dle českého premiéra evakuační akce skončila. Dne 16.-18.8.2021 Česká republika evakuovala 3
letadly 170 Afgánců včetně malých dětí. Lidé s vazbami na Česko ještě mohou být z Kábulu převezeni
za pomoci spojenců. Podle nepotvrzených informací jsou již 2 spolupracovníci Česka převáženi USA
letadly.
Dle mě Česko by mělo dát rodinám afgánských tlumočníků jen peníze v částce k emigraci, jejichž česká
smlouva skončila dříve 3 roky* v minulosti.
* Předseda sněmovního bezpečnostního výboru Ondřej Veselý (ČSSD) v pondělním vysílání DVTV
naznačil, že evakuováni budou ti Afghánci, kteří s českou armádou spolupracovali v posledních třech
letech. „Ministerstvo obrany vybíralo z těch spolupracovníků, kteří s ním spolupracovali v posledních
třech letech, a těmto provedou screening,” řekl Veselý s vysvětlením, že u lidí, které má armáda delší
dobu z dohledu, by bylo prověřování složité. https://www.novinky.cz/domaci/clanek/cast-rodinafghanskych-tlumocniku-kteri-pomahali-cesku-je-stale-v-kabulu40369322#source=hp&seq_no=10&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&d
op_req_id=Lt0WD4XSGaF-202108172331&dop_id=40369322&utm_campaign=&utm_medium=z-
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boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Část rodin afghánských tlumočníků, kteří pomáhali Česku, je
stále v Kábulu, 17. 8. 2021, 17:17 – Kábul, drk, bož, Novinky
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/domácí/evakuační-mise-z-afghánistánu-podle-babiše-skončila/arAANtO0C?ocid=msedgntp : Evakuační mise z Afghánistánu podle Babiše skončila, ČTK, 19.8.2021
Aktualizováno 19. 8. 2021 16:14
19. 8. 2021 16:14
Czech Prime Minister said evacuation operation ended. On 16-18.8.2021 Czech Republic evacuated
170 Afghans, including small children, with 3 airplanes. People with ties to Czechia can still be
transported from Kabul with help of allies. By unconfirmed information, 2 helpers of Czechia are already
transported by USA airplanes.
As to me Czechia should give families of Afghan translators only money in amount to emigrate whose
Czech contract ended earlier 3 years* in past.
* In Monday's DVTV broadcast, the chairman of the parliamentary security committee, Ondřej Veselý
(ČSSD), indicated that the Afghans who had cooperated with the Czech army in the last three years
would be evacuated. "The Ministry of Defense has selected from those collaborators who have worked
with it in the last three years, and it will screen them," Veselý said, explaining that for people whom the
army has been out of sight for a long time, screening would be
difficult. https://www.novinky.cz/domaci/clanek/cast-rodin-afghanskych-tlumocniku-kteri-pomahali-ceskuje-stale-v-kabulu40369322#source=hp&seq_no=10&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&d
op_req_id=Lt0WD4XSGaF-202108172331&dop_id=40369322&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Část rodin afghánských tlumočníků, kteří pomáhali Česku, je
stále v Kábulu, 17. 8. 2021, 17:17 – Kábul, drk, bož, Novinky
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/domácí/evakuační-mise-z-afghánistánu-podle-babiše-skončila/arAANtO0C?ocid=msedgntp : Evakuační mise z Afghánistánu podle Babiše skončila, ČTK, 19.8.2021
Aktualizováno 19. 8. 2021 16:17
19. 8. 2021 16:17
Po zemětřesení na Haiti dne 14.8.2021 je 1400 mrtvých, 7000 zraněných, Česko pošle 2,5 milionu CZK.
Jsou obavy z cholery, která po ničivém zemětřesení na Haiti v roce 2010 zabila na 10.000 lidí. Otřesy z
ledna 2010 zabily na Haiti cca 300.000 lidí, včetně cizinců. Zřejmě pomohu.
https://www.msn.com/cs-cz/lifestyle/cestování/1400-mrtvých-7000-zraněných-na-haiti-začíná-státnísmutek-česko-pošle-2-5-milionu-korun/ar-AANpEyR?ocid=msedgntp : 1400 mrtvých, 7000 zraněných.
Na Haiti začíná státní smutek, Česko pošle 2,5 milionu korun, EuroZprávy.cz, ČTK, 17.8.2021
Aktualizováno 19. 8. 2021 16:42
19. 8. 2021 16:42
After earthquake in Haiti on 14 August 2021, there were 1,400 people killed and 7,000 injured, and the
Czechia will send CZK 2.5 million. There are fears of cholera, which killed 10,000 people after the
devastating earthquake in Haiti in 2010. Quaking in January 2010 circa 300,000 people killed in Haiti,
including foreigners. Apparently I will help.
https://www.msn.com/cs-cz/lifestyle/cestování/1400-mrtvých-7000-zraněných-na-haiti-začíná-státnísmutek-česko-pošle-2-5-milionu-korun/ar-AANpEyR?ocid=msedgntp : 1400 mrtvých, 7000 zraněných.
Na Haiti začíná státní smutek, Česko pošle 2,5 milionu korun, EuroZprávy.cz, ČTK, 17.8.2021
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Aktualizováno 19. 8. 2021 16:43
19. 8. 2021 16:43
Od roku 1992 Mezinárodní den zvířat bez domova a letos je 21. srpna. Akce z USA je nyní rozšířená po
celém světě a podílí se na ní spolky na ochranu zvířat, útulky a snaží se zřídit dostatečné počty útulků
pro ztracená a opuštěná zvířata. Cíl je publikovat problémy opuštěných zvířat a změna legislativy.
Armáda spásy má i klienty majitele psů a pomáhá prostřednictvím kampaně "Člověk bez domova a jeho
pes". Zřejmě pomohu.
https://www.darujme.cz/darovat/1201562?custom-amount&portalWidget=1&frequency=once : Armáda
spásy
ZVÍŘATA SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY, Člověk bez domova a jeho pes, Podpořte rozvoj
služeb pro osoby bez přístřeší a jejich čtyřnohé přátele.
Aktualizováno 19. 8. 2021 17:20
19. 8. 2021 17:14
From 1992 International Day of Homeless Animals and this year is on 21 August. Event from USA is
now widespread all over world, with participation of animal protection associations, shelters and efforts
to establish sufficient numbers of shelters for lost and abandoned animals. Aim is to publish problems of
abandoned animals and to change legislation. Salvation Army has also the dog-owner clients and it
helps through "Homeless Man and His Dog" campaign. I will help apparently.
https://www.darujme.cz/darovat/1201562?custom-amount&portalWidget=1&frequency=once : Armáda
spásy
ZVÍŘATA SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY, Člověk bez domova a jeho pes, Podpořte rozvoj
služeb pro osoby bez přístřeší a jejich čtyřnohé přátele.
Aktualizováno 19. 8. 2021 17:19
19. 8. 2021 17:15

Křesťané nemohou dobrovolně jíst a platit maso z židy a muslimy
nucených velmi mučivých košer, popř. halal porážek, a to vyjma
krajní nouze*. Je velké zlo pro křesťany konvertovat k židovství či
islámu, neboť dle mé zkušenosti lidé jako všežravci musí jíst malé
množství masa. Je dovolené, aby tajní křesťané jedli košer/halal
maso v krajní nouzi. Romuald Jakub Weksler-Waskinel jako přeživší
holocaust, polský katolický ex-kněz, re-konvertovaný žid**. Autor:
Dalibor Grůza
* Author: Dalibor Grůza, Time: 09/07/2010 20:51:41. Post of Milan.Miló: Ahoj Dalibore. Dalibore vím o
tom, že Ježíš jedl ryby, to ukazuje v Novém zákoně, kdy nakrmil nespočetný davy lidí asi pěti rybami,
nepletu-li se. A též mu dávali jeho učedníci přízvisko beránek Boží, proto na velikonoce se pečou
beránci. Beránek Boží mu dali titul z toho, jak byl milosrdný a láskyplný, plný soucitu. Miló, jestli Ježíš
Nazaretský, možná Kristus jedl ryby je podle mne přinejmenším sporné podle Janova evangelia Nového
zákona v Bibli (Bible kralická) kapitola 4, verš 31 až 34: 31 Mezi tím pak prosili ho učedlníci, řkouce:
Mistře, pojez. 32 A on řekl jim: Jáť mám pokrm k jísti, kteréhož vy nevíte. 33 Učedlníci pak mluvili
vespolek: Zdali jemu kdo přinesl jísti? 34 Dí jim Ježíš: Můjť pokrm jest, abych činil vůli toho, jenž mne
poslal, a dokonal dílo jeho.
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**
- Bible kralická, Matouš 8, 21 Jiný pak z učedlníků jeho řekl jemu: Pane, dopusť mi prve odjíti a
pochovati otce mého. 22 Ale Ježíš řekl jemu: Pojď za mnou, a nech, ať tam mrtví pochovávají mrtvé
své. 23 A když vstoupil na lodí, vstoupili za ním i učedlníci jeho.
- Dnia 6 lutego 2019 roku porzucił stan kapłański i przyjął judaizm./ 6. února 2019 opustil kněžství a
konvertoval k judaismu., viz https://pl.wikipedia.org/wiki/Romuald_Jakub_Weksler-Waszkinel
- https://www.streamisrael.tv/videos/torn : Rozpolcený, Dokument, 1 hod. 10 m, Produkce Ronit
Kertsner Productions, 1993 rozhovor s knězem - archiv Yad Vashem. Můžete být katolickým knězem a
poslušným židem současně? 12 let poté, co byl vysvěcen na polského katolického kněze, přichází
zjištění, že se narodil židovským rodičům. Film sleduje jeho úžasnou cestu: od mše v polské církvi k
životu poslušného žida v náboženském kibucu v Izraeli. Rozpolcený mezi dvěma identitami se
nedokáže vzdát ani jednoho, a v důsledku toho je nepřijat oběma náboženstvími, ani Státem Izrael.
Nyní je povinen si vybrat.
Aktualizováno 21. 8. 2021 14:21
20. 8. 2021 12:46

Christians cannot voluntarily eat and pay meat from the Jews- and
Muslims-forced very torturous kosher, virtually halal slaughters
except for extreme need*. It's big evil for Christians to convert to
Judaism or Islam, because in my experience humans as omnivores
must eat small amount of meat. It is allowed for secret Christians to
eat kosher/halal meat in extreme need. Romuald Jakub WekslerWaskinel as Holocaust survivor, Polish Catholic ex-priest, a reconverted Jew**. Author: Dalibor Grůza
* Author: Dalibor Grůza, Time: July 9, 2010 20:51:41. Post of Milan.Miló: Hi Dalibor. Dalibor, I know, that
Jesus ate fish, it is shown in the New Testament, when he fed a countless crowds with about five fish if I
am not mistaken. And also his disciples gave him the nickname the Lamb of God that is why we use to
bake lambs at Easter. They gave him a title Lamb of God because he was so merciful and loving, full of
compassion. Miló, if Jesus of Nazareth, apparently Christ ate fish might be at least controversial
according to John gospel in New Testament in the Bible KJV (King James Version) Chapter 4, verse 3134: 31 In the mean while his disciples prayed him, saying, Master, eat. 32 But he said unto them, I have
meat to eat that you know not of. 33 Therefore said the disciples one to another, Has any man brought
him ought to eat? 34 Jesus said to them, My meat is to do the will of him that sent me, and to finish his
work.
**
- Bible KJV (King James Version), Mathew 8, 21 And another of his disciples said to him, Lord, suffer
me first to go and bury my father. 22 But Jesus said to him, Follow me; and let the dead bury their dead.
23 And when he was entered into a ship, his disciples followed him.
- Dnia 6 lutego 2019 roku porzucił stan kapłański i przyjął judaizm./ On February 6, 2019, he left the
priesthood and converted to Judaism., see https://pl.wikipedia.org/wiki/Romuald_Jakub_WekslerWaszkinel
- https://www.streamisrael.tv/videos/torn : Torn, Documentaries, 1h 10m, Produced by Ronit Kertsner
Productions, 1993 interview with the Priest - Yad Vashem Archive. Can you be a Catholic priest and an
Observant Jew at the same time? 12 years after he was ordained as a Polish Catholic priest comes the
discovery that he was born to Jewish parents. The film follows his amazing journey: from conducting
mass in a church in Poland, to life as an observant Jew in a religious kibbutz in Israel. Torn between two
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identities, he is unable to renounce either, and consequently, he is unaccepted by both religions, as well
as the State of Israel. Now, he is required to choose.
Aktualizováno 21. 8. 2021 14:20
20. 8. 2021 13:13

נוצרים לא יכולים לאכול ולשלם מרצון בשר של שחיטה כשרה או חלאלית
 חוץ מצורך,שזאת מצוה ליהודים ולמוסלמים ושזאת אכזריות גדולה
, כי מניסיוני, זה רוע גדול של הנוצרים לעבור ליהדות או לאסלאם.קיצוני
 נוצרים סודיים.בני אדם כאוכלי הכל צריכים לאכול כמות קטנה של בשר
- רומואלד יעקב וקסלר.חלאלי בצורך קיצוני/יכולים לאכול בשר כשר
. יהודי שהתגייר מחדש, כומר לשעבר קתולי פולני,וסקינל כניצול שואה
. דליבור גרוזה:מחברhttps://www.streamisrael.tv/videos/torn
Aktualizováno 21. 8. 2021 15:39
21. 8. 2021 14:04
Tohoto FACEBOOKU celý OBSAH A TAKÉ SHRNUTÍ/ This FACEBOOK whole CONTENT AND ALSO
SUMMARY: HTML: http://www.spvzt.cz/contentFB.htm , PDF: http://www.spvzt.cz/contentFB.pdf .
Věda-SCIENCE KOSHER+HALAL result: 17.1.-21.7.2013 start post, 21-20.8.2021 finish post.
Aktualizováno 25. 8. 2021 6:38
25. 8. 2021 6:08
Asi před 3000 lety kvůli smíšeným sňatkům izraelští Mojžíšovi špioni chtěli zachránit Kanaánce (nyní
jsou zde Izrael a Palestina) před jejich zavražděním Izraelci, což zachránili, ale po 40 letech, když
Kanaánci neopravili jimi působenou velkou zbytečnou smrt a bolest, zejména lidí a zvířat, tak Izraelci a
pouze jeden Bůh (Charita) zavraždili téměř všechny Kanaánce, včetně žen a dětí. Nyní podobně, jestli
svět neopraví toto, tak asi v rámci 40 let svět bude zřejmě zavražděn téměř zcela v atomové válce (tj.
skrz oheň).
https://tachles.tv/relacia/rabinska-múdrosť : česko-slovenská židovská televize, rabínská moudrost,
hlavní rabín ŽNO Bratislava Baruch Myers, český vrchní zemský rabín Karol Sidon
Aktualizováno 2. 9. 2021 9:54
2. 9. 2021 8:56
Circa 3000 years ago, because of mixed marriages Israeli Moses' spies wanted to save the Canaanites
(now here are Israel and Palestine) from murdering them by the Israelis, which they saved, but after 40
years, when the Canaanites did not correct by them caused big unnecessary death and pain especially
of people and animals, so the Israelis and only one God (Charity) murdered nearly all the Canaanites,
including women and children. Now similarly if world does not correct this, so circa within 40 years world
will apparently be murdered nearly totally in atomic war (ie through fire).
https://tachles.tv/relacia/rabinska-múdrosť : česko-slovenská židovská televize, rabínská moudrost,
hlavní rabín ŽNO Bratislava Baruch Myers, český vrchní zemský rabín Karol Sidon
Aktualizováno 2. 9. 2021 9:53
2. 9. 2021 9:00
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K arcibiskupu lefebvrovi říkám, že za vyvolené (tj. církev) považuji ty, co chtějí působit dílo Charity (tj.
jestli ježíš je Bůh a zároveň jestli Bůh je Charita, pak dílo Ježíše) a tito dělníci charity si tak ani nemusí
být vědomi, že jsou učedníci Ježíše či mohou být tajní učedníci Charity. A tito vyvolení (tj. církev včetně
mne) nejsou zcela totožní s katolickou církví a jejími členy, ačkoliv její Nový zákon považuji za
nadpolovičně pravdivý ale i částečně zfalšovaný (viz Bible, Skutky apoštolů 5 ananiáš a safira) zákon
Charity a mou filosofii rovnováhy, resp. mou charitologii za pozemský obor vědy o charitě. Charitou
svatý jeroným pojmenoval drahocennou lásku a dle mne o něco méně jistě ve zkratce to je co možná
nejméně smrti a bolesti. Když nějaký živý jedinec chce tuto charitu, tak jsou se mnou a já s nimi, a
naopak, což se však často nepozná hned a někdy až po dlouhém čase, ale na konec se to zřejmě vždy
pozná. Proto jsem katolík ale i částečně tajný učedník Charity v katolické církvi.
https://www.youtube.com/watch?v=Cf9oy7wDkms&t=1476s : Archbishop Lefebvre: A Documentary Full Movie, SSPX News - English, Angelus Press, Premiéra: 30.7.2021
Aktualizováno 4. 9. 2021 7:38
3. 9. 2021 15:53
I say to archbishop lefebvre that I consider the elect (ie the church) to be those who want to cause the
work of Charity (ie if jesus is God and at the same time if God is Charity, then the work of Jesus) and
these charity workers don't need even to be aware, that they are disciples of Jesus or can be secret
disciples of Charity. And these elect (ie the church, including me) are not entirely identical with the
catholic church and its members, although I consider its New Testament to be the more than half true
but also partially falsified (see Bible, Acts 5 ananias and sapphira) Charity law and my philosophy of
balance, virtually my charitology as the earthly field of science about charity. Saint jerome named
Charity the treasurable love, and in my opinion, a little less surely, briefly, it is the least possible death
and pain. When some living individual wants this charity, so they are with me and I with them, and vice
versa, which, however, is often not known immediately and sometimes after a long time, but in the end it
is apparently always known. That is why I am a catholic but also a partially secret disciple of Charity in
the catholic church.
https://www.youtube.com/watch?v=Cf9oy7wDkms&t=1476s : Archbishop Lefebvre: A Documentary Full Movie, SSPX News - English, Angelus Press, Premiéra: 30.7.2021
Aktualizováno 4. 9. 2021 7:43
3. 9. 2021 15:54
Souhlasím, ale zákony by měly být stručné, jednoduché a pochopitelné pro téměř každého, jinak jsou
židovské (viz níže): 1. září 2021 (USA) Nejvyšší soud umožnil, aby od středy začal platit rozsáhlý zákon
o potratech v Texasu - opatření, které zakazuje většinu potratů po šesti týdnech těhotenství a vyvolává
otázky ohledně budoucnosti rozhodnutí o potratových právech Roe v. Wade z roku 1973 (USA
Nejvyššího soudu).
By: Slaton H.B. No. 101
A BILL TO BE ENTITLED
AN ACT
relating to prohibiting Previous HitabortionNext Hit and protecting the rights of an
unborn child and to criminal liability for, justification for, and
defenses to prohibited conduct.
BE IT ENACTED BY THE LEGISLATURE OF THE STATE OF TEXAS:
SECTION 1. This Act may be cited as the Abolition of
Previous HitAbortionNext Hit through Equal Protection for All Unborn Children Act.
SECTION 2. Acting on Section 1, Article I, Texas
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Constitution, which provides that "Texas is a free and independent
State, subject only to the Constitution of the United States," and
acknowledging the sanctity of innocent human life created in the
image of God, which should be equally protected from fertilization
to natural death, the purpose of this Act is:
(1) to ensure the right to life and equal protection of
the laws to all unborn children from the moment of fertilization;
(2) to establish that a living human unborn child,
from the moment of fertilization and at every stage of development,
is entitled to the same rights, powers, and privileges as are
secured or granted by the laws of this state to any other human
person;
(3) to rescind all licenses to kill unborn children by
repealing discriminatory provisions;
(4) to equally apply the law to all persons, including
legal defenses, immunities, and justifications, such as duress,
necessity, and mistake of fact;
(5) to recognize that the United States Constitution
and the laws of the United States enacted in pursuance of that
constitution are the supreme law of the land;
(6) as legislators, to fulfill our oaths of office to
the United States Constitution, so help us God, by disavowing the
legal fiction that the constitution prohibits this state from
exercising its reserved police powers to prohibit and criminalize
homicide and from exercising its constitutional and God-given
duties to provide equal protection to all persons within its
jurisdiction;
(7) to follow Justice Thomas's statement in June
Medical Services, L.L.C. v. Russo, 140 S. Ct. 2103 (2020) that
"[t]he constitution does not constrain the States' ability to
regulate or even prohibit Previous HitabortionNext Hit "; and
(8 to therefore treat as void and of no effect any and
all federal statutes, regulations, treaties, orders, and court
rulings that would deprive an unborn child of the right to life or
prohibit the equal protection of that right.
SECTION 3. The heading to Section 151.002, Family Code, is
amended to read as follows:
Sec. 151.002. RIGHTS OF A LIVING CHILD [AFTER AN Previous HitABORTIONNext Hit OR
PREMATURE BIRTH; CIVIL PENALTY; CRIMINAL OFFENSE].
SECTION 4. Section 151.002(a), Family Code, is amended to
read as follows:
(a) A living human child, from the moment of fertilization
on fusion of a human spermatozoon with a human ovum, [born alive
after an Previous HitabortionNext Hit or premature birth] is entitled to the same
rights, powers, and privileges as are secured or granted by the laws
of this state to any other human child [born alive after the normal
gestation period].
SECTION 5. Subchapter B, Chapter 402, Government Code, is
amended by adding Section 402.0375 to read as follows:
Sec. 402.0375. Previous HitABORTIONNext Hit PROHIBITION ENFORCEMENT. The
attorney general shall monitor this state's enforcement of Chapters
19 and 22, Penal Code, in relation to Previous HitabortionNext Hit . The attorney general
shall direct a state agency to enforce those laws, regardless of any
contrary federal statute, regulation, treaty, order, or court
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decision.
SECTION 6. The heading to Chapter 370, Local Government
Code, is amended to read as follows:
CHAPTER 370. MISCELLANEOUS PROVISIONS RELATING TO [MUNICIPAL AND
COUNTY] HEALTH AND PUBLIC SAFETY FOR MORE THAN ONE TYPE OF LOCAL
GOVERNMENT
SECTION 7. Chapter 370, Local Government Code, is amended
by adding Section 370.007 to read as follows:
Sec. 370.007. Previous HitABORTIONNext Hit PROHIBITION ENFORCEMENT. The
governing body of a political subdivision of this state shall
ensure that the political subdivision enforces Chapters 19 and 22,
Penal Code, in relation to Previous HitabortionNext Hit , regardless of any contrary
federal statute, regulation, treaty, order, or court decision.
SECTION 8. Section 7.02(a), Penal Code, is amended to read
as follows:
(a) A person is criminally responsible for an offense
committed by the conduct of another if:
(1) acting with the kind of culpability required for
the offense, the actor [he] causes or aids an innocent or
nonresponsible person to engage in conduct prohibited by the
definition of the offense;
(2) acting with intent to promote or assist the
commission of the offense, the actor [he] solicits, encourages,
directs, aids, or attempts to aid the other person to commit the
offense; or
(3) having a legal duty to prevent commission of the
offense and acting with intent to promote or assist its commission,
the actor [he] fails to make a reasonable effort to prevent
commission of the offense.
SECTION 9. Section 8.02, Penal Code, is amended to read as
follows:
Sec. 8.02. MISTAKE OF FACT. (a) It is a defense to
prosecution that the actor through mistake formed a reasonable
belief about a matter of fact if the actor's [his] mistaken belief
negated the kind of culpability required for commission of the
offense.
(b) Although an actor's mistake of fact may constitute a
defense to the offense charged, the actor [he] may nevertheless be
convicted of any lesser included offense of which the actor [he]
would be guilty if the fact were as the actor [he] believed.
SECTION 10. Sections 8.05(a), (b), (d), and (e), Penal
Code, are amended to read as follows:
(a) It is an affirmative defense to prosecution that the
actor engaged in the proscribed conduct because the actor [he] was
compelled to do so by threat of imminent death or serious bodily
injury to the actor [himself] or another person.
(b) In a prosecution for an offense that does not constitute
a felony, it is an affirmative defense to prosecution that the actor
engaged in the proscribed conduct because the actor [he] was
compelled to do so by force or threat of force.
(d) The defense provided by this section is unavailable if
the actor intentionally, knowingly, or recklessly placed the actor
[himself] in a situation in which it was probable that the actor
[he] would be subjected to compulsion.
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(e) It is no defense that a person acted at the command or
persuasion of the actor's [his] spouse, unless the actor [he] acted
under compulsion that would establish a defense under this section.
SECTION 11. Section 9.22, Penal Code, is amended to read as
follows:
Sec. 9.22. NECESSITY. (a) Conduct is justified if:
(1) the actor reasonably believes the conduct is
immediately necessary to avoid imminent harm;
(2) the desirability and urgency of avoiding the harm
clearly outweigh, according to ordinary standards of
reasonableness, the harm sought to be prevented by the law
proscribing the conduct; and
(3) a legislative purpose to exclude the justification
claimed for the conduct does not otherwise plainly appear.
(b) Conduct is justified if the conduct charged is a lawful
medical procedure performed by a physician or other licensed health
care provider and intended to remove an ectopic pregnancy that
seriously threatens the life of the mother when a reasonable
alternative to save the lives of both the mother and the unborn
child is unavailable.
SECTION 12. Chapter 19, Penal Code, is amended by adding
Section 19.07 to read as follows:
Sec. 19.07. TESTIMONIAL IMMUNITY FOR OFFENSES INVOLVING
DEATH OF UNBORN CHILD. (a) This section applies only to an offense
under this chapter involving the death of an unborn child.
(b) A party to an offense to which this section applies may
be required to provide evidence or testify about the offense.
(c) A party to an offense to which this section applies may
not be prosecuted for any offense about which the party is required
to provide evidence or testify, and the evidence and testimony may
not be used against the party in any adjudicatory proceeding except
a prosecution for aggravated perjury. For purposes of this
subsection, "adjudicatory proceeding" means a proceeding before a
court or any other agency of government in which the legal rights,
powers, duties, or privileges of specified parties are determined.
SECTION 13. Chapter 22, Penal Code, is amended by adding
Section 22.13 to read as follows:
Sec. 22.13. TESTIMONIAL IMMUNITY FOR OFFENSES INVOLVING
INJURY TO UNBORN CHILD. (a) This section applies only to an offense
under this chapter involving bodily injury to an unborn child.
(b) A party to an offense to which this section applies may
be required to provide evidence or testify about the offense.
(c) A party to an offense to which this section applies may
not be prosecuted for any offense about which the party is required
to provide evidence or testify, and the evidence and testimony may
not be used against the party in any adjudicatory proceeding except
a prosecution for aggravated perjury. For purposes of this
subsection, "adjudicatory proceeding" means a proceeding before a
court or any other agency of government in which the legal rights,
powers, duties, or privileges of specified parties are determined.
SECTION 14. Section 38.063(e-1), Education Code, is amended
to read as follows:
(e-1) A grant under this section may not be given to a
nonprofit organization that offers reproductive services,
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contraceptive services, counseling, or referrals, or Previous HitabortionNext Hit [any
other] services [that require a license under Chapter 245, Health
and Safety Code,] or that is affiliated with a nonprofit
organization that is an Previous HitabortionNext Hit provider [licensed under Chapter
245, Health and Safety Code].
SECTION 15. Section 161.006(b), Family Code, is amended to
read as follows:
(b) In this code, "Previous HitabortionNext Hit " means the act of using or
prescribing an instrument, a drug, a medicine, or any other
substance, device, or means with the intent to cause the death of an
unborn child of a woman known to be pregnant. The term does not
include birth control devices or oral contraceptives. An act is not
an Previous HitabortionNext Hit if the act is done with the intent to:
(1) save the life or preserve the health of an unborn
child;
(2) remove a dead, unborn child whose death was caused
by spontaneous Previous HitabortionNext Hit ; or
(3) remove an ectopic pregnancy that seriously
threatens the life of the mother when a reasonable alternative to
save the lives of both the mother and the unborn child is
unavailable [has the meaning assigned by Section 245.002, Health
and Safety Code].
SECTION 16. Section 266.010(a), Family Code, is amended to
read as follows:
(a) A foster child who is at least 16 years of age may
consent to the provision of medical care[, except as provided by
Chapter 33,] if the court with continuing jurisdiction determines
that the child has the capacity to consent to medical care. If the
child provides consent by signing a consent form, the form must be
written in language the child can understand.
SECTION 17. Section 501.065, Government Code, is amended to
read as follows:
Sec. 501.065. CONSENT TO MEDICAL, DENTAL, PSYCHOLOGICAL,
AND SURGICAL TREATMENT. An inmate who is younger than 18 years of
age and is confined in a facility operated by or under contract with
the department may, in accordance with procedures established by
the department, consent to medical, dental, psychological, and
surgical treatment for the inmate by a licensed health care
practitioner, or a person under the direction of a licensed health
care practitioner[, unless the treatment would constitute a
prohibited practice under Section 164.052(a)(19), Occupations
Code].
SECTION 18. Sections 2272.001(1) and (2), Government Code,
as added by Chapter 501 (S.B. 22), Acts of the 86th Legislature,
Regular Session, 2019, are amended to read as follows:
(1) "Previous HitAbortionNext Hit " means the act of using or prescribing
an instrument, a drug, a medicine, or any other substance, device,
or means with the intent to cause the death of an unborn child of a
woman known to be pregnant. The term does not include birth control
devices or oral contraceptives. An act is not an Previous HitabortionNext Hit if the act
is done with the intent to:
(A) save the life or preserve the health of an
unborn child;
(B remove a dead, unborn child whose death was
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caused by spontaneous Previous HitabortionNext Hit ; or
(C) remove an ectopic pregnancy that seriously
threatens the life of the mother when a reasonable alternative to
save the lives of both the mother and the unborn child is
unavailable [has the meaning assigned by Section 245.002, Health
and Safety Code].
(2) "Previous HitAbortionNext Hit provider" means a person who performs or
induces an Previous HitabortionNext Hit [:
[(A) a facility licensed under Chapter 245,
Health and Safety Code; or
[(B an ambulatory surgical center licensed
under Chapter 243, Health and Safety Code, that is used to perform
more than 50 abortions in any 12-month period].
SECTION 19. Section 32.046(e), Health and Safety Code, is
amended to read as follows:
(e) For purposes of this section, "postpartum depression"
means a disorder in which a woman experiences moderate to severe
depression following a pregnancy[, regardless of whether the
pregnancy resulted in birth, or an act defined by Section
245.002(1)].
SECTION 20. Section 248.003, Health and Safety Code, is
amended to read as follows:
Sec. 248.003. EXEMPTIONS. This chapter does not apply to:
(1) a home and community support services agency
required to be licensed under Chapter 142;
(2) a person required to be licensed under Chapter 241
(Texas Hospital Licensing Law);
(3) an institution required to be licensed under
Chapter 242;
(4) an ambulatory surgical center required to be
licensed under Chapter 243 (Texas Ambulatory Surgical Center
Licensing Act);
(5) a birthing center required to be licensed under
Chapter 244 (Texas Birthing Center Licensing Act);
(6) [a facility required to be licensed under Chapter
245 (Texas Previous HitAbortionNext Hit Facility Reporting and Licensing Act);
[(7)] a general residential operation, foster group
home, foster home, and child-placing agency, for children in foster
care or other residential care who are under the conservatorship of
the Department of Family and Protective Services; or
(7) [(8] a person providing medical or nursing care
or services under a license or permit issued under other state law.
SECTION 21. The heading to Chapter 1218, Insurance Code, is
amended to read as follows:
CHAPTER 1218. COVERAGE FOR [ELECTIVE] Previous HitABORTIONNext Hit PROHIBITED[;
PROHIBITIONS AND REQUIREMENTS]
SECTION 22. Section 1218.001, Insurance Code, is amended to
read as follows:
Sec. 1218.001. DEFINITION. In this chapter, "Previous HitabortionNext Hit "
means the act of using or prescribing an instrument, a drug, a
medicine, or any other substance, device, or means with the intent
to cause the death of an unborn child of a woman known to be
pregnant. The term does not include birth control devices or oral
contraceptives. An act is not an Previous HitabortionNext Hit if the act is done with
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the intent to:
(1) save the life or preserve the health of an unborn
child;
(2) remove a dead, unborn child whose death was caused
by spontaneous Previous HitabortionNext Hit ; or
(3) remove an ectopic pregnancy that seriously
threatens the life of the mother when a reasonable alternative to
save the lives of both the mother and the unborn child is
unavailable ["elective Previous HitabortionNext Hit " means an Previous HitabortionNext Hit , as defined
by
Section 245.002, Health and Safety Code, other than an Previous HitabortionNext Hit
performed due to a medical emergency as defined by Section 171.002,
Health and Safety Code].
SECTION 23. Section 1218.004, Insurance Code, is amended to
read as follows:
Sec. 1218.004. COVERAGE BY HEALTH BENEFIT PLAN. A health
benefit plan may not provide coverage for [elective] Previous HitabortionNext Hit [only
if:
[(1) the coverage is provided to an enrollee
separately from other health benefit plan coverage offered by the
health benefit plan issuer;
[(2) the enrollee pays the premium for coverage for
elective Previous HitabortionNext Hit separately from, and in addition to, the premium
for other health benefit plan coverage, if any; and
[(3) the enrollee provides a signature for coverage
for elective Previous HitabortionNext Hit , separately and distinct from the signature
required for other health benefit plan coverage, if any, provided
to the enrollee by the health benefit plan issuer].
SECTION 24. The heading to Chapter 1696, Insurance Code, is
amended to read as follows:
CHAPTER 1696. COVERAGE FOR [ELECTIVE] Previous HitABORTIONNext Hit ; PROHIBITIONS
AND
REQUIREMENTS
SECTION 25. Section 1696.001(1), Insurance Code, is amended
to read as follows:
(1) "Previous HitAbortionNext Hit " has the meaning assigned by Section
1218.001 ["Elective Previous HitabortionNext Hit " means an Previous HitabortionNext Hit , as defined
by
Section 245.002, Health and Safety Code, other than an Previous HitabortionNext Hit
performed due to a medical emergency as defined by Section 171.002,
Health and Safety Code].
SECTION 26. Section 1696.002(a), Insurance Code, is amended
to read as follows:
(a) A qualified health plan offered through a health benefit
exchange may not provide coverage for [elective] Previous HitabortionNext Hit .
SECTION 27. Section 164.052(a), Occupations Code, is
amended to read as follows:
(a) A physician or an applicant for a license to practice
medicine commits a prohibited practice if that person:
(1) submits to the board a false or misleading
statement, document, or certificate in an application for a
license;
(2) presents to the board a license, certificate, or
diploma that was illegally or fraudulently obtained;
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(3) commits fraud or deception in taking or passing an
examination;
(4) uses alcohol or drugs in an intemperate manner
that, in the board's opinion, could endanger a patient's life;
(5) commits unprofessional or dishonorable conduct
that is likely to deceive or defraud the public, as provided by
Section 164.053, or injure the public;
(6) uses an advertising statement that is false,
misleading, or deceptive;
(7) advertises professional superiority or the
performance of professional service in a superior manner if that
advertising is not readily subject to verification;
(8 purchases, sells, barters, or uses, or offers to
purchase, sell, barter, or use, a medical degree, license,
certificate, or diploma, or a transcript of a license, certificate,
or diploma in or incident to an application to the board for a
license to practice medicine;
(9) alters, with fraudulent intent, a medical license,
certificate, or diploma, or a transcript of a medical license,
certificate, or diploma;
(10) uses a medical license, certificate, or diploma,
or a transcript of a medical license, certificate, or diploma that
has been:
(A) fraudulently purchased or issued;
(B counterfeited; or
(C) materially altered;
(11) impersonates or acts as proxy for another person
in an examination required by this subtitle for a medical license;
(12) engages in conduct that subverts or attempts to
subvert an examination process required by this subtitle for a
medical license;
(13) impersonates a physician or permits another to
use the person's license or certificate to practice medicine in
this state;
(14) directly or indirectly employs a person whose
license to practice medicine has been suspended, canceled, or
revoked;
(15) associates in the practice of medicine with a
person:
(A) whose license to practice medicine has been
suspended, canceled, or revoked; or
(B who has been convicted of the unlawful
practice of medicine in this state or elsewhere;
(16) performs or procures a criminal Previous HitabortionNext Hit , aids or
abets in the procuring of a criminal Previous HitabortionNext Hit , attempts to perform
or procure a criminal Previous HitabortionNext Hit , or attempts to aid or abet the
performance or procurement of a criminal Previous HitabortionNext Hit ;
(17) directly or indirectly aids or abets the practice
of medicine by a person, partnership, association, or corporation
that is not licensed to practice medicine by the board;
(18) performs an Previous HitabortionNext Hit as defined by Section
161.006(b), Family Code, on a woman who is pregnant [with a viable
unborn child during the third trimester of the pregnancy unless:
[(A) the Previous HitabortionNext Hit is necessary to prevent the
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death of the woman;
[(B the viable unborn child has a severe,
irreversible brain impairment; or
[(C) the woman is diagnosed with a significant
likelihood of suffering imminent severe, irreversible brain damage
or imminent severe, irreversible paralysis]; or
(19) [performs an Previous HitabortionNext Hit on an unemancipated minor
without the written consent of the child's parent, managing
conservator, or legal guardian or without a court order, as
provided by Section 33.003 or 33.004, Family Code, unless the
Previous HitabortionNext Hit is necessary due to a medical emergency, as defined by
Section 171.002, Health and Safety Code;
[(20) otherwise performs an Previous HitabortionNext Hit on an
unemancipated minor in violation of Chapter 33, Family Code;
[(21) performs or induces or attempts to perform or
induce an Previous HitabortionNext Hit in violation of Subchapter C, F, or G, Chapter
171, Health and Safety Code; or
[(22)] in complying with the procedures outlined in
Sections 166.045 and 166.046, Health and Safety Code, wilfully
fails to make a reasonable effort to transfer a patient to a
physician who is willing to comply with a directive.
SECTION 28. The following provisions are repealed:
(1) Section 71.003(c), Civil Practice and Remedies
Code;
(2) Chapter 33, Family Code;
(3) Sections 151.002(b), (c), (d), (e), (f), and (g),
Family Code;
(4) Section 2272.002, Government Code, as added by
Chapter 501 (S.B. 22), Acts of the 86th Legislature, Regular
Session, 2019;
(5) Chapters 170 and 171, Health and Safety Code;
(6) Section 241.007, Health and Safety Code;
(7) Section 241.011, Health and Safety Code;
(8 Section 243.017, Health and Safety Code;
(9) Chapter 245, Health and Safety Code;
(10) Section 285.202, Health and Safety Code;
(11) Section 1218.003, Insurance Code;
(12) Section 1218.005, Insurance Code;
(13) Section 1218.006, Insurance Code;
(14) Section 1696.002(b), Insurance Code;
(15) Chapter 103, Occupations Code;
(16) Section 164.052(c), Occupations Code;
(17) Section 164.055, Occupations Code;
(18) Section 164.0551, Occupations Code;
(19) Section 19.06, Penal Code;
(20) Section 20.01(5), Penal Code;
(21) Section 22.12, Penal Code; and
(22) Section 49.12, Penal Code.
SECTION 29. (a) The changes in law made by this Act apply
only to conduct that occurs on or after the effective date of this
Act. Conduct that occurs before the effective date of this Act is
governed by the law in effect immediately before the effective date
of this Act, and that law is continued in effect for that purpose.
(b) The changes in law made by this Act apply only to an
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offense committed on or after the effective date of this Act. An
offense committed before the effective date of this Act is governed
by the law in effect when the offense was committed, and the former
law is continued in effect for that purpose. For purposes of this
section, an offense is committed before the effective date of this
Act if any element of the offense occurs before the effective date.
(c) Chapters 1218 and 1696, Insurance Code, as amended by
this Act, apply only to a health benefit plan delivered, issued for
delivery, or renewed on or after the effective date of this Act. A
health benefit plan delivered, issued for delivery, or renewed
before the effective date of this Act is governed by the law in
effect immediately before the effective date of this Act, and that
law is continued in effect for that purpose.
SECTION 30. Any federal statute, regulation, treaty, order,
or court decision that purports to supersede, stay, or overrule
this Act is in violation of the Texas Constitution and the United
States Constitution and is therefore void. The State of Texas, a
political subdivision of this state, and any agent of this state or
a political subdivision of this state may, but is not required to,
enter an appearance, special or otherwise, in any federal suit
challenging this Act.
SECTION 31. A provision of this Act is not severable from
any of the Act's other provisions. If any provision is held invalid,
all provisions are invalid.
SECTION 32. This Act takes effect immediately if it
receives a vote of two-thirds of all the members elected to each
house, as provided by Section 39, Article III, Texas Constitution.
If this Act does not receive the vote necessary for immediate
effect, this Act takes effect on the 91st day after the last day of
the legislative session.
https://capitol.texas.gov/Search/DocViewer.aspx?ID=872HB001011B&QueryText=%22abortion%22&Do
cType=B
https://abcnews.go.com/US/texas-awaits-supreme-court-move-restrictive-abortionlaw/story?id=79742044 : Supreme Court allows Texas' controversial abortion ban to take effect, The law
would ban most abortions after six weeks of pregnancy. By Devin Dwyer and Rosa Sanchez. 1
September 2021
Aktualizováno 7. 9. 2021 11:57
3. 9. 2021 18:25
I agree, but the laws should be brief, simple and understandable for nearly everyone otherwise they are
Jewish (see below): On 1 September 2021 the (USA) Supreme Court has allowed a large Texas
abortion law to take effect beginning Wednesday - a measure that bans most abortions after six weeks
of pregnancy and raises questions about the future of the 1973 basic Roe v. Wade abortion rights
decision (of the USA Supreme Court).
By: Slaton H.B. No. 101
A BILL TO BE ENTITLED
AN ACT
relating to prohibiting Previous HitabortionNext Hit and protecting the rights of an
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unborn child and to criminal liability for, justification for, and
defenses to prohibited conduct.
BE IT ENACTED BY THE LEGISLATURE OF THE STATE OF TEXAS:
SECTION 1. This Act may be cited as the Abolition of
Previous HitAbortionNext Hit through Equal Protection for All Unborn Children Act.
SECTION 2. Acting on Section 1, Article I, Texas
Constitution, which provides that "Texas is a free and independent
State, subject only to the Constitution of the United States," and
acknowledging the sanctity of innocent human life created in the
image of God, which should be equally protected from fertilization
to natural death, the purpose of this Act is:
(1) to ensure the right to life and equal protection of
the laws to all unborn children from the moment of fertilization;
(2) to establish that a living human unborn child,
from the moment of fertilization and at every stage of development,
is entitled to the same rights, powers, and privileges as are
secured or granted by the laws of this state to any other human
person;
(3) to rescind all licenses to kill unborn children by
repealing discriminatory provisions;
(4) to equally apply the law to all persons, including
legal defenses, immunities, and justifications, such as duress,
necessity, and mistake of fact;
(5) to recognize that the United States Constitution
and the laws of the United States enacted in pursuance of that
constitution are the supreme law of the land;
(6) as legislators, to fulfill our oaths of office to
the United States Constitution, so help us God, by disavowing the
legal fiction that the constitution prohibits this state from
exercising its reserved police powers to prohibit and criminalize
homicide and from exercising its constitutional and God-given
duties to provide equal protection to all persons within its
jurisdiction;
(7) to follow Justice Thomas's statement in June
Medical Services, L.L.C. v. Russo, 140 S. Ct. 2103 (2020) that
"[t]he constitution does not constrain the States' ability to
regulate or even prohibit Previous HitabortionNext Hit "; and
(8) to therefore treat as void and of no effect any and
all federal statutes, regulations, treaties, orders, and court
rulings that would deprive an unborn child of the right to life or
prohibit the equal protection of that right.
SECTION 3. The heading to Section 151.002, Family Code, is
amended to read as follows:
Sec. 151.002. RIGHTS OF A LIVING CHILD [AFTER AN Previous HitABORTIONNext Hit OR
PREMATURE BIRTH; CIVIL PENALTY; CRIMINAL OFFENSE].
SECTION 4. Section 151.002(a), Family Code, is amended to
read as follows:
(a) A living human child, from the moment of fertilization
on fusion of a human spermatozoon with a human ovum, [born alive
after an Previous HitabortionNext Hit or premature birth] is entitled to the same
rights, powers, and privileges as are secured or granted by the laws
of this state to any other human child [born alive after the normal
gestation period].
SECTION 5. Subchapter B, Chapter 402, Government Code, is
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amended by adding Section 402.0375 to read as follows:
Sec. 402.0375. Previous HitABORTIONNext Hit PROHIBITION ENFORCEMENT. The
attorney general shall monitor this state's enforcement of Chapters
19 and 22, Penal Code, in relation to Previous HitabortionNext Hit . The attorney general
shall direct a state agency to enforce those laws, regardless of any
contrary federal statute, regulation, treaty, order, or court
decision.
SECTION 6. The heading to Chapter 370, Local Government
Code, is amended to read as follows:
CHAPTER 370. MISCELLANEOUS PROVISIONS RELATING TO [MUNICIPAL AND
COUNTY] HEALTH AND PUBLIC SAFETY FOR MORE THAN ONE TYPE OF LOCAL
GOVERNMENT
SECTION 7. Chapter 370, Local Government Code, is amended
by adding Section 370.007 to read as follows:
Sec. 370.007. Previous HitABORTIONNext Hit PROHIBITION ENFORCEMENT. The
governing body of a political subdivision of this state shall
ensure that the political subdivision enforces Chapters 19 and 22,
Penal Code, in relation to Previous HitabortionNext Hit , regardless of any contrary
federal statute, regulation, treaty, order, or court decision.
SECTION 8. Section 7.02(a), Penal Code, is amended to read
as follows:
(a) A person is criminally responsible for an offense
committed by the conduct of another if:
(1) acting with the kind of culpability required for
the offense, the actor [he] causes or aids an innocent or
nonresponsible person to engage in conduct prohibited by the
definition of the offense;
(2) acting with intent to promote or assist the
commission of the offense, the actor [he] solicits, encourages,
directs, aids, or attempts to aid the other person to commit the
offense; or
(3) having a legal duty to prevent commission of the
offense and acting with intent to promote or assist its commission,
the actor [he] fails to make a reasonable effort to prevent
commission of the offense.
SECTION 9. Section 8.02, Penal Code, is amended to read as
follows:
Sec. 8.02. MISTAKE OF FACT. (a) It is a defense to
prosecution that the actor through mistake formed a reasonable
belief about a matter of fact if the actor's [his] mistaken belief
negated the kind of culpability required for commission of the
offense.
(b) Although an actor's mistake of fact may constitute a
defense to the offense charged, the actor [he] may nevertheless be
convicted of any lesser included offense of which the actor [he]
would be guilty if the fact were as the actor [he] believed.
SECTION 10. Sections 8.05(a), (b), (d), and (e), Penal
Code, are amended to read as follows:
(a) It is an affirmative defense to prosecution that the
actor engaged in the proscribed conduct because the actor [he] was
compelled to do so by threat of imminent death or serious bodily
injury to the actor [himself] or another person.
(b) In a prosecution for an offense that does not constitute
a felony, it is an affirmative defense to prosecution that the actor
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engaged in the proscribed conduct because the actor [he] was
compelled to do so by force or threat of force.
(d) The defense provided by this section is unavailable if
the actor intentionally, knowingly, or recklessly placed the actor
[himself] in a situation in which it was probable that the actor
[he] would be subjected to compulsion.
(e) It is no defense that a person acted at the command or
persuasion of the actor's [his] spouse, unless the actor [he] acted
under compulsion that would establish a defense under this section.
SECTION 11. Section 9.22, Penal Code, is amended to read as
follows:
Sec. 9.22. NECESSITY. (a) Conduct is justified if:
(1) the actor reasonably believes the conduct is
immediately necessary to avoid imminent harm;
(2) the desirability and urgency of avoiding the harm
clearly outweigh, according to ordinary standards of
reasonableness, the harm sought to be prevented by the law
proscribing the conduct; and
(3) a legislative purpose to exclude the justification
claimed for the conduct does not otherwise plainly appear.
(b) Conduct is justified if the conduct charged is a lawful
medical procedure performed by a physician or other licensed health
care provider and intended to remove an ectopic pregnancy that
seriously threatens the life of the mother when a reasonable
alternative to save the lives of both the mother and the unborn
child is unavailable.
SECTION 12. Chapter 19, Penal Code, is amended by adding
Section 19.07 to read as follows:
Sec. 19.07. TESTIMONIAL IMMUNITY FOR OFFENSES INVOLVING
DEATH OF UNBORN CHILD. (a) This section applies only to an offense
under this chapter involving the death of an unborn child.
(b) A party to an offense to which this section applies may
be required to provide evidence or testify about the offense.
(c) A party to an offense to which this section applies may
not be prosecuted for any offense about which the party is required
to provide evidence or testify, and the evidence and testimony may
not be used against the party in any adjudicatory proceeding except
a prosecution for aggravated perjury. For purposes of this
subsection, "adjudicatory proceeding" means a proceeding before a
court or any other agency of government in which the legal rights,
powers, duties, or privileges of specified parties are determined.
SECTION 13. Chapter 22, Penal Code, is amended by adding
Section 22.13 to read as follows:
Sec. 22.13. TESTIMONIAL IMMUNITY FOR OFFENSES INVOLVING
INJURY TO UNBORN CHILD. (a) This section applies only to an offense
under this chapter involving bodily injury to an unborn child.
(b) A party to an offense to which this section applies may
be required to provide evidence or testify about the offense.
(c) A party to an offense to which this section applies may
not be prosecuted for any offense about which the party is required
to provide evidence or testify, and the evidence and testimony may
not be used against the party in any adjudicatory proceeding except
a prosecution for aggravated perjury. For purposes of this
subsection, "adjudicatory proceeding" means a proceeding before a
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court or any other agency of government in which the legal rights,
powers, duties, or privileges of specified parties are determined.
SECTION 14. Section 38.063(e-1), Education Code, is amended
to read as follows:
(e-1) A grant under this section may not be given to a
nonprofit organization that offers reproductive services,
contraceptive services, counseling, or referrals, or Previous HitabortionNext Hit [any
other] services [that require a license under Chapter 245, Health
and Safety Code,] or that is affiliated with a nonprofit
organization that is an Previous HitabortionNext Hit provider [licensed under Chapter
245, Health and Safety Code].
SECTION 15. Section 161.006(b), Family Code, is amended to
read as follows:
(b) In this code, "Previous HitabortionNext Hit " means the act of using or
prescribing an instrument, a drug, a medicine, or any other
substance, device, or means with the intent to cause the death of an
unborn child of a woman known to be pregnant. The term does not
include birth control devices or oral contraceptives. An act is not
an Previous HitabortionNext Hit if the act is done with the intent to:
(1) save the life or preserve the health of an unborn
child;
(2) remove a dead, unborn child whose death was caused
by spontaneous Previous HitabortionNext Hit ; or
(3) remove an ectopic pregnancy that seriously
threatens the life of the mother when a reasonable alternative to
save the lives of both the mother and the unborn child is
unavailable [has the meaning assigned by Section 245.002, Health
and Safety Code].
SECTION 16. Section 266.010(a), Family Code, is amended to
read as follows:
(a) A foster child who is at least 16 years of age may
consent to the provision of medical care[, except as provided by
Chapter 33,] if the court with continuing jurisdiction determines
that the child has the capacity to consent to medical care. If the
child provides consent by signing a consent form, the form must be
written in language the child can understand.
SECTION 17. Section 501.065, Government Code, is amended to
read as follows:
Sec. 501.065. CONSENT TO MEDICAL, DENTAL, PSYCHOLOGICAL,
AND SURGICAL TREATMENT. An inmate who is younger than 18 years of
age and is confined in a facility operated by or under contract with
the department may, in accordance with procedures established by
the department, consent to medical, dental, psychological, and
surgical treatment for the inmate by a licensed health care
practitioner, or a person under the direction of a licensed health
care practitioner[, unless the treatment would constitute a
prohibited practice under Section 164.052(a)(19), Occupations
Code].
SECTION 18. Sections 2272.001(1) and (2), Government Code,
as added by Chapter 501 (S.B. 22), Acts of the 86th Legislature,
Regular Session, 2019, are amended to read as follows:
(1) "Previous HitAbortionNext Hit " means the act of using or prescribing
an instrument, a drug, a medicine, or any other substance, device,
or means with the intent to cause the death of an unborn child of a
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woman known to be pregnant. The term does not include birth control
devices or oral contraceptives. An act is not an Previous HitabortionNext Hit if the act
is done with the intent to:
(A) save the life or preserve the health of an
unborn child;
(B) remove a dead, unborn child whose death was
caused by spontaneous Previous HitabortionNext Hit ; or
(C) remove an ectopic pregnancy that seriously
threatens the life of the mother when a reasonable alternative to
save the lives of both the mother and the unborn child is
unavailable [has the meaning assigned by Section 245.002, Health
and Safety Code].
(2) "Previous HitAbortionNext Hit provider" means a person who performs or
induces an Previous HitabortionNext Hit [:
[(A) a facility licensed under Chapter 245,
Health and Safety Code; or
[(B) an ambulatory surgical center licensed
under Chapter 243, Health and Safety Code, that is used to perform
more than 50 abortions in any 12-month period].
SECTION 19. Section 32.046(e), Health and Safety Code, is
amended to read as follows:
(e) For purposes of this section, "postpartum depression"
means a disorder in which a woman experiences moderate to severe
depression following a pregnancy[, regardless of whether the
pregnancy resulted in birth, or an act defined by Section
245.002(1)].
SECTION 20. Section 248.003, Health and Safety Code, is
amended to read as follows:
Sec. 248.003. EXEMPTIONS. This chapter does not apply to:
(1) a home and community support services agency
required to be licensed under Chapter 142;
(2) a person required to be licensed under Chapter 241
(Texas Hospital Licensing Law);
(3) an institution required to be licensed under
Chapter 242;
(4) an ambulatory surgical center required to be
licensed under Chapter 243 (Texas Ambulatory Surgical Center
Licensing Act);
(5) a birthing center required to be licensed under
Chapter 244 (Texas Birthing Center Licensing Act);
(6) [a facility required to be licensed under Chapter
245 (Texas Previous HitAbortionNext Hit Facility Reporting and Licensing Act);
[(7)] a general residential operation, foster group
home, foster home, and child-placing agency, for children in foster
care or other residential care who are under the conservatorship of
the Department of Family and Protective Services; or
(7) [(8)] a person providing medical or nursing care
or services under a license or permit issued under other state law.
SECTION 21. The heading to Chapter 1218, Insurance Code, is
amended to read as follows:
CHAPTER 1218. COVERAGE FOR [ELECTIVE] Previous HitABORTIONNext Hit PROHIBITED[;
PROHIBITIONS AND REQUIREMENTS]
SECTION 22. Section 1218.001, Insurance Code, is amended to
read as follows:
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Sec. 1218.001. DEFINITION. In this chapter, "Previous HitabortionNext Hit "
means the act of using or prescribing an instrument, a drug, a
medicine, or any other substance, device, or means with the intent
to cause the death of an unborn child of a woman known to be
pregnant. The term does not include birth control devices or oral
contraceptives. An act is not an Previous HitabortionNext Hit if the act is done with
the intent to:
(1) save the life or preserve the health of an unborn
child;
(2) remove a dead, unborn child whose death was caused
by spontaneous Previous HitabortionNext Hit ; or
(3) remove an ectopic pregnancy that seriously
threatens the life of the mother when a reasonable alternative to
save the lives of both the mother and the unborn child is
unavailable ["elective Previous HitabortionNext Hit " means an Previous HitabortionNext Hit , as defined
by
Section 245.002, Health and Safety Code, other than an Previous HitabortionNext Hit
performed due to a medical emergency as defined by Section 171.002,
Health and Safety Code].
SECTION 23. Section 1218.004, Insurance Code, is amended to
read as follows:
Sec. 1218.004. COVERAGE BY HEALTH BENEFIT PLAN. A health
benefit plan may not provide coverage for [elective] Previous HitabortionNext Hit [only
if:
[(1) the coverage is provided to an enrollee
separately from other health benefit plan coverage offered by the
health benefit plan issuer;
[(2) the enrollee pays the premium for coverage for
elective Previous HitabortionNext Hit separately from, and in addition to, the premium
for other health benefit plan coverage, if any; and
[(3) the enrollee provides a signature for coverage
for elective Previous HitabortionNext Hit , separately and distinct from the signature
required for other health benefit plan coverage, if any, provided
to the enrollee by the health benefit plan issuer].
SECTION 24. The heading to Chapter 1696, Insurance Code, is
amended to read as follows:
CHAPTER 1696. COVERAGE FOR [ELECTIVE] Previous HitABORTIONNext Hit ; PROHIBITIONS
AND
REQUIREMENTS
SECTION 25. Section 1696.001(1), Insurance Code, is amended
to read as follows:
(1) "Previous HitAbortionNext Hit " has the meaning assigned by Section
1218.001 ["Elective Previous HitabortionNext Hit " means an Previous HitabortionNext Hit , as defined
by
Section 245.002, Health and Safety Code, other than an Previous HitabortionNext Hit
performed due to a medical emergency as defined by Section 171.002,
Health and Safety Code].
SECTION 26. Section 1696.002(a), Insurance Code, is amended
to read as follows:
(a) A qualified health plan offered through a health benefit
exchange may not provide coverage for [elective] Previous HitabortionNext Hit .
SECTION 27. Section 164.052(a), Occupations Code, is
amended to read as follows:
(a) A physician or an applicant for a license to practice
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medicine commits a prohibited practice if that person:
(1) submits to the board a false or misleading
statement, document, or certificate in an application for a
license;
(2) presents to the board a license, certificate, or
diploma that was illegally or fraudulently obtained;
(3) commits fraud or deception in taking or passing an
examination;
(4) uses alcohol or drugs in an intemperate manner
that, in the board's opinion, could endanger a patient's life;
(5) commits unprofessional or dishonorable conduct
that is likely to deceive or defraud the public, as provided by
Section 164.053, or injure the public;
(6) uses an advertising statement that is false,
misleading, or deceptive;
(7) advertises professional superiority or the
performance of professional service in a superior manner if that
advertising is not readily subject to verification;
(8) purchases, sells, barters, or uses, or offers to
purchase, sell, barter, or use, a medical degree, license,
certificate, or diploma, or a transcript of a license, certificate,
or diploma in or incident to an application to the board for a
license to practice medicine;
(9) alters, with fraudulent intent, a medical license,
certificate, or diploma, or a transcript of a medical license,
certificate, or diploma;
(10) uses a medical license, certificate, or diploma,
or a transcript of a medical license, certificate, or diploma that
has been:
(A) fraudulently purchased or issued;
(B) counterfeited; or
(C) materially altered;
(11) impersonates or acts as proxy for another person
in an examination required by this subtitle for a medical license;
(12) engages in conduct that subverts or attempts to
subvert an examination process required by this subtitle for a
medical license;
(13) impersonates a physician or permits another to
use the person's license or certificate to practice medicine in
this state;
(14) directly or indirectly employs a person whose
license to practice medicine has been suspended, canceled, or
revoked;
(15) associates in the practice of medicine with a
person:
(A) whose license to practice medicine has been
suspended, canceled, or revoked; or
(B) who has been convicted of the unlawful
practice of medicine in this state or elsewhere;
(16) performs or procures a criminal Previous HitabortionNext Hit , aids or
abets in the procuring of a criminal Previous HitabortionNext Hit , attempts to perform
or procure a criminal Previous HitabortionNext Hit , or attempts to aid or abet the
performance or procurement of a criminal Previous HitabortionNext Hit ;
(17) directly or indirectly aids or abets the practice
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of medicine by a person, partnership, association, or corporation
that is not licensed to practice medicine by the board;
(18) performs an Previous HitabortionNext Hit as defined by Section
161.006(b), Family Code, on a woman who is pregnant [with a viable
unborn child during the third trimester of the pregnancy unless:
[(A) the Previous HitabortionNext Hit is necessary to prevent the
death of the woman;
[(B) the viable unborn child has a severe,
irreversible brain impairment; or
[(C) the woman is diagnosed with a significant
likelihood of suffering imminent severe, irreversible brain damage
or imminent severe, irreversible paralysis]; or
(19) [performs an Previous HitabortionNext Hit on an unemancipated minor
without the written consent of the child's parent, managing
conservator, or legal guardian or without a court order, as
provided by Section 33.003 or 33.004, Family Code, unless the
Previous HitabortionNext Hit is necessary due to a medical emergency, as defined by
Section 171.002, Health and Safety Code;
[(20) otherwise performs an Previous HitabortionNext Hit on an
unemancipated minor in violation of Chapter 33, Family Code;
[(21) performs or induces or attempts to perform or
induce an Previous HitabortionNext Hit in violation of Subchapter C, F, or G, Chapter
171, Health and Safety Code; or
[(22)] in complying with the procedures outlined in
Sections 166.045 and 166.046, Health and Safety Code, wilfully
fails to make a reasonable effort to transfer a patient to a
physician who is willing to comply with a directive.
SECTION 28. The following provisions are repealed:
(1) Section 71.003(c), Civil Practice and Remedies
Code;
(2) Chapter 33, Family Code;
(3) Sections 151.002(b), (c), (d), (e), (f), and (g),
Family Code;
(4) Section 2272.002, Government Code, as added by
Chapter 501 (S.B. 22), Acts of the 86th Legislature, Regular
Session, 2019;
(5) Chapters 170 and 171, Health and Safety Code;
(6) Section 241.007, Health and Safety Code;
(7) Section 241.011, Health and Safety Code;
(8) Section 243.017, Health and Safety Code;
(9) Chapter 245, Health and Safety Code;
(10) Section 285.202, Health and Safety Code;
(11) Section 1218.003, Insurance Code;
(12) Section 1218.005, Insurance Code;
(13) Section 1218.006, Insurance Code;
(14) Section 1696.002(b), Insurance Code;
(15) Chapter 103, Occupations Code;
(16) Section 164.052(c), Occupations Code;
(17) Section 164.055, Occupations Code;
(18) Section 164.0551, Occupations Code;
(19) Section 19.06, Penal Code;
(20) Section 20.01(5), Penal Code;
(21) Section 22.12, Penal Code; and
(22) Section 49.12, Penal Code.
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SECTION 29. (a) The changes in law made by this Act apply
only to conduct that occurs on or after the effective date of this
Act. Conduct that occurs before the effective date of this Act is
governed by the law in effect immediately before the effective date
of this Act, and that law is continued in effect for that purpose.
(b) The changes in law made by this Act apply only to an
offense committed on or after the effective date of this Act. An
offense committed before the effective date of this Act is governed
by the law in effect when the offense was committed, and the former
law is continued in effect for that purpose. For purposes of this
section, an offense is committed before the effective date of this
Act if any element of the offense occurs before the effective date.
(c) Chapters 1218 and 1696, Insurance Code, as amended by
this Act, apply only to a health benefit plan delivered, issued for
delivery, or renewed on or after the effective date of this Act. A
health benefit plan delivered, issued for delivery, or renewed
before the effective date of this Act is governed by the law in
effect immediately before the effective date of this Act, and that
law is continued in effect for that purpose.
SECTION 30. Any federal statute, regulation, treaty, order,
or court decision that purports to supersede, stay, or overrule
this Act is in violation of the Texas Constitution and the United
States Constitution and is therefore void. The State of Texas, a
political subdivision of this state, and any agent of this state or
a political subdivision of this state may, but is not required to,
enter an appearance, special or otherwise, in any federal suit
challenging this Act.
SECTION 31. A provision of this Act is not severable from
any of the Act's other provisions. If any provision is held invalid,
all provisions are invalid.
SECTION 32. This Act takes effect immediately if it
receives a vote of two-thirds of all the members elected to each
house, as provided by Section 39, Article III, Texas Constitution.
If this Act does not receive the vote necessary for immediate
effect, this Act takes effect on the 91st day after the last day of
the legislative session.
https://capitol.texas.gov/Search/DocViewer.aspx?ID=872HB001011B&QueryText=%22abortion%22&Do
cType=B
https://abcnews.go.com/US/texas-awaits-supreme-court-move-restrictive-abortionlaw/story?id=79742044 : Supreme Court allows Texas' controversial abortion ban to take effect, The law
would ban most abortions after six weeks of pregnancy. By Devin Dwyer and Rosa Sanchez. 1
September 2021
Aktualizováno 7. 9. 2021 11:58
3. 9. 2021 18:26
Hezký-krutý./ Beutiful-cruel.
Aktualizováno 4. 9. 2021 7:34
4. 9. 2021 7:34
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A. Geulen jako belgická nežidovka zachránila cca 300 židovských dětí od 1942. Necharitní židé zřejmě
platí i masové vraždy, např. Société Anversoise (a.s.) se sídlem v Antverpách jako jedna ze 2 největších
společností organizujících masakr cca 10 miliónů černochů v belgické kolonii Kongo v 1884-1908.
Antverpy mají i největší počet židů v Belgii. Tento masakr odhalil a zastavil zejména charitní E. D. Morel
s židovskými kořeny (jeho dcera Stella se vdala za politika Josepha Retingera, jehož prapradědeček
Filip Rettinger byl židovský krejčí z Tarnów v Polsku, jež konvertoval ke katolictví).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Société_anversoise_de_commerce_au_Congo : Société anversoise de
commerce au Congo,
https://en.wikipedia.org/wiki/E._D._Morel : E. D. Morel,
https://en.wikipedia.org/wiki/Józef_Retinger : Józef Retinger "Retinger's great-grandfather, Filip
Rettinger, was a Jewish tailor from Tarnów who with his family converted to Catholicism in 1827.[5]
Sypek, Antoni (2013). "Żydowskie konwersje na chrześcijaństwo w Tarnowie, w latach 1785-1900"
[Jewish conversions to christianity in Tarnów in 1785-1900]. Rocznik Tarnowski: 128.",
https://www.stoplusjednicka.cz/temna-minulost-belgie-krutovlada-v-africkem-kongu-si-vyzadala-zivoty10-milionu-lidi : Temná minulost Belgie: Krutovláda v africkém Kongu si vyžádala životy 10 milionů lidí,
26.09.2020 - Miroslav Horký,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andrée_Geulen : Andrée Geulen-Herscovici, née le 6 septembre 1921 à
Bruxelles, est une citoyenne belge qui a contribué à sauver auqlques 300 enfants juifs durant la
Seconde Guerre mondiale.
Aktualizováno 8. 9. 2021 8:51
8. 9. 2021 8:30
A. Geulen, as a Belgian non-Jew, saved circa 300 Jewish children from 1942. Not-charitable Jews
apparently pay also for mass murders, eg Société Anversoise (public ltd.) with seat in Antwerp as one of
2 largest companies organizing massacre of circa 10 million blacks in Belgian colony of Congo in 18841908. Antwerp also has biggest number of Jews in Belgium. The massacre was discovered and stopped
especially by charitable E. D. Morel with Jewish roots (his daughter Stella married a politician Joseph
Retinger, whose great-grandfather Filip Rettinger was a Jewish tailor from Tarnów, Poland, who
converted to Catholicism).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Société_anversoise_de_commerce_au_Congo : Société anversoise de
commerce au Congo,
https://en.wikipedia.org/wiki/E._D._Morel : E. D. Morel,
https://en.wikipedia.org/wiki/Józef_Retinger : Józef Retinger "Retinger's great-grandfather, Filip
Rettinger, was a Jewish tailor from Tarnów who with his family converted to Catholicism in 1827.[5]
Sypek, Antoni (2013). "Żydowskie konwersje na chrześcijaństwo w Tarnowie, w latach 1785-1900"
[Jewish conversions to christianity in Tarnów in 1785-1900]. Rocznik Tarnowski: 128.",
https://www.stoplusjednicka.cz/temna-minulost-belgie-krutovlada-v-africkem-kongu-si-vyzadala-zivoty10-milionu-lidi : Temná minulost Belgie: Krutovláda v africkém Kongu si vyžádala životy 10 milionů lidí,
26.09.2020 - Miroslav Horký,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andrée_Geulen : Andrée Geulen-Herscovici, née le 6 septembre 1921 à
Bruxelles, est une citoyenne belge qui a contribué à sauver auqlques 300 enfants juifs durant la
Seconde Guerre mondiale.
Aktualizováno 9. 9. 2021 7:04
8. 9. 2021 9:04
V 2014 byla masová revoluce na západní Ukrajině, během níž bojovali přívrženci Evropské unie proti
přívržencům později svrženého proruského prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyče* zvoleného těsnou
většinou v ukrajinských prezidentských volbách v 2010, které byly kvalifikované a transparentní podle
pozorování Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a většiny mezinárodních
pozorovatelů, jichž bylo přítomno více než 3000**. 2014 se odtrhl proruský východ Ukrajiny.
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* https://cs.wikipedia.org/wiki/Válka_na_východní_Ukrajině#Září_2014 https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrbět
ice_(Vlachovice)
** https://cs.wikipedia.org/wiki/Prezidentské_volby_na_Ukrajině_2010
Aktualizováno 25. 4. 2021 11:07, 24. 4. 2021 21:58
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/soud-poslal-do-vězení-dalšího-čecha-který-bojoval-na-ukrajinědostal-také-20-let/ar-AAOdbtK?ocid=msedgntp : Soud poslal do vězení dalšího Čecha, který bojoval na
Ukrajině. Dostal také 20 let, EuroZprávy.cz, ČTK, 8.9.2021
Aktualizováno 8. 9. 2021 14:38
8. 9. 2021 14:36
Část židů bohatne velmi nemilosrdně okradením nežidů, proto fašistický prezident Tiso a jeho většina
Slováků měla velmi nerada židy1). Tiso dělal velké chyby, neboť byl tlustý masožravý vrcholový
predátor a ne milosrdný vegetarián2). Tyto chyby jsou, že dost nemiloval nepřátele ze židů3), jak
přikázal Ježíš, a že dost nezvážil, že velmi moc deportovaných slovenských židů bude Němci
zavražděno4), ačkoli Tiso zachránil mj. jeho kamarády5) ze židů a téměř všechny slovenské Romy6)7).
Literatura:
Zamlčaná pravda o Slovensku, PRIATELIA PREZIDENTA TISU na Slovensku a v cudzine a ďalší vo
vydavateľstve GARMOND Partizánske v roku 1996:
1) Z obhajovacej reči Dr. Martina Greču (zřejmě obhájce Tisa, má poznámka) pred tzv. Národným
súdom: Dr. Vavro Šrobár vo svojom spise "Z môjho života". Šrobár hovorí: "I židovská otázka prišla do
reči. Masaryk nebol zásadným antisemitom. ... Uznával, že boj proti židovskej pažravosti, úžere,
materializmu, proti ich spojenectvu s našimi nepriateľmi je oprávnený najmä na Morave a na Slovensku,
kde sa na dedinách stali pohromou naivného dôverčivého ľudu." str. 445
4) „keď sa (Tiso) dozvedel, že Nemci deportovaných Židov usmrcujú v plynových komorách, okamžite
rozkázal zastaviť ďalšie deportácie Židov do Nemecka napriek tomu, že Nemci zúrili proti tomuto
zastaveniu." RNDr. Anton Porubský, CSc., str. 5 (ačkoliv nyní oficiální verze je, že v roce 1943
deportace židů Slovensko zastavilo kvůli válečným neúspěchům Němců, má poznámka, s. 447)
Str. 303-341, Tomáš Štern, kapitola XVII Namiesto doslovu: Jozef Tiso a jeho interakcie so židovskou
komunitou, Jozef Hyrja ed., Tisovi poza chrbát, Príbehy odporu voči ľudáckému režimu, 1. vydání,
nakladatelství HADART Publishing s.r.o., 2020, Těšínská tiskárna, a.s.:
3) Dne 8.3.1942 matka Terézie, rozená Budíšková (1863-1947) manželka řezníka Jozefa Gašpara
Tisza (1862-1943) zřejmě napsala Tisovi následující dopis pouze částečně ve prospěch židů před
započetím jejich deportací: „Moj drahý syn, Židia mi tu nedajú pokoj, stále mi sem chodia a plačú, aby
som Ti napísala. Nemožem si pomocť, tak Ti píšem, rob čo chceš a jako myslíš. Keď možeš a chceš,
tak im pomož. Nehnevaj sa, že Ti toto píšem, ale nedali mi celý deň pokoj a plakali, aby som Ti písala.
Bozkáva Ťa Tvoja matka a otec.“
5) např. Dr. Armín Politzer-Tisův porodník (1860-1945), Tisovi spolužáci z nižšího chlapeckého
Žilinského královského katolického gymnázia z let 1898-1901: Dezider Spanyol (1888-1950), dr. Armín
Porjes (1887-1982), Július Zoltán-Weichherz (1887-1951), všechno židé
2) Bible kralická, Matouš 13, 15 Nebo ztučnělo jest srdce lidu tohoto, a ušima těžce slyšeli a oči své
zamhouřili, aby snad někdy neuzřeli očima a ušima neslyšeli a srdcem nesrozuměli, a neobrátili se, a já
abych jich neuzdravil.
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6) 31/08/2013 20:57:30 Téměř všichni Romové na Slovensku přežili období fašismu a holocaust, aniž
by je Slováci vydali do koncentračních táborů Hitlerovi. Základem tohoto v dějinách ojedinělého úspěchu
romské politiky na Slovensku bylo, že na Slovensku vždy vedle chudé romské osady existovala bohatší
vesnice slovenských sedláků, kdy každý bohatší slovenský sedlák měl pod patronátem jednu chudou
romskou rodinu. Této patronátní romské rodině dával bohatší sedlák zbytky ze svého hospodářství a za
to mu tato patronátní romská rodina ručila za to, že nikdo nebude krást úrodu na polích slovenského
sedláka-patrona. Kromě toho, že pole hlídala, tak v případě, že došlo ke krádeži, tak byla tato romská
patronátní rodina povinna bohatšímu slovenskému sedláku-patronu udat pachatele, který byl poté
odsouzen do vězení. I když romská osada držela pospolu a měla přísnou hierarchii, že vybrali k udání
zásadně jakéhosi obětního beránka, často přiženěného muže Roma či gadže, tj. ne-Roma do osady,
kteří stáli v hierarchii této romské osady nejníže, tak ke krádežím na polích slovenské bohatší vesnice
docházelo pouze výjimečně. Dále patronátní romská rodina pomáhala trochu svému bohatšímu
slovenskému sedlákovi-patronovi, avšak ne moc, protože Rom, který není jako gadžo (ne-Rom),
považuje práci za nečestnou a radši nepracuje, když nemusí. Když na Slovensku a v Evropě zvítězil
fašismus, tak každý slovenský sedlák si, jak mohl nejvíce, chránil svou patronátní romskou rodinu.
Výsledkem bylo, že cca 99% Romů na Slovensku přežilo v relativním bezpečí holocaust za druhé
světové války. Slovenský štát např., aby ukonejšil Hitlera a jeho romskou vyvražďovací politiku, tak
vydal jakési diskriminační zákony proti Romům, že se nesmějí stěhovat, avšak tyto zákony nebyly ve
skutečném životě na Slovensku nikým dodržovány. Toto lze postavit proti holocaustu Romů v Čechách
a na Moravě, kde Češi velmi kolaborovali s nacisty při vyvražďování českých Romů, a téměř všichni
čeští Romové zde byli vyvražděni, česká romská doktorská rodina Holomků, když si za protektorátu v
Čechách a na Moravě chtěla zachránit život, tak musela utéci k příbuzným na Slovensko. Vzhledem k
tomu, že za holocaustu byli téměř všichni čeští Romové nacisty vyvraždění, jsou dnešní čeští Romové
potomky těch, kteří se přistěhovali ze Slovenska po válce, a dokladem toho je, že v České republice
všichni Romové mluví slovenskou romštinou. Zdroj informací o romské kultuře a historii: Prameny
Muzea Romské kultury, Bratislavská 67, 60200 Brno, které jsem cca před 2-3 lety navštívil, studoval
prameny a tyto informace získal
7) https://tachles.tv/relacia/u-vas-na-obci/80vyrocie-prijatia-tzv-zidovskeho-kodexu-sa-blizi : 80.výročie
prijatia tzv. Židovského kódexu sa blíži, Jozef Tiso a jeho interakcie so židovskou komunitou, MUDr.
Tomáš Štern, predseda ŽNO Bratislava
Aktualizováno 9. 9. 2021 7:35
8. 9. 2021 21:27
Jews part becomes rich very mercilessly by robbing non-Jews, therefore fascist President Tiso and his
Slovaks majority didn't like Jews very much1). Tiso made big mistakes because he was a fat
carnivorous top predator and not a merciful vegetarian2). These mistakes are that he didn't love his
enemies-Jews enough3), as Jesus commanded, and that he didn't consider enough that very many
deported Slovak Jews would be murdered by the Germans4), although Tiso saved his friends-Jews5)
and also nearly all Slovak Roma6)7).
Literature:
Zamlčaná pravda o Slovensku, PRIATELIA PREZIDENTA TISU na Slovensku a v cudzine etc,
publishing house: GARMOND Partizánske in 1996:
1) Z obhajovacej reči Dr. Martina Greču (apparently Tiso's defender, my note) pred tzv. Národným
súdom: Dr. Vavro Šrobár vo svojom spise "Z môjho života". Šrobár hovorí: "I židovská otázka prišla do
reči. Masaryk nebol zásadným antisemitom. ... Uznával, že boj proti židovskej pažravosti, úžere,
materializmu, proti ich spojenectvu s našimi nepriateľmi je oprávnený najmä na Morave a na Slovensku,
kde sa na dedinách stali pohromou naivného dôverčivého ľudu."/ From the defense speech of Dr. Martin
Grečo (apparently Tiso defender, my note) before the so-called National Court: Dr. Vavro Šrobár in his
work "Z môjho života/From my life". Šrobár says: "The Jewish question also came to light. Masaryk was
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not a fundamental anti-Semite. ... He acknowledged that the fight against Jewish greed, usury,
materialism, against their alliance with our enemies is justified especially in Moravia and Slovakia, where
in the villages they became a disaster for the naive trusting people." page. 445
4) „keď sa (Tiso) dozvedel, že Nemci deportovaných Židov usmrcujú v plynových komorách, okamžite
rozkázal zastaviť ďalšie deportácie Židov do Nemecka napriek tomu, že Nemci zúrili proti tomuto
zastaveniu."/ "When (Tiso) learned that the Germans were killing deported Jews in the gas chambers,
he immediately ordered the cessation of further deportations of Jews to Germany, despite the fact that
the Germans were furious against this cessation." RNDr. Anton Porubský, CSc., page 5 (although now
official version is, that in 1943 Slovakia stopped deportation of Jews because of war failures of
Germans, my note, page 447)
Pages 303-341, Tomáš Štern, chapter XVII Namiesto doslovu: Jozef Tiso a jeho interakcie so židovskou
komunitou, Jozef Hyrja ed., Tisovi poza chrbát, Príbehy odporu voči ľudáckému režimu, 1st edition,
publishing house: HADART Publishing s.r.o., 2020, Těšínská tiskárna, a.s.:
3) On 8.3.1942 Mother Terézie, born Budíšková (1863-1947) wife of butcher Jozef Gašpar Tiszo (18621943) apparently wrote to Tiso following letter only partially in favor of Jews before beginning of their
deportations: „Moj drahý syn, Židia mi tu nedajú pokoj, stále mi sem chodia a plačú, aby som Ti
napísala. Nemožem si pomocť, tak Ti píšem, rob čo chceš a jako myslíš. Keď možeš a chceš, tak im
pomož. Nehnevaj sa, že Ti toto píšem, ale nedali mi celý deň pokoj a plakali, aby som Ti písala.
Bozkáva Ťa Tvoja matka a otec.“/ "My dear son, the Jews do not give me peace here, they still come
here and cry for me to write to you. I can't help myself, so I write to you, do what you want and as you
think. If you can and you want, help them. Don't be angry that I write this to you, but they didn't give me
peace all day and cried for me to write to you. Your mother and father are kissing you."
5) eg Dr. Armín Politzer-Tiso's obstetrician (1860-1945), Tiso's classmates from the lower boys' Žilina
Royal Catholic Grammar School from 1898-1901: Dezider Spanyol (1888-1950), dr. Armín Porjes
(1887-1982), Július Zoltán-Weichherz (1887-1951), all Jews
2) Bible KJV (King James Version), Matthew 13, 15 For this people's heart is waxed gross (ie by fat),
and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed; less at any time they should see with
their eyes and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted,
and I should heal them.
6) 31/08/2013 20:57:30 In Slovakia almost all gypsies survived the period of fascism and the holocaust,
without the Slovaks releasing them to Hitler´s concentration camps. The base for this in the history
unique success of the Romany politics in Slovakia was, that in Slovakia in the vicinity of the poor
Romany settlement there was always richer village of Slovak farmers, where each richer Slovak farmer
had under the patronage one poor Romany family. To this patronage Romany family the richer farmer
gave remains of his or her economy and for that his or her patronage Romany family guaranteed that no
one steals the crop on the fields of Slovak farmer-patron. In addition, that the fields were guarded, so in
the case, that a theft had occurred, so this patronage Romany family was obliged to denounce to a
richer Slovak farmer-patron the offender, who was then sentenced to prison. Although the Romany
settlement held together, it had a strict hierarchy, that they chose to denounce, in principle, a kind of
scapegoat, often into Romany settlement from outside married Romany men or gadjo (non-Romani),
who stood in the hierarchy in the Romany settlement the lowest, so the thefts on the fields of the Slovak
richer village were only in exceptional cases. Further patronage Romany family helped a little to his or
her richer Slovak farmer-patron, but not too much, because the gypsy, who is not like the gadjo (nonRomani), considers work as dishonorable and he or she better does not work, when he or she need not.
When in Slovakia and in Europe the fascism won, so every Slovak farmer, how he or she could the
most, protected his or her patronage Romany family. The result was that in Slovakia about 99% of
gypsies survived the holocaust in the relative safety during the Second World War. For example, to
deceive Hitler and his Romany murdering politics the Slovak State enacted some sort of discriminatory
laws against gypsies who may not be moving, however, no one respected these laws in real life in
Slovakia. This can stand against the Holocaust of the gypsies in Bohemia and Moravia, where the
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Czechs collaborated much with the Nazis in murders of Czech gypsies, and nearly all of the Czech
gypsies were killed here, if during protectorate of Bohemia and Moravia the Czech Romany doctoral
family of Holomeks wanted to save their life, so they had to ran away to relatives in Slovakia. Whereas
in the Holocaust almost all Czech gypsies were massacred by Nazis, today's Czech gypsies are the
descendants of those who moved here from Slovakia after the war, and the proof is that all gypsies in
the Czech Republic speak Slovak Romani. Source of information on the Romany culture and history:
Sources of the Museum of Romany culture, Bratislavská 67, 60200 Brno, which I visited about 2-3 years
ago, I studied and earned information there.
7) https://tachles.tv/relacia/u-vas-na-obci/80vyrocie-prijatia-tzv-zidovskeho-kodexu-sa-blizi : 80.výročie
prijatia tzv. Židovského kódexu sa blíži, Jozef Tiso a jeho interakcie so židovskou komunitou, MUDr.
Tomáš Štern, chairman of Jewish community in Bratislava
Aktualizováno 9. 9. 2021 7:36
8. 9. 2021 22:19

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.

Teď-dobrý diktátor je exprezident USA Donald Trump, jež nikdy
neuznal svou porážku, ale bude zřejmě mít podstatný podíl (skrz
jmenování katolických soudců Nejvyššího soudu USA) na
kriminalizaci potratů, tj. vražd nenarozených dětí v řadě států USA a
je přítelem židů (jeho dcera Ivanka má manžela a děti ortodoxní židy),
ale vina ortodoxních židů za mučivé košer porážky zvířat může
způsobit budoucí Trumpovy velké politické chyby. Nejlepší je
demokracie s fair právy všech živých tvorů v současnosti zejména
zvířat (politeia), na druhém místě je nejlepší diktatura s těmito právy.
9. 9. 2021 9:15

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.

Now-good dictator is USA ex-President Donald Trump, who never
acknowledged his defeat, but he will probably play significant role
(through appointment of Catholic judges of USA Supreme Court) in
criminalizing abortions, ie murders of unborn children in many USA
states and he is friend of Jews (his daughter Ivanka has Orthodox
Jewish husband and children), but the guilt of Orthodox Jews for
torturous kosher slaughters of animals can cause future Trump's big
political mistakes. Democracy with fair rights of all living creatures
currently especially of animals (politeia) is the best, on second place
dictatorship with these rights is the best.
9. 9. 2021 9:36

ZMĚNA: Parlamentní volby 2021 budu volit STAN, jež má dle srpna
průzkumu 10,5% voličů.2) Dle ANKETY HN.DUHA1) hnutí STAN je
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nejsilnější PRO etické velkochovy, tj. proti jedněm z největších
masových vražd a mučení v současném světě (PRO dále jen ČSSD,
Přísaha a Zelení, ale Piráti váhají) a i PRO chráněná území a
druhy1)3). STAN je PROTI manželství homosexuálů oproti Pirátům,
jež kandidují v koalici se STAN.4) V minulosti z 6 poslanců STAN
hlasovali PRO 3 a proti 1 zákazu klecových chovů5) a od začátku 5
PRO trestný čin úmyslného chovu zvířat v nevhodných podmínkách
s až 10 roky vězení6), KDU-ČSL tehdy NE PRO5)6).
Zdroje:
1)https://volby.hnutiduha.cz/sites/default/files/HD_ZK_Hodnoceni_predvolebnich_programu_2021.pdf :
Volby 2021, Ekologické organizace hodnotí volební programy a povolební plány politických stran, Hnutí
Duha a zelený kruh
2) https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/volebni-model-kantar-srpen-volby-do-poslanecke-snemovny2021_2108221515_ern : Volební model: ANO roste a vyhrálo by volby, koalice Spolu a PirSTAN
soupeří o druhé místo, Praha 22. srpna 2021, ČTK
3) https://www.greenpeace.org/czech/clanek/14732/koho-volit-hodnoceni-programu-politickychstran/?utm_campaign=climate-emergency&utm_source=en&utm_medium=email : Kdo myslí na
přírodu? Analýza programů v otázkách životního prostředí Greenpeace Česká republika a Zelený kruh 7
září, 2021
4) https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jednota-nove-koalice-piratu-a-stan-ma-svou-mez-manzelstvipro-vsechny-137301 : Jednota nové koalice Pirátů a STAN má svou mez: manželství pro všechny,
MARTINA MACHOVÁ, 16.1.2021, Seznam Zprávy
5)
- https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=73664&l=cz : 58. schůze, 48. hlasování, 16. září 2020, 11:49
Novela z. na ochranu zvířat proti týrání - EU, POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ
REPUBLIKY, NÁVRH BYL PŘIJAT Přítomno: 101 | Je třeba: 51
- Od: Vít Rakušan <vit.rakusan@stan.cz>
Dne 12.11.2020 v 20:36 Vít Rakušan napsal(a):
Dobrý den, Michael Canov zastává pro mě nepřijatelný názor. Je to názor jednoho senátora, ne názor
STAN. Osobně se od něj distancuju, stejně jako naše hnutí. Jsem pro ABSOLUTNÍ ZÁKAZ klecových
chovů a podporuji naopak pozměňovací návrhy kolegů, které pravidla ještě zpřísňují
S pozdravem
Vít Rakušan
předseda hnutí
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
6)
- https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=71932&l=cz : 39. schůze, 382. hlasování, 18. prosince 2019,
09:57 Novela z. - trestní zákoník, POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY,
NÁVRH BYL ZAMÍTNUT Přítomno: 184 | Je třeba: 93
- https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/039schuz/s039382.htm#h382 : Stenoprotokoly › 39. schůze
› Středa 18. prosince 2019, POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
- https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-114/zneni-20200601 : Zákon č. 114/2020 Sb. kterým se mění
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Aktualizováno 10. 9. 2021 0:23
9. 9. 2021 23:29

Vygenerováno Daliborem Grůzou Pátek 10. září 2021 v 4:46 UTC+02:00
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Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Ze své vědecké teorie navrhuji nutný dodatek společenské smlouvy o brzké změně našeho potravního
řetězce na milosrdný, jinak v mé teorii vážně hrozí za okolo 40 let zničení naší civilizace atomovou
válkou zřejmě prostřednictvím islámského terorismu. Ale přijetí mého návrhu prostým lidem a zejména
jeho vůdci není osobně osudové pro mě jako nemocného bezdětného vegetariána, a to na rozdíl od
Ježíše z Nazaretu, který jako zřejmý Bůh a Král přikazoval charitu lidu.
18. 9. 2021 17:36

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
From my scientific theory I propose necessary amendment to social contract about soon change of our
food chain to merciful one, otherwise in my theory there is serious threat of destruction of our civilization
by atomic war probably through Islamic terrorism in circa 40 years. But my proposal acceptance by
common people and especially its leaders is not personally fateful for me as an ill childless vegetarian
unlike Jesus of Nazareth, who as apparent God and King commanded caritas to people.
18. 9. 2021 17:46

V 2015-19 náčelník izraelské armády Gadi Eizenkot znamená Kůzle
Železné+hovno a hovno má nejnižší poslušné postavení, ale jestli je
železné, tak odporuje co možná nejvíce rozkazům velké zbytečné
smrti a bolesti. 2/16 Gadi Eizenkot, řekl: "Nechci, aby voják vystřílel
zásobník do dívky s nůžkami."* 7/17 armádní vedení skutečnost, že
izraelský voják Elor Azaria střílel na bezbranného Palestince ležícího
na zemi, považovalo za vraždu.** 6/18 masakry na palestinských
hranicích.***
* https://gloria.tv/postings/+/video/487e1xzs1EoNEdfSTm84kz8nN : Libor Halik 15. bře 2016, Gloria.TV
News on the 15th of March 2016
** https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/izraelsky-vojak-ktery-zabil-leziciho-palestinskeho-utocnikaneuspel-s-odvolanim-14018 : Izraelský voják, který zabil ležícího palestinského útočníka, neuspěl s
odvoláním, 30. 7.2017, Novinky.cz
*** https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zide-otevreny-dopis-palestina-izraelnasili.A180605_132714_domaci_bja : Čeští židé kritizují izraelskou vládu za násilnou politiku vůči
Palestině, 5.6.2018, Autoři: bja, ČTK
https://www.streamisrael.tv/documentaries/videos/eizenkot : Eizenkot, Documentaries, 47m, 2019,
director and writer Yariv Mozer, iZZY - Stream Israel
Aktualizováno 2. 10. 2021 17:37
19. 9. 2021 1:57

In 2015-19 chief of Israeli army Gadi Eizenkot means Goat kid
Iron+shit and shit has lowest obedient position, but if it is iron, so he
opposes as much as possible orders of big unnecessary death and
pain. 2/16 Gadi Eizenkot said, "I don't want a soldier to shoot all
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patrons into girl with scissors." 7/17 military leadership considered
the fact that Israeli soldier Elor Azaria shot into a defenseless
Palestinian lying on ground a murder.** 6/18 massacres on
Palestinian border.***
* https://gloria.tv/postings/+/video/487e1xzs1EoNEdfSTm84kz8nN : Libor Halik 15. bře 2016, Gloria.TV
News on the 15th of March 2016
** https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/izraelsky-vojak-ktery-zabil-leziciho-palestinskeho-utocnikaneuspel-s-odvolanim-14018 : Izraelský voják, který zabil ležícího palestinského útočníka, neuspěl s
odvoláním, 30. 7.2017, Novinky.cz
*** https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zide-otevreny-dopis-palestina-izraelnasili.A180605_132714_domaci_bja : Čeští židé kritizují izraelskou vládu za násilnou politiku vůči
Palestině, 5.6.2018, Authors: bja, ČTK
https://www.streamisrael.tv/documentaries/videos/eizenkot : Eizenkot, Documentaries, 47m, 2019,
director and writer Yariv Mozer, iZZY - Stream Israel
Aktualizováno 2. 10. 2021 17:36
19. 9. 2021 2:18
Dánsko zachránilo v holocaustu cca 700 starších dětí z Československa 75-80, Polska, Rakouska,
Německa. Většinou byly vyšší střední třída a zemědělská práce zde na venkově byla těžká pro ně* jako
36 chasidských vyvolenců Božích, na nichž záviselo zničení či zachování (židů) světa**. Jak děti
vraždily zvířata, tak Hitler vraždil jejich rodiny doma. Anglické "den"-jeskyně (Platónovo podobenství o
jeskyni /slepých/) jako Dánsko***, italsky: "cieco"-slepý jako Česko.
*https://cs.wikipedia.org/wiki/České_židovské_děti_v_Dánsku_za_druhé_světové_války : České
židovské děti v Dánsku za druhé světové války
** 10:06-10:18 min, Golet v údolí, Komedie/Drama, Česko, 1995, 90 min, Režie: Zeno Dostál, Předloha:
Ivan Olbracht (kniha), Scénář: Zeno Dostál, Jana Dudková
*** https://en.wikipedia.org/wiki/Denmark
https://www.streamisrael.tv/videos/into-the-north : Into the North, 1h 29m, Director: Natasha Dudinski,
Producer: Jan Macola, 2015, IZZY - Stream Israel
Aktualizováno 20. 9. 2021 12:32
19. 9. 2021 14:42
Denmark saved ca 700 older children from Czechoslovakia 75-80, Poland, Austria, Germany in
Holocaust. They were mostly upper middle class and agricultural work here in countryside was difficult
for them* as 36 Hasidic God's elects on whom destruction or preservation of (Jews) world depended**.
As children murdered animals, so Hitler murdered their families at home. English "den"-cave (Plato's
parable of /blind ones in/ cave) as Denmark***, Italian: "cieco"-blind as Czechia.
*https://cs.wikipedia.org/wiki/České_židovské_děti_v_Dánsku_za_druhé_světové_války : České
židovské děti v Dánsku za druhé světové války
** 10:06-10:18 min, Golet v údolí, Komedie/Drama, Česko, 1995, 90 min, Režie: Zeno Dostál, Předloha:
Ivan Olbracht (kniha), Scénář: Zeno Dostál, Jana Dudková
*** https://en.wikipedia.org/wiki/Denmark
https://www.streamisrael.tv/videos/into-the-north : Into the North, 1h 29m, Director: Natasha Dudinski,
Producer: Jan Macola, 2015, IZZY - Stream Israel
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Aktualizováno 20. 9. 2021 12:18
19. 9. 2021 15:03
V Izraeli potravním řetězci výše postavení dravci pohrdají svou kořistí, aby ji lovili. Mnozí z desítek tisíc
Izraele ochranky lidí, většina ruského původu, byli uznávanými profesionály nebo umělci, přesto se sem
přistěhovali ve vyšším věku a dělají tuto levnou práci, aby přežili. Zde ještě níže v potravním řetězci jsou
duševně nemocní židé* a pak gójové (amhorci) vně židů vyjma mocných a krutě k smrti umučená, tj.
košer porážená zvířata jsou nejníže, neboť v Izraeli mohou židé jíst z mrtvol zvířat jen košer maso.
* Standardní Haredi rodina, která měla dítě se zvláštními potřebami, by se styděla. Říkají jim „děti z
balkonu“, nemohly jít ven nebo být viděny, mohlo by to být dědičné a pak by jeho sourozenci měli
problém najít si partnera., viz https://www.streamisrael.tv/videos/nayess-kosher-news-episode-1 :
Nayess: Kosher News - Episode 1, 46 minut, Jaké to je být ultraortodoxním novinářem působícím v
systému zákonů, v nichž je více zakázáno než povoleno?, Rok: 2020, Jazyk: hebrejština, anglické
titulky. The Israel Film Council, Gesher Multicultural Film Fund, MAIMONIDES FUND, 11IKC, IZZY Stream Israel
https://www.streamisrael.tv/documentaries/videos/voices-from-the-booth : Voices From the Booth,
Documentaries, 49m, Director: Lina Chaplin, Producers: Lina Chaplin, Daniela Reiss, IZZY - Stream
Israel
Aktualizováno 19. 9. 2021 16:58
19. 9. 2021 16:29
In Israeli food chain predators of higher position despise their prey to hunt it. Many of tens thousands of
Israeli security people, most of Russian origin, were well-respected professionals or artists, yet
immigrated at older age here and do this cheap work to survive. Here even lower in the food chain,
there are mentally ill Jews* and then goyim (am-ha'aretz) outside Jews except for powerful ones, and
cruelly to death tortured, ie kosher slaughtered animals are lowest, because in Israel Jews can eat from
dead animal bodies only kosher meat.
* A standard Haredi family that had a child with special needs would be ashamed. They call them
"balcony kids," they couldn't go out or be seen, it could be hereditary and then his siblings would have
trouble finding a mate., see https://www.streamisrael.tv/videos/nayess-kosher-news-episode-1 : Nayess:
Kosher News - Episode 1, 46m, What is it like to be an ultra-Orthodox journalist operating within a
system of laws in which more is forbidden than allowed?, Year: 2020, Language: Hebrew, English
subtitles. The Israel Film Council, Gesher Multicultural Film Fund, MAIMONIDES FUND, 11IKC, IZZY Stream Israel
https://www.streamisrael.tv/documentaries/videos/voices-from-the-booth : Voices From the Booth,
Documentaries, 49m, Director: Lina Chaplin, Producers: Lina Chaplin, Daniela Reiss, IZZY - Stream
Israel
Aktualizováno 20. 9. 2021 20:03
19. 9. 2021 16:30
Manžel nové velvyslankyně Izraele v Česku Anny Azari se jmenuje Meir a je liberální rabín. Izraelská
hierarchizace není zde tak krutá. Zde je jen malá ortodoxní židovská komunita, neboť naše národnostní
menšiny jsou integrované a cítí se především Čechy. Pražská ortodoxní židovská komunita: "Pobožných
židů je maximálně 300. Mnoho z těch lidí, kteří jsou zbožně založení, /řeší/ obtíže (např. dostatek košer
jídla), že se vystěhují do Izraele, případně do Ameriky, do Anglie."*
* https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1185258379-cesty-viry/215562215500002-halel/titulky : 13:3914:40 min, Cesty víry, Halel, Pražská ortodoxní židovská komunita, 25 min, Premiéra: 3.5.2015, 13:50
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na ČT2, Česká televize, iVysílání
https://www.facebook.com/watch/?v=561022695106177
Aktualizováno 20. 9. 2021 14:02
20. 9. 2021 7:47
Husband of new Israeli ambassador to Czechia, Anna Azari, is named Meir and is liberal rabbi. Israeli
hierarchy isn't so cruel here. Here is only small orthodox Jewish community, because our national
minorities are integrated and they feel above all as Czechs. Prague's Orthodox Jewish Community:
"Here is maximum of 300 religious Jews. Many of these people who are pious /solve/ difficulties (such
as enough kosher food) in way that they move to Israel or America, England."*
* https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1185258379-cesty-viry/215562215500002-halel/titulky : 13:3914:40 min, Cesty víry, Halel, Pražská ortodoxní židovská komunita, 25 min, Premiéra: 3.5.2015, 13:50
na ČT2, Česká televize, iVysílání
https://www.facebook.com/watch/?v=561022695106177
Aktualizováno 20. 9. 2021 14:03
20. 9. 2021 8:29
Sign as me please PETITION of PETA to Wamos Air: Don’t Ship Monkeys to Labs. They have received
disturbing reports from airline insiders that Wamos Air, which is owned in part by Royal Caribbean, is
transporting 720 monkeys from Cambodia for use in U.S. laboratories in cruel experiments.
https://support.peta.org/page/32939/action/1?utm_source=PETA%3A%3AEMail&utm_medium=Alert&utm_campaign=0921%3A%3Aviv%3A%3APETA%3A%3AEMail%3A%3ATell+Wamos+Air+Dont+Transport+Monkeys+to+Laboratories%3A%3A%3A%3Aaa+em%3
A%3Ars1
Aktualizováno 21. 9. 2021 6:19
21. 9. 2021 6:14
Podepište jako já prosím PETICI od PETA proti společnosti Wamos Air: Neposílejte opice do laboratoří.
Obdrželi znepokojivé zprávy od zasvěcených z letecké společnosti, že společnost Wamos Air, kterou
zčásti vlastní společnost Royal Caribbean, přepravuje 720 opic z Kambodže pro použití v USA
laboratořích v krutých experimentech.
https://support.peta.org/page/32939/action/1?utm_source=PETA%3A%3AEMail&utm_medium=Alert&utm_campaign=0921%3A%3Aviv%3A%3APETA%3A%3AEMail%3A%3ATell+Wamos+Air+Dont+Transport+Monkeys+to+Laboratories%3A%3A%3A%3Aaa+em%3
A%3Ars1
Aktualizováno 21. 9. 2021 7:12
21. 9. 2021 6:20
http://www.spvzt.cz/ , http://stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/ ,
https://www.youtube.com/watch?v=YhOv47fQlRU Křesťané nemohou dobrovolně jíst a platit maso z židy a
muslimy nucených velmi mučivých košer, popř. halal porážek, a to vyjma krajní nouze. Je velké zlo pro křesťany
konvertovat k židovství či islámu, neboť dle mé zkušenosti lidé jako všežravci musí jíst malé množství masa. Je
dovolené, aby tajní křesťané jedli košer/halal maso v krajní nouzi. Romuald Jakub Weksler-Waskinel jako přeživší
holocaust, polský katolický ex-kněz, re-konvertovaný žid. Autor: Dalibor Grůza Filosofie rovnováhy, filosofie lásky
aneb řád vítězné armády: "Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni
rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory
(spekulace). Jestliže nebude uzákoněno a s výjimkou krajní nouze důsledně vynucováno jedení z mrtvol zvířat jen
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lékařsky zaručených zdechlin zvířat (např. po veterinární pitvě a převařených v několika vodách v hrnci pod
pokličkou), které zemřely zásadně na stáří, popřípadě i porážková daň jako trest za porušení tohoto, což se nyní
jeví jako velmi pravděpodobné tak, aby se z ortodoxních muslimů, jejichž náboženství jim zakazuje jedení
zdechlin, stali neortodoxní muslimové, pak jinak tito ortodoxní muslimové zřejmě brzy zahájí atomovou třetí
světovou válku, ale doufám, že předtím zemřu. Král světa je nejméně na asi 51 procent dle židů princip vraha (viz
http://www.spvzt.cz/Charitologie.htm#ch26 ), ale dle křesťanů princip lásky. Naopak si filosoficky hluboce vážím
charitního židovství a charitního islámu. Podle darwinismu a současného ortodoxního židovství vláda charity v
přírodě (tj. podle mě osudová povinnost všech živých tvorů působit co možná nejméně smrti a bolesti) je
milosrdná, nicméně lež, protože lidská bytost je vrcholový masožravý dravec, ale podle mé Filosofie rovnováhy
věřím, že milosrdná pravda je vláda Lásky ve světě, která je přítomná v Charitní práci všeho naživu. Copyleft
červenec léta Páně 2021, JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., Česká republika

http://www.spvzt.cz/ , http://stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/ , https://www.youtube.com/watch?
v=YhOv47fQlRU
Křesťané nemohou dobrovolně jíst a platit maso z židy a muslimy nucených velmi mučivých košer, popř.
halal porážek, a to vyjma krajní nouze. Je velké zlo pro křesťany konvertovat k židovství či islámu, neboť
dle mé zkušenosti lidé jako všežravci musí jíst malé množství masa. Je dovolené, aby tajní křesťané
jedli košer/halal maso v krajní nouzi. Romuald Jakub Weksler-Waskinel jako přeživší holocaust, polský
katolický ex-kněz, re-konvertovaný žid. Autor: Dalibor Grůza
Filosofie rovnováhy, filosofie lásky aneb řád vítězné armády: "Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc
chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná
nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace).
Jestliže nebude uzákoněno a s výjimkou krajní nouze důsledně vynucováno jedení z mrtvol zvířat jen
lékařsky zaručených zdechlin zvířat (např. po veterinární pitvě a převařených v několika vodách v hrnci
pod pokličkou), které zemřely zásadně na stáří, popřípadě i porážková daň jako trest za porušení
tohoto, což se nyní jeví jako velmi pravděpodobné tak, aby se z ortodoxních muslimů, jejichž
náboženství jim zakazuje jedení zdechlin, stali neortodoxní muslimové, pak jinak tito ortodoxní
muslimové zřejmě brzy zahájí atomovou třetí světovou válku, ale doufám, že předtím zemřu.
Král světa je nejméně na asi 51 procent dle židů princip vraha
(viz http://www.spvzt.cz/Charitologie.htm#ch26 ), ale dle křesťanů princip lásky. Naopak si filosoficky
hluboce vážím charitního židovství a charitního islámu. Podle darwinismu a současného ortodoxního
židovství vláda charity v přírodě (tj. podle mě osudová povinnost všech živých tvorů působit co možná
nejméně smrti a bolesti) je milosrdná, nicméně lež, protože lidská bytost je vrcholový masožravý dravec,
ale podle mé Filosofie rovnováhy věřím, že milosrdná pravda je vláda Lásky ve světě, která je přítomná
v Charitní práci všeho naživu.
Copyleft červenec léta Páně 2021, JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., Česká republika
21. 9. 2021 10:33
http://www.spvzt.cz/ , http://stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/ , https://www.youtube.com/watch?v=ibVFwh4sUc Christians cannot voluntarily eat and pay meat from the Jews- and Muslims-forced very torturous kosher,
virtually halal slaughters except for extreme need. It's big evil for Christians to convert to Judaism or Islam,
because in my experience humans as omnivores must eat small amount of meat. It is allowed for secret Christians
to eat kosher/halal meat in extreme need. Romuald Jakub Weksler-Waskinel as Holocaust survivor, Polish
Catholic ex-priest, a re-converted Jew. Author: Dalibor Grůza Philosophy of Balance, Philosophy of Love or Order
of Victorious Army: „All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other,
therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views
(speculations) If the eating from dead animals of only medically guaranteed carrions of animals (eg after veterinary
autopsy and boiled in several waters in a pot under the lid), which have on principle died of old age, possibly also
slaughter tax as a punishment for violating this, will not be enacted by law and, with the exception of extreme need,
consistently enforced, which now seems very probable, so that orthodox Muslims, whose religion forbids them to
eat carrions, become unorthodox Muslims, then otherwise these orthodox Muslims will apparently soon start an
atomic third world war, but I hope, that before it I will die. King of world is at least about 51 percent by Jews a
murderer principle (see http://www.spvzt.cz/Charitylogy.htm#ch26 ), but by Christians a love principle. On the
contrary I philosophically highly appreciate charitable Judaism and charitable Islam. According to Darwinism and
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contemporary Orthodox Judaism the government of charity in nature (i.e. according to me the fateful duty of all
living creatures to cause the least possible death and pain) is merciful, nevertheless a lie, because a human being
is a top carnivorous predator, but according to my Philosophy of Balance I believe that merciful truth is reign of
Love in world who is present in Charity work of all alive. copyleft July 2021 anno Domini, JUDr. Dalibor Gruza
Ph.D., Czech Republic

http://www.spvzt.cz/ , http://stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/ , https://www.youtube.com/watch?
v=ibV-Fwh4sUc
Christians cannot voluntarily eat and pay meat from the Jews- and Muslims-forced very torturous
kosher, virtually halal slaughters except for extreme need. It's big evil for Christians to convert to
Judaism or Islam, because in my experience humans as omnivores must eat small amount of meat. It is
allowed for secret Christians to eat kosher/halal meat in extreme need. Romuald Jakub WekslerWaskinel as Holocaust survivor, Polish Catholic ex-priest, a re-converted Jew. Author: Dalibor Grůza
Philosophy of Balance, Philosophy of Love or Order of Victorious Army: „All living creatures in fact
mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to
cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views (speculations)
If the eating from dead animals of only medically guaranteed carrions of animals (eg after veterinary
autopsy and boiled in several waters in a pot under the lid), which have on principle died of old age,
possibly also slaughter tax as a punishment for violating this, will not be enacted by law and, with the
exception of extreme need, consistently enforced, which now seems very probable, so that orthodox
Muslims, whose religion forbids them to eat carrions, become unorthodox Muslims, then otherwise these
orthodox Muslims will apparently soon start an atomic third world war, but I hope, that before it I will die.
King of world is at least about 51 percent by Jews a murderer principle
(see http://www.spvzt.cz/Charitylogy.htm#ch26 ), but by Christians a love principle. On the contrary I
philosophically highly appreciate charitable Judaism and charitable Islam. According to Darwinism and
contemporary Orthodox Judaism the government of charity in nature (i.e. according to me the fateful
duty of all living creatures to cause the least possible death and pain) is merciful, nevertheless a lie,
because a human being is a top carnivorous predator, but according to my Philosophy of Balance I
believe that merciful truth is reign of Love in world who is present in Charity work of all alive.
copyleft July 2021 anno Domini, JUDr. Dalibor Gruza Ph.D., Czech Republic
21. 9. 2021 10:34
Žabotinský (učitel izraelských premiérů1)) se svým synem jedli vepřové2) i košer maso. Šmolková z
Prahy jedla košer maso3). Košer maso je velmi kruté. 1939 Hitler chtěl všechny židy vystěhovat na
Západ, jež je nechtěl4), tak 1942 se je Hitler rozhodl zavraždit. Žabotinský věřil v ochranu hezkých, ale
krutých židovských dětí5) jako velkých jedlíků košer masa skrz židovskou armádu, odvetu, teror6), ale
Šmolková skrz mezinárodní jednání. 1942 oba bezmocní7).
1) https://www.streamisrael.tv/videos/the-legacy-ben-zion-netanyahu : The Legacy: Ben Zion
Netanyahu, Historický dokument - 53m, Moshe Levinson Profile Productions Ltd. copyright 2012
(Benzion Netanyahu, otec premiéra Benjamina Netanyahua /za politickou stranu Likud jako nástupce
Irgunu, má poznámka/, jako sionista, intelektuál a světově uznávaný historik. Dokument byl natočen
těsně předtím, než Benzion ve věku 102 let zemřel. Moje poznámka: Benzion Netanjahu byl blízkým
kolegou Vladimira Ze'ev Žabotinského jako zakladatele Irgunu, který přímo vychází z učení Vladimira
Ze'ev Žabotinského; tj. každý žid má právo přijít do Palestiny, pouze aktivní odveta odradí Araby, pouze
židovská armáda zajistí židovský stát, Spojeným královstvím byl Irgun považován za teroristickou
organizaci, také viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Irgun )
2) But there's one language that wasn't created for me nor was I created for it – German. To hell with
German and its creator and all who speak it. Perhaps I can speak of lofty things from the Congress
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stage in Ashkenazi, but when I need to go to a store and buy a little pork, I'm the most miserable of our
chosen people./ Ale je tu jeden jazyk, který nebyl vytvořen pro mě, ani já jsem pro něj nebyl vytvořen němčina. Do pekla s němčinou a jejím tvůrcem a všemi, kdo ji mluví. Možná mohu mluvit o vznešených
věcech z Kongresové stáže v Aškenázu, ale když potřebuji jít do obchodu a koupit si trochu vepřového
masa, jsem z těch našich vyvolených
nejubožejší., https://www.streamisrael.tv/documentaries/videos/the-raven-ze-ev-jabotinsky : 14:1821:00 The Raven: Ze'ev Jabotinsky, Documentaries, 1h 0m, 2015, Director: Ayelet Ofarim, Producers:
Gili Nadav, Yair Qedar, Michal Weits, Writer: Ayelet Ofarim, Starring: Tzahi Grad, Hannan Hever, Dan
Meridor
3) Rodina vlastnila dům v Kamzíkově ulici na Starém Městě (v Praze, má
poznámka), https://tachles.tv/relacia/historia/A%20o%20téhle%20dámě%20jste%20také%20neslyšeli%
3F : 1:09, Martin Šmok představuje Marii Šmolkovou, 10 min, 10. december 2020 o 17:00, A o téhle
dámě jste také neslyšeli?
4)
- Po jejím propuštění je Marie Šmolková postupně začleněna do delegace vedené doktorem Emilem
Kafkou ze židovské obce, delegace, kterou vyslal do svobodného světa sám Adolf Eichmann, aby
donutila svobodný svět přijmout víc židovských imigrantů, protože v té době nacistický plán počítal s
masovou emigrací židů, tato věc je samozřejmě obklopena mnoha otazníky, sám Adolf Eichmann o ní
na svém procesu v Izraeli začal spontánně vypovídat, ale poté, co popsal, jak ho zlobilo, když mu byla
vnucována Šmolková jako jediný člověk schopný něco vyjednat, soudce zasáhl a sdělil obžalovanému
Eichmannovi, že tyto detaily jeho práce nikoho nezajímají a dostal nové
otázky. https://tachles.tv/relacia/historia/A%20o%20téhle%20dámě%20jste%20také%20neslyšeli%3F :
6:00-6:48, Martin Šmok představuje Marii Šmolkovou, 10 min, 10. december 2020 o 17:00, A o téhle
dámě jste také neslyšeli?
- A Jew couldn't go to Palestine without a certificate. And where could they get a certificate? The few
certificates that the British government issued were divided among the parties and not given to the
Revisionists (political party, my note)./ Žid nemohl jít do Palestiny bez certifikátu. A kde by mohli dostat
certifikát? Těch několik certifikátů, které britská vláda vydala, bylo rozděleno mezi strany a nebylo dáno
Revizionistům (politické straně, má poznámka)., https://www.streamisrael.tv/documentaries/videos/theraven-ze-ev-jabotinsky : 51:14- 51:24 The Raven: Ze'ev Jabotinsky, Documentaries, 1h 0m, 2015,
Director: Ayelet Ofarim, Producers: Gili Nadav, Yair Qedar, Michal Weits, Writer: Ayelet Ofarim, Starring:
Tzahi Grad, Hannan Hever, Dan Meridor
5)
- Beitar. From the pit of decay and dust. With blood and sweat. Shall arise a race. Proud generous and
fierce. He wanted the Beitar youth movement which he founded in 25 in Latvia to be taught pride, to
walk proudly, properly dressed. He says: Yes, we should be a machine. In sync like a machine, efficient
like a machine, strong like a machine. Jabotinsky always saw our people as an undisciplined people, a
people that can't accept discipline. Pride. Even in poverty a Jew is a prince. Whether slave or tramp.
You have been created the son of kings. Crowned with the diadem of David./ Beitar. Z jámy rozkladu a
prachu. S krví a potem. Má povstat rasa. Hrdá velkorysá a divoká. Chtěl, aby se mládežnické hnutí
Beitar, které založil v roce 25 v Lotyšsku, naučilo hrdosti, aby chodilo hrdě, v řádných uniformách. Říká:
Ano, měli bychom být stroj. Synchronizováni jako stroj, efektivní jako stroj, silní jako stroj. Žabotinský
vždy viděl náš lid jako nedisciplinovaný národ, národ, který nedokáže přijmout kázeň. Hrdost. I v
chudobě je Žid princ. Ať otrok nebo tramp. Byl jsi stvořen jako syn králů. Korunován diadémem
Davida., https://www.streamisrael.tv/documentaries/videos/the-raven-ze-ev-jabotinsky : 19:42- 21:00
The Raven: Ze'ev Jabotinsky, Documentaries, 1h 0m, 2015, Director: Ayelet Ofarim, Producers: Gili
Nadav, Yair Qedar, Michal Weits, Writer: Ayelet Ofarim, Starring: Tzahi Grad, Hannan Hever, Dan
Meridor
- The words of Shir Betar ("The Betar Song"), written by Jabotinsky ... As the song expresses, Betar
youth were to be as "proud, generous, and fierce [alternately translated as 'cruel']" as Trumpeldor, and
as ready to sacrifice themselves for Israel./ Slova Shir Betar („Beitar píseň“), napsaná Žabotinským ...
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Jak píseň vyjadřuje, Beitar mládež měla být stejně „hrdá, velkorysá a divoká [střídavě překládáno jako
„krutá“]" jako Trumpeldor a připraveni obětovat se pro Izrael., https://en.wikipedia.org/wiki/Betar
6) učení Vladimira Ze'ev Žabotinského; tj. každý žid má právo přijít do Palestiny, pouze aktivní odveta
odradí Araby, pouze židovská armáda zajistí židovský stát, Spojeným královstvím byl Irgun považován
za teroristickou organizaci, https://cs.wikipedia.org/wiki/Irgun
7)
- The tragedy is, on one hand, that he, more than any other other Zionist leader, sensed the
approaching danger, sensed the horrible threat. On the other hand, he was less and less able to do
anything. He saw what was coming but couldn't do anything about it./ Na jedné straně tragédií je, že
více než kterýkoli jiný sionistický vůdce vycítil blížící se nebezpečí a tu hroznou hrozbu. Na druhou
stranu byl čím dál tím méně schopen cokoli dělat. Viděl, co přijde, ale nemohl s tím nic
dělat., https://www.streamisrael.tv/documentaries/videos/the-raven-ze-ev-jabotinsky : 52:05- 52:24 The
Raven: Ze'ev Jabotinsky, Documentaries, 1h 0m, 2015, Director: Ayelet Ofarim, Producers: Gili Nadav,
Yair Qedar, Michal Weits, Writer: Ayelet Ofarim, Starring: Tzahi Grad, Hannan Hever, Dan Meridor
- He never became a leader of the Jewish people. He didn't save European Jewry, he didn't break
through the gates of Palestine. Why see him as a tragic figure? He achieve great things. … He founded
a political movement, he created a Zionist way of thinking that's with us to this day./ Nikdy se nestal
vůdcem židovského národa. Nezachránil evropské židovstvo, neprorazil brány Palestiny. Proč ho
považovat za tragickou postavu? Dosahuje velkých věcí. … Založil politické hnutí, vytvořil sionistický
způsob myšlení, který je s námi dodnes.,. https://www.streamisrael.tv/documentaries/videos/the-ravenze-ev-jabotinsky : 54:27- 54:57 The Raven: Ze'ev Jabotinsky, Documentaries, 1h 0m, 2015, Director:
Ayelet Ofarim, Producers: Gili Nadav, Yair Qedar, Michal Weits, Writer: Ayelet Ofarim, Starring: Tzahi
Grad, Hannan Hever, Dan Meridor
Aktualizováno 24. 9. 2021 12:17
23. 9. 2021 21:03
Jabotinsky (Israeli prime ministers teacher1)) with his son ate pork and kosher meat2). Šmolková from
Prague ate kosher meat3). Kosher meat is very cruel. 1939 Hitler wanted to move all Jews to the West
which did not want them4), so 1942 Hitler decided to murder them. Jabotinsky believed in protection of
beautiful but cruel Jewish children5) as big kosher meat eaters through Jewish army, revenge, terror6),
but Šmolková through international negotiations. 1942 both powerless7).
1) https://www.streamisrael.tv/videos/the-legacy-ben-zion-netanyahu : The Legacy: Ben Zion
Netanyahu, Historical Documentaries - 53m, Moshe Levinson Profile Productions Ltd. copyright 2012
(Benzion Netanyahu, father of Prime Minister Benjamin Netanyahu /for political party Likud as successor
to Irgun, my note/, as a Zionist, an intellectual, and a world-renowned historian. The documentary was
filmed just before Benzion died at the age of 102. My note: Benzion Netanyahu was close collegue of
Vladimir Ze'ev Jabotinsky as founder of Irgun, which is directly based on teachings of Vladimir Ze'ev
Jabotinsky; i.e., every Jew has the right to come to Palestine, only active retaliation will deter the Arabs,
only Jewish army will secure Jewish state, the Irgun was considered as terrorist organization by the
United Kingdom, also see https://cs.wikipedia.org/wiki/Irgun )
2) But there's one language that wasn't created for me nor was I created for it – German. To hell with
German and its creator and all who speak it. Perhaps I can speak of lofty things from the Congress
stage in Ashkenazi, but when I need to go to a store and buy a little pork, I'm the most miserable of our
chosen people., https://www.streamisrael.tv/documentaries/videos/the-raven-ze-ev-jabotinsky : 14:1821:00 The Raven: Ze'ev Jabotinsky, Documentaries, 1h 0m, 2015, Director: Ayelet Ofarim, Producers:
Gili Nadav, Yair Qedar, Michal Weits, Writer: Ayelet Ofarim, Starring: Tzahi Grad, Hannan Hever, Dan
Meridor
3) Rodina vlastnila dům v Kamzíkově ulici na Starém Městě (v Praze, má poznámka)/ The family owned
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a house in Kamzíkova Street in the Old Town (in Prague, my
note), https://tachles.tv/relacia/historia/A%20o%20téhle%20dámě%20jste%20také%20neslyšeli%3F :
1:09, Martin Šmok představuje Marii Šmolkovou, 10 min, 10. december 2020 o 17:00, A o téhle dámě
jste také neslyšeli?
4)
- Po jejím propuštění je Marie Šmolková postupně začleněna do delegace vedené doktorem Emilem
Kafkou ze židovské obce, delegace, kterou vyslal do svobodného světa sám Adolf Eichmann, aby
donutila svobodný svět přijmout víc židovských imigrantů, protože v té době nacistický plán počítal s
masovou emigrací židů, tato věc je samozřejmě obklopena mnoha otazníky, sám Adolf Eichmann o ní
na svém procesu v Izraeli začal spontánně vypovídat, ale poté, co popsal, jak ho zlobilo, když mu byla
vnucována Šmolková jako jediný člověk schopný něco vyjednat, soudce zasáhl a sdělil obžalovanému
Eichmannovi, že tyto detaily jeho práce nikoho nezajímají a dostal nové otázky./ After her release, Mary
Šmolková is gradually integrated into a delegation led by Dr. Emil Kafka from the Jewish community, a
delegation sent to the free world by Adolf Eichmann himself to force the free world to accept more
Jewish immigrants because at that time the Nazi plan called for mass emigration of Jews. this matter is,
of course, surrounded by many question marks, Adolf Eichmann himself began to testify about it
spontaneously in his trial in Israel, but after describing how angry he was when Smolkova was very
recommended him as the only person able to negotiate something, the judge intervened and said to
defendant Eichmann that no one cares about these details of his work and has been asked new
questions., https://tachles.tv/relacia/historia/A%20o%20téhle%20dámě%20jste%20také%20neslyšeli%3
F : 6:00-6:48, Martin Šmok představuje Marii Šmolkovou, 10 min, 10. december 2020 o 17:00, A o téhle
dámě jste také neslyšeli?
- A Jew couldn't go to Palestine without a certificate. And where could they get a certificate? The few
certificates that the British government issued were divided among the parties and not given to the
Revisionists., https://www.streamisrael.tv/documentaries/videos/the-raven-ze-ev-jabotinsky : 51:1451:24 The Raven: Ze'ev Jabotinsky, Documentaries, 1h 0m, 2015, Director: Ayelet Ofarim, Producers:
Gili Nadav, Yair Qedar, Michal Weits, Writer: Ayelet Ofarim, Starring: Tzahi Grad, Hannan Hever, Dan
Meridor
5)
- Beitar. From the pit of decay and dust. With blood and sweat. Shall arise a race. Proud generous and
fierce. He wanted the Beitar youth movement which he founded in 25 in Latvia to be taught pride, to
walk proudly, properly dressed. He says: Yes, we should be a machine. In sync like a machine, efficient
like a machine, strong like a machine. Jabotinsky always saw our people as an undisciplined people, a
people that can't accept discipline. Pride. Even in poverty a Jew is a prince. Whether slave or tramp.
You have been created the son of kings. Crowned with the diadem of
David., https://www.streamisrael.tv/documentaries/videos/the-raven-ze-ev-jabotinsky : 19:42- 21:00 The
Raven: Ze'ev Jabotinsky, Documentaries, 1h 0m, 2015, Director: Ayelet Ofarim, Producers: Gili Nadav,
Yair Qedar, Michal Weits, Writer: Ayelet Ofarim, Starring: Tzahi Grad, Hannan Hever, Dan Meridor
- The words of Shir Betar ("The Betar Song"), written by Jabotinsky ... As the song expresses, Betar
youth were to be as "proud, generous, and fierce [alternately translated as 'cruel']" as Trumpeldor, and
as ready to sacrifice themselves for Israel., https://en.wikipedia.org/wiki/Betar
6) učení Vladimira Ze'ev Žabotinského; tj. každý žid má právo přijít do Palestiny, pouze aktivní odveta
odradí Araby, pouze židovská armáda zajistí židovský stát, Spojeným královstvím byl Irgun považován
za teroristickou organizaci,/ teachings of Vladimir Ze'ev Jabotinsky; i.e., every Jew has the right to come
to Palestine, only active retaliation will deter the Arabs, only Jewish army will secure Jewish state, the
Irgun was considered as terrorist organization by the United Kingdom,, https://cs.wikipedia.org/wiki/Irgun
7)
- The tragedy is, on one hand, that he, more than any other other Zionist leader, sensed the
approaching danger, sensed the horrible threat. On the other hand, he was less and less able to do
anything. He saw what was coming but couldn't do anything about
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it., https://www.streamisrael.tv/documentaries/videos/the-raven-ze-ev-jabotinsky : 52:05- 52:24 The
Raven: Ze'ev Jabotinsky, Documentaries, 1h 0m, 2015, Director: Ayelet Ofarim, Producers: Gili Nadav,
Yair Qedar, Michal Weits, Writer: Ayelet Ofarim, Starring: Tzahi Grad, Hannan Hever, Dan Meridor
- He never became a leader of the Jewish people. He didn't save European Jewry, he didn't break
through the gates of Palestine. Why see him as a tragic figure? He achieve great things. … He founded
a political movement, he created a Zionist way of thinking that's with us to this
day., https://www.streamisrael.tv/documentaries/videos/the-raven-ze-ev-jabotinsky : 54:27- 54:57 The
Raven: Ze'ev Jabotinsky, Documentaries, 1h 0m, 2015, Director: Ayelet Ofarim, Producers: Gili Nadav,
Yair Qedar, Michal Weits, Writer: Ayelet Ofarim, Starring: Tzahi Grad, Hannan Hever, Dan Meridor
Aktualizováno 24. 9. 2021 9:59
24. 9. 2021 1:01

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.

Semena rostlin, která mohou ve velké míře nahradit maso, jsou
například to, co se dává z polní trávy do hlíny, aby na poli vyrostla
nová tráva. Naopak rostlinné plody, které jsou obvykle zdravější než
semena rostlin, jsou například to, co roste na stromě a jednak to je
zbytek tohoto plodu rostliny, a jednak jej lze jíst, před tím, než dáme
rostlinné semeno z tohoto rostlinného plodu do hlíny, aby vyrostlo v
nový strom. (Bible, Gen 1,11 a Gen 1: 28-30)
28. 9. 2021 5:02

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.

Seeds of plants which can in big measure replace meat, are, for
example, what is given from field grass into soil to grow new grass in
field. On contrary the plant fruits, which are usually healthier than
plant seeds, are for example, what grows on tree and both it is the
rest of this fruit of plant and it can be eaten, before what we give the
plant seed from this plant fruit into a soil to grow into new tree.
(Bible, Gen 1,11 and Gen 1: 28-30)
28. 9. 2021 5:03

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
BIBLE, GEN 1,11: Vayomer elohim tadshe haaretz deshe (transliterated HEBREW)/ A řekne Bůh:
zatravni se země (mladou) trávou (CZECH)/ And God will say: let the earth to grass by (young) grass
(ENGLISH) ...
29. 9. 2021 6:12
UE: SAUVEZ LES ABEILLES ET LES AGRICULTEURS DATE LIMITE: JEUDI!/ EU PETICE Zachraňte
včely a zemědělce Termín čtvrtek/ EU PETITION Save bees and farmers Deadline thursday.
https://secure.avaaz.org/campaign/fr/save_bees_and_farmers_eci_reg/ : AVAAZ LE MONDE EN
ACTION
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Aktualizováno 29. 9. 2021 6:47
29. 9. 2021 6:47
Dle podrobného Dotazníku (viz níže volimprozvirata) pro politické strany Parlamentní volby 2021
ohledně ochrany zvířat ANO vše slibuje, ale vše blokovala, SPOLU je sporná, ale její TOP 09 je mezi
nejlepšími, PIRÁTI A STAN byli a jsou nejlepší a SPD navazuje na jednu z mála dobrých tradic
ekofašismu. V tomto dotazníku se spojily 4 přední v Česku působící organizace na ochranu zvířat Compassion in World Farming Česko, NESEHNUTÍ, OBRAZ–Obránci zvířat a Svoboda zvířat. STAN je
i dle ANKETY HN.DUHA* nejsilnější PRO etické velkochovy. Budu volit STAN, jež má dle srpna
průzkumu 10,5% voličů.**
*https://volby.hnutiduha.cz/sites/default/files/HD_ZK_Hodnoceni_predvolebnich_programu_2021.pdf :
Volby 2021, Ekologické organizace hodnotí volební programy a povolební plány politických stran, Hnutí
Duha a zelený kruh
** https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/volebni-model-kantar-srpen-volby-do-poslanecke-snemovny2021_2108221515_ern : Volební model: ANO roste a vyhrálo by volby, koalice Spolu a PirSTAN
soupeří o druhé místo, Praha 22. srpna 2021, ČTK
https://volimprozvirata.cz/election.php
Aktualizováno 29. 9. 2021 20:16
29. 9. 2021 15:17
V 2017-18 šikana níže lidí mi znemožnila advokacii. Kandidátka 2021 představenstva ČAK (dříve JUDr.
Jirousek, Smejkal, dříve i nově JUDr. Maisner, Sokol, Žižlavský, Toman, Mgr. Němec, Matějovský, Mika
atd.) jsou zde velmi mocná skupina bez reálné konkurence asi s velmi vyvinutým plazím mozkemarchikortex s primitivní reakcí jako agresivní obrana teritoria, ale asi pro vzkříšení mrtvých i masožravá
predace musí být charitní. Ortodoxní židé jsou možná hadi, viz http://www.spvzt.cz/indexarticles/202008-15.html
Aktualizováno 30. 9. 2021 7:29
29. 9. 2021 21:23
Volím etické velkochovy STAN.1) Ačkoliv v Dotazníku: Volím pro zvířata vyjma dobré TOP 09 sporná
SPOLU1) to odmítá mj., že jsou pro lepší podmínky pro dálkové transporty hospodářských zvířat2), tak
ODS psala: Budeme prosazovat EU zákaz klecových chovů nosnic či kožešinových farem, aby zákaz
neznevýhodnil české zemědělce.3) A v minulosti z 23 poslanců ODS hlasovali 12 PRO zákaz klecových
chovů4) a na začátku 15 PROTI trestný čin úmyslného nevhodného chovu zvířat s až 10 roky vězení5)
(dle poslance ODS Marka Bendy to poškodí velkochovy“6)), KDU-ČSL tehdy NE PRO4)5).
1) Dle podrobného Dotazníku (viz níže volimprozvirata: https://volimprozvirata.cz/election.php ) pro
politické strany Parlamentní volby 2021 ohledně ochrany zvířat ANO vše slibuje, ale vše blokovala,
SPOLU je sporná, ale její TOP 09 je mezi nejlepšími, PIRÁTI A STAN byli a jsou nejlepší a SPD
navazuje na jednu z mála dobrých tradic ekofašismu. V tomto dotazníku se spojily 4 přední v Česku
působící organizace na ochranu zvířat - Compassion in World Farming Česko, NESEHNUTÍ, OBRAZ–
Obránci zvířat a Svoboda zvířat. STAN je i dle ANKETY HN.DUHA* nejsilnější PRO etické velkochovy.
Budu volit STAN, jež má dle srpna průzkumu 10,5% voličů.**
*https://volby.hnutiduha.cz/sites/default/files/HD_ZK_Hodnoceni_predvolebnich_programu_2021.pdf :
Volby 2021, Ekologické organizace hodnotí volební programy a povolební plány politických stran, Hnutí
Duha a zelený kruh
** https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/volebni-model-kantar-srpen-volby-do-poslanecke-snemovny2021_2108221515_ern : Volební model: ANO roste a vyhrálo by volby, koalice Spolu a PirSTAN
soupeří o druhé místo, Praha 22. srpna 2021, ČTK
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2) -------- Přeposlaná zpráva -------Předmět: RE: projekt https://volimprozvirata.cz/ - Dotazník - má žádost jako budoucího voliče koalice
SPOLU v říjnových volbách 2021
Datum: Thu, 30 Sep 2021 12:38:45 +0200
Od: TOP Volby <Volby@top09.cz>
Komu: JUDr. Dalibor Gruza Ph.D. <daliborgruza@seznam.cz>
Dobrý den, hodnocení organizací sdružených v projektu Volím pro zvířata považujeme za nekorektní,
nepřesné a zkreslující. SPOLU pomáháme ochraně zvířat nejenom slovy, ale především naší konkrétní
prací v Poslanecké sněmovně. Organizacím jsme poslali vyčerpávající odpověď, ve které jsme v
žádném případě neodmítli podporu jejich návrhům. Jsme ochotni o nich vést diskuzi, ale vzhledem k
obrovským dopadům, které by ta opatření měla, se nemůžeme bez jejich komplexní znalosti k jejich
podpoře odpovědně zavázat. Požádali jsme také, aby naše odpověď byla zveřejněna v plném znění.
Jelikož to zmíněné organizace odmítly, přikládáme naši odpověď níže. Děkujeme za přečtení.
Dobrý den,
SPOLU pomáháme ochraně zvířat a jejich ochranu jsme za poslední roky pozvedli na zcela jinou
úroveň.
Prosadili jsme zpřísnění trestů za týrání zvířat tak, že tyrani, kteří trýzní zvířata obzvlášť krutým
způsobem, budou moci být posíláni do vězení až na několik let a bude jim moci být další chov zvířat
zcela zakázán. Spolu s tím jsme také právně definovali a zakázali množírny.
SPOLU jsme také na národní úrovni úspěšně prosadili nejen zákaz kožešinových farem, ale i konec
klecových chovů nosnic a drezůru divokých zvířat v cirkusech. Jsme připraveni i nadále prosazovat
zlepšování životních podmínek hospodářských zvířat na národní úrovni, stejně jako prosazovat
společný přístup EU ke vhodnému zacházení se zvířaty (včetně celoevropského zákazu klecových
chovů nosnic či kožešinových farem) tak, aby zákazem nebyli znevýhodněni čeští zemědělci a aby tyto
podmínky byly uplatňovány i na zboží dovážené ze třetích zemí mimo EU.
V otázce zlepšení podmínek pro dálkové transporty hospodářských zvířat jsme aktivní už nyní, a to
nejen na národní, ale i evropské úrovni. Na evropské úrovni dlouhodobě podnikají kroky v tomto směru
především naši europoslanci.
Jsme připraveni této iniciativě poskytnout maximální podporu i na národní úrovni. Jsme také připraveni
dále zlepšovat zacházení se zvířaty na české i evropské úrovni a nebráníme se diskuzi o návrzích
společného projektu 4 organizací na ochranu zvířat v ČR (Compassion in World Farming, OBRAZ –
Obránci zvířat, Svoboda zvířat a Nesehnutí). Tato diskuse ale musí proběhnout a zavázat se nyní ke
zcela konkrétním návrhům, které mají velmi široký (a momentálně nevyčíslený) dopad v celé řadě
oblastí, by od nás bylo nezodpovědné a populistické, a proto tak učinit nemůžeme.
Děkujeme a doufáme ve zveřejnění odpovědi v plném znění.
Koalice SPOLU
S pozdravem
TOP Volby
TOP 09 | |
Tel:
www.top09.cz
www.facebook.com/top09cz
www.youtube.com/topvidea
3) -------- Přeposlaná zpráva --------
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Předmět: Re: Prosím Vás o sdílení videa, aby se Volím pro zvířata dostalo k co nejvíce lidem-odpověď
ODS
Datum: Wed, 11 Aug 2021 16:55:03 +0200
Od: JUDr. Dalibor Gruza Ph.D. <daliborgruza@seznam.cz>
Komu: Marek Voršilka | OBRAZ - Obránci zvířat <vorsilka.marek@obrancizvirat.cz>
ODS - Občanská demokratická strana
ODS - Občanská demokratická strana
Politická strana
po 14:38
Posláno 9. srpen v 14:38
Dobrý den, na svém facebooku
(viz https://www.facebook.com/dalibor.gruza/posts/10221005285064057 ) jsem před říjnovými volbami
2021 podpořil Vaši koalici SPOLU. Důležitým tématem je pro mě ochrana zvířat, tak mě zajímá, jak se k
ní stavíte. Narazil jsem na projekt https://volimprozvirata.cz/ . Proto bych se chtěl zeptat, jestli plánujete
vyplnit tento dotazník. Děkuji za odpověď. JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., nar. 29.1.1973, Hustopeče
14:09
ODS - Občanská demokratická strana
Poslal(a) ODS - Občanská demokratická strana, Dnes v 14:09
Dobrý den, vážený pane Grůzo,
děkujeme Vám za podnět i podporu! 💙 Přístup koalice SPOLU k ochraně zvířat je vystižen již v
programu, například: “Na úrovni EU nedovolíme dovoz potravin
ze třetích zemí, které nesplňují naše přísné standardy. Budeme prosazovat společný přístup ke
vhodnému zacházení se zvířaty (včetně celoevropského zákazu klecových chovů nosnic či
kožešinových farem) tak, aby zákazem nebyli znevýhodněni čeští zemědělci.” či “Platba za ekologické
činnosti, kterou zemědělci dostávají ve formě dotací, bude jednoduchá, rychlá a efektivní. To vše stále s
ohledem na to, jak šetrně ke krajině a zvířatům zemědělec přistupuje.”
S přáním příjemného zbytku dne a pevného zdraví,
za tým ODS, Vojtěch
4) https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=73664&l=cz : 58. schůze, 48. hlasování, 16. září 2020, 11:49
Novela z. na ochranu zvířat proti týrání - EU, POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ
REPUBLIKY, NÁVRH BYL PŘIJAT Přítomno: 101 | Je třeba: 51
5)
- https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=71932&l=cz : 39. schůze, 382. hlasování, 18. prosince 2019,
09:57 Novela z. - trestní zákoník, POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY,
NÁVRH BYL ZAMÍTNUT Přítomno: 184 | Je třeba: 93
- https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/039schuz/s039382.htm#h382 : Stenoprotokoly › 39. schůze
› Středa 18. prosince 2019, POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
- https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-114/zneni-20200601 : Zákon č. 114/2020 Sb. kterým se mění
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
6) Jeden z mála poslanců, který nejásal nad přitvrzením zákona, byl poslanec ODS Marek Benda.
„Nejsem žádný příznivce týrání zvířat. To, co se tady rozpoutalo v posledním půl roce, nemá s tvorbou
zákonů nic společného. Až se nám to za tři, pět, sedm let vrátí, tak se nedivme,“ řekl Benda. Vadí mu
nový desetiletý trest za chov zvířat v nevhodných podmínkách. „Bude tendence některých aktivistů začít
používat právě nové ustanovení proti zoologickým zahradám, cirkusům, možná velkochovům,“ prohlásil,
když poslanci o zákonu hlasovali v prosinci poprvé., viz https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/snemovna-
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tyrani-zvirat-trestni-zakonik-chov-v-nevhodnych-podminkach-mnozirny.A200303_182737_domaci_kop :
Za chov zvířat v nevhodných podmínkách bude hrozit až deset let vězení, 2020, Autor: Josef Kopecký
Aktualizováno 1. 10. 2021 3:35
30. 9. 2021 15:13
Židé z Arábie (Mizrachim-Sefardi, např. Maroka) v Izraeli jsou většinou dělníci a zde v potravním řetězci
níže než židovští přistěhovalci z Evropy (Aškenázim)*. Kvůli syndromu holocaustu Bůh Aškenázim je
hlavně princip vraha, ale Mizrachim většinou bez toho syndromu prvně chtěli mír s Araby***, ale mučili
zvířata (košer maso) a nebyl mír, ale i predace má být charitní. Nyní Mizrachim, např. vrchní rabín
Ovadja Josef**, jsou zmatení.
* Israeli-born Ashkenazim are up to twice more likely to study in a university than Israeli-born Mizrahim.
According to a survey by the Adva Center, the average income of Ashkenazim was 36 percent higher
than that of Mizrahim in 2004./ Izraelští rodáci Aškenázim mají až dvakrát větší pravděpodobnost studia
na univerzitě než izraelští rodáci Mizrachim. Podle průzkumu Adva Center byl průměrný příjem
Aškenázim o 36 procent vyšší než příjem Mizrachim v roce 2004.,
viz https://en.wikipedia.org/wiki/Mizrahi_Jews
** Yosef Ovadia: It is forbidden to be merciful to them (the Arabs, my note). You must send missiles to
them and annihilate them. They are evil and damnable. ... who are partners to this important (peace)
process, and want its success, long days and years". He continued, "The People of Israel are taught to
seek peace, and three times daily pray for it. We wish for a sustainable peace with all our neighbors".
He blessed "all the leaders and peoples, Egyptians, Jordanians, and Palestinians, who are partners to
this important process and want its success, a process that will bring peace to our region and prevent
bloodshed"/ Josef Ovadia: Je zakázáno být k nim (Arabům, má pozn.) milosrdný. Musíte k nim poslat
rakety a zničit je. Jsou zlí a zatracení. ... kteří jsou partnery tohoto důležitého (mírového) procesu a
chtějí jeho úspěch, dlouhé dny a roky“. Pokračoval: „Izraelský lid se učí hledat mír a třikrát denně se za
něj modlí. Přejeme si udržitelný mír se všemi našimi sousedy.“ Požehnal„ všem vůdcům a lidem,
Egypťanům, Jordáncům a Palestincům, kteří jsou partnery tohoto důležitého procesu a chtějí jeho
úspěch, proces, který přinese mír do našeho regionu a zabrání krveprolití“,
viz https://en.wikipedia.org/wiki/Ovadia_Yosef
***
- Vichistická vláda tvrdě prosazovala i v Maroku (stejně jako ve Francii) Norimberské rasové zákony,
dokonce někteří velmi aktivní vichističtí kolaboranti chtěli vypravit židovské transporty i z Maroka.
Ovšem marocký sultán Mohammed V. ujistil představitele Světového židovského kongresu, že tyto
zákony jsou v rozporu s marockým právem a že zabrání židovským transportům. Prosazoval, aby měli
Hebrejci rovná práva s muslimy a vzal je pod zvláštní ochranu, Jednou z nejvýznamnějších světových
událostí byl vznik státu Izrael a Válka za nezávislost. Židé se po celém arabském a muslimském světě
dostali do ohrožení života, pogromy a násilnosti všeho druhu a byly zažehnuty po celém Blízkém
východě. I v tolerantním Maroku propuklo běsnění. Sultán Mohammed V. se snažil uklidňovat situaci, K
dvěma nejvýznamnějším pogromům došlo ve městech Oujda a Djerrada. Vyžádaly desítky životů, Proto
po vzniku Izraele více než 90 % Židů Maroko opustilo. Ti chudí odešli do Izraele, kde postupně vytvořili
jádro dělnické třídy, marocká židovská elita zamířila do Francie a Kanady. V současnosti žije v Maroku
7000 Izraelitů, převážná část tohoto společenství žije v Casablance a Rabatu. Po celém světě žije jeden
milion Židů, kteří mají marocké kořeny., viz https://neviditelnypes.lidovky.cz/zahranici/historie-marockazidovska-komunita.A151029_231406_p_zahranici_wag : HISTORIE: Marocká židovská komunita,
31.10.2015, NEVIDITELNÝ PES, Hana Lukešová
- The Arabs respected us, they respected our Sabbath, our holidays. And they know that we're brothers.
"There. Hebrews and Arabs ..." Hebrews - Jews. And Arabs. "All sit together "and rejoice their hearts
"with music and song." Here he says (40:16-40:35), The year of the Yom Kippur War (1973, my note)
was his last Yom Kippur. When he heard about the war he trembled, he sat down on the podium and
said to me: Haim, you do the additional (military, my note) service. I did the additional service, he went
home and never came out. (53:36-53:53), When he came to Israel he saw Israel as invincible, the Six
Day War, you know what I mean? The same shock that all Israelis felt, he felt much more deeply,
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whether because of his health or his delicate nature or what he wrote about Israel. And from then on he
stayed at home and that was the end of the era of Rabbi David Buzaglo. (56:16-56:45)/ Arabové nás
respektovali, respektovali naši sobotu, naše svátky. A vědí, že jsme bratři. „Tam. Hebrejci a Arabové ...“
Hebrejci - Židé. A Arabové. „Všichni spolu sedí“ a radují se ze svých srdcí „s hudbou a písní“. Zde říká
(40:16-40:35), Rok jomkipurské války (1973, má pozn.) byl jeho posledním jom kipur. Když se doslechl
o válce, třásl se, posadil se na pódium a řekl mi: Chaime, děláš doplňkovou službu. Udělal jsem
doplňkovou službu, on šel domů a nikdy nevyšel. (53:36–53:53), Když přišel do Izraele, viděl Izrael jako
nepřemožitelný, šestidenní válka, víte, co tím myslím? Stejný šok, jaký pocítili všichni Izraelci, pocítil
mnohem hlouběji, ať už kvůli svému zdraví nebo své jemné povaze nebo tomu, co napsal o Izraeli. A od
té doby zůstal doma a to byl konec éry rabína Davida Buzagla. (56:16–56:45),
see https://www.streamisrael.tv/documentaries/videos/a-song-of-friendship-rabbi-david-buzaglo : A
Song of Friendship: Rabbi David Buzaglo, Documentaries,1h 3m, Rabbi David Buzaglo was the greatest
Hebrew liturgical poet of the twentieth century. Born in Morocco in 1903. Year: 2015, Director: Rafael
Balulu, Producer: Yair Qedar, Writer: Rafael Balulu, Starring: Shlomo Bar, Meir Buzaglo, Haviva Podaya
Aktualizováno 1. 10. 2021 10:29
1. 10. 2021 0:33
Jews from Arabia (Mizrahim-Sephardim, eg Morocco) in Israel are mostly workers and here in food
chain lower than Jewish immigrants from Europe (Ashkenazim)*. Due to Holocaust syndrome the
Ashkenazim God is mainly a murderer principle, but Mizrahim mostly without this syndrome firstly
wanted peace with the Arabs***, but they tortured animals (kosher meat) and there was not peace, but
also predation shall be charitable. Now Mizrahim, eg chief rabbi Ovadia Yosef**, are confused.
* Israeli-born Ashkenazim are up to twice more likely to study in a university than Israeli-born Mizrahim.
According to a survey by the Adva Center, the average income of Ashkenazim was 36 percent higher
than that of Mizrahim in 2004., see https://en.wikipedia.org/wiki/Mizrahi_Jews
** Yosef Ovadia: It is forbidden to be merciful to them (the Arabs, my note). You must send missiles to
them and annihilate them. They are evil and damnable. ... who are partners to this important (peace)
process, and want its success, long days and years". He continued, "The People of Israel are taught to
seek peace, and three times daily pray for it. We wish for a sustainable peace with all our neighbors".
He blessed "all the leaders and peoples, Egyptians, Jordanians, and Palestinians, who are partners to
this important process and want its success, a process that will bring peace to our region and prevent
bloodshed", see https://en.wikipedia.org/wiki/Ovadia_Yosef
***
- Vichistická vláda tvrdě prosazovala i v Maroku (stejně jako ve Francii) Norimberské rasové zákony,
dokonce někteří velmi aktivní vichističtí kolaboranti chtěli vypravit židovské transporty i z Maroka.
Ovšem marocký sultán Mohammed V. ujistil představitele Světového židovského kongresu, že tyto
zákony jsou v rozporu s marockým právem a že zabrání židovským transportům. Prosazoval, aby měli
Hebrejci rovná práva s muslimy a vzal je pod zvláštní ochranu, Jednou z nejvýznamnějších světových
událostí byl vznik státu Izrael a Válka za nezávislost. Židé se po celém arabském a muslimském světě
dostali do ohrožení života, pogromy a násilnosti všeho druhu a byly zažehnuty po celém Blízkém
východě. I v tolerantním Maroku propuklo běsnění. Sultán Mohammed V. se snažil uklidňovat situaci, K
dvěma nejvýznamnějším pogromům došlo ve městech Oujda a Djerrada. Vyžádaly desítky životů, Proto
po vzniku Izraele více než 90 % Židů Maroko opustilo. Ti chudí odešli do Izraele, kde postupně vytvořili
jádro dělnické třídy, marocká židovská elita zamířila do Francie a Kanady. V současnosti žije v Maroku
7000 Izraelitů, převážná část tohoto společenství žije v Casablance a Rabatu. Po celém světě žije jeden
milion Židů, kteří mají marocké kořeny.,/ The Vichy government strongly enforced the Nuremberg racial
laws in Morocco (as well as in France), even some very active Vichy collaborators wanted to send
Jewish transports from Morocco as well. However, the Sultan of Morocco, Mohammed V, assured
representatives of the World Jewish Congress that these laws were contrary to Moroccan law and he
would prevent Jewish transports. He advocated that the Hebrews have equal rights with Muslims and
took them under special protection. One of the most important events in the world was the
establishment of the state of Israel and the War of Independence. Jews life throughout the Arab and
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Muslim worlds were threatened with pogroms and violence of all kinds, which started throughout the
whole Middle East. Even in tolerant Morocco, big pogroms started. Sultan Mohammed V. tried to calm
the situation. The two most important pogroms occurred in the cities of Oujda and Djerrada. There were
dozens of murdered people, Therefore, after the creation of Israel, more than 90% of Jews left Morocco.
The poor went to Israel, where they gradually formed the core of the working class, and the Moroccan
Jewish elite emigrated to France and Canada. There are now 7,000 Israelites in Morocco, most of whom
live in Casablanca and Rabat. There are one million Jews around the world who have Moroccan roots.,
see https://neviditelnypes.lidovky.cz/zahranici/historie-marocka-zidovskakomunita.A151029_231406_p_zahranici_wag : HISTORIE: Marocká židovská komunita, 31.10.2015,
NEVIDITELNÝ PES, Hana Lukešová
- The Arabs respected us, they respected our Sabbath, our holidays. And they know that we're brothers.
"There. Hebrews and Arabs ..." Hebrews - Jews. And Arabs. "All sit together "and rejoice their hearts
"with music and song." Here he says (40:16-40:35), The year of the Yom Kippur War (1973, my note)
was his last Yom Kippur. When he heard about the war he trembled, he sat down on the podium and
said to me: Haim, you do the additional service. I did the additional service, he went home and never
came out. (53:36-53:53), When he came to Israel he saw Israel as invincible, the Six Day War, you
know what I mean? The same shock that all Israelis felt, he felt much more deeply, whether because of
his health or his delicate nature or what he wrote about Israel. And from then on he stayed at home and
that was the end of the era of Rabbi David Buzaglo. (56:16-56:45),
see https://www.streamisrael.tv/documentaries/videos/a-song-of-friendship-rabbi-david-buzaglo : A
Song of Friendship: Rabbi David Buzaglo, Documentaries,1h 3m, Rabbi David Buzaglo was the greatest
Hebrew liturgical poet of the twentieth century. Born in Morocco in 1903. Year: 2015, Director: Rafael
Balulu, Producer: Yair Qedar, Writer: Rafael Balulu, Starring: Shlomo Bar, Meir Buzaglo, Haviva Podaya
Aktualizováno 1. 10. 2021 9:51
1. 10. 2021 2:08
ZMĚNA: Parlamentní volby 2021 budu volit STAN, jež má dle srpna průzkumu 10,5% voličů.2) Dle
ANKETY HN.DUHA1) hnutí STAN je nejsilnější PRO etické velkochovy, tj. proti jedněm z největších
masových vražd a mučení v současném světě (PRO dále jen ČSSD, Přísaha a Zelení, ale Piráti váhají)
a i PRO chráněná území a druhy1)3). STAN je PROTI manželství homosexuálů oproti Pirátům, jež
kandidují v koalici se STAN.4) V minulosti z 6 poslanců STAN hlasovali PRO 3 a proti 1 zákazu
klecových chovů5) a od začátku 5 PRO trestný čin úmyslného chovu zvířat v nevhodných podmínkách s
až 10 roky vězení6), KDU-ČSL tehdy NE PRO5)6).
Zdroje:
1) https://volby.hnutiduha.cz/sites/default/files/HD_ZK_Hodnoceni_predvolebnich_programu_2021.pdf :
Volby 2021, Ekologické organizace hodnotí volební programy a povolební plány politických stran, Hnutí
Duha a zelený kruh
2) https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/volebni-model-kantar-srpen-volby-do-poslanecke-snemovny2021_2108221515_ern : Volební model: ANO roste a vyhrálo by volby, koalice Spolu a PirSTAN
soupeří o druhé místo, Praha 22. srpna 2021, ČTK
3) https://www.greenpeace.org/czech/clanek/14732/koho-volit-hodnoceni-programu-politickychstran/?utm_campaign=climate-emergency&utm_source=en&utm_medium=email : Kdo myslí na
přírodu? Analýza programů v otázkách životního prostředí Greenpeace Česká republika a Zelený kruh 7
září, 2021
4) https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jednota-nove-koalice-piratu-a-stan-ma-svou-mez-manzelstvipro-vsechny-137301 : Jednota nové koalice Pirátů a STAN má svou mez: manželství pro všechny,
MARTINA MACHOVÁ, 16.1.2021, Seznam Zprávy
5)
- https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=73664&l=cz : 58. schůze, 48. hlasování, 16. září 2020, 11:49
Novela z. na ochranu zvířat proti týrání - EU, POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ
REPUBLIKY, NÁVRH BYL PŘIJAT Přítomno: 101 | Je třeba: 51
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- Od: Vít Rakušan <vit.rakusan@stan.cz>
Dne 12.11.2020 v 20:36 Vít Rakušan napsal(a):
Dobrý den, Michael Canov zastává pro mě nepřijatelný názor. Je to názor jednoho senátora, ne názor
STAN. Osobně se od něj distancuju, stejně jako naše hnutí. Jsem pro ABSOLUTNÍ ZÁKAZ klecových
chovů a podporuji naopak pozměňovací návrhy kolegů, které pravidla ještě zpřísňují
S pozdravem
Vít Rakušan
předseda hnutí
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
6)
- https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=71932&l=cz : 39. schůze, 382. hlasování, 18. prosince 2019,
09:57 Novela z. - trestní zákoník, POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY,
NÁVRH BYL ZAMÍTNUT Přítomno: 184 | Je třeba: 93
- https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/039schuz/s039382.htm#h382 : Stenoprotokoly › 39. schůze
› Středa 18. prosince 2019, POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
- https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-114/zneni-20200601 : Zákon č. 114/2020 Sb. kterým se mění
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Blíže viz: http://www.spvzt.cz/
S pozdravem
dr. Dalibor Grůza
Aktualizováno 1. 10. 2021 16:12
1. 10. 2021 16:12

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Věřím či znám počítačový algoritmus (zákon) o jistotě, aby neexistovala bolest (viz vrchol této webové
stránky). Já myslím, že ano. Může jít o počítačový virus (chybu), který však není moc nebezpečný, proto
mi ostatní poskytují velké množství informací. Tímto počítačovým algoritmem pak zpracovávám tyto
informace a generuji všechny články na této facebookové stránce.
1. 10. 2021 20:05

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
I believe or know a computer algorithm (law) about surety not to exist pain (see the top of this website). I
think so. It can be a computer virus (error), but it is not very dangerous, so others provide me with a lot
of information. I then process this information with this computer algorithm and generate all the articles
on this Facebook page.
1. 10. 2021 20:11

Výchovný, ne zničující nepřátelský boj (Ježíš, Bible, Matouš 5,44), ne
vyhlazení židů nepřátel ničící při východu židů z Egypta všechny
opozdilce (Bible, Dt 25: 17-19, 1 Sam 15). Vojáci jsou často zuřiví
(zélóti) pro smrt kamarádů v boji, vraždí civilisty a i vlastní děti
(středověký jemenský rabín Shalom Shabazi, masakr Arabů v Dejr
Jásin v 1948, Římané císaře Nera*). Nutná možná-nejpřísnější
charitní disciplína jakékoliv spravedlivé armády**.
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*
-- Bible, Ex 21: 15-17, Dt 27,16, Dt 21: 18-21
-- (Shalom Shabazi 1619 - 1720 je vynikající jemenský rabín, kabalista a básník. Psal hebrejsky,
aramejsky a arabsky Je jedním z nejuctívanějších vůdců jemenských židů. Ctěn jako spravedlivý člověk
také jemenskými muslimy., viz https://ru.wikipedia.org/wiki/Шабази,_Шалом )
(Rabín Shabazi měl dceru jménem Shima a dva syny: Jehudu a Šimona., https://he-m-wikipediaorg.translate.goog/wiki/_?שלום_שבזיx_tr_sl=auto&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui )
Shabazi walked the procession alongside his daughter on the donkey, and as he did he wrote his
lamentation for her, because he knew he was going to kill her. At a certain point she fell off the donkey
and died. She preferred to die rather than marry an Arab, and died a virgin. (26:38-27:17) One day there
was a gathering at Shabazi's house. His youngest son Yehuda was there, and he was a bit of a rascal.
We know Yehuda wasn't smart. Probably, yes. There are folktales. Folktales, even they're not accurate,
certainly reflect certain tendencies. Yehuda was young, and was also pushed aside. Shabazi stepped
out for a few minutes while the gathering continued to sit around smoking. Then Yehuda, who wanted to
show off, invoked the sacred name and turned the hookah pipes into snakes. Everyone jumped up, went
to Shabazi and said, "Look what your son did." Yehuda shouldn't have touched the Kabbalah. He was
showing off his knowledge of it. Why would you do that? And he killed him. Actually killed him. Imagine a
father killing his son. "Let the wicked one be overthrown, and let him be terrified and cut off from his
inheritance Understand everything that I say Lay out a colorful spread and white linen and give me the
prosperity of a sapling Do not contaminate my cherished secret From the head of an enemy who is as
silent as the deaf who is put into a tumult by the glory of my riches To twist and strike he seeks you,
trying to allure you with pleasing ideas" The father's judgement is very strict. He's a potential murderer.
His piety, his religious zealotry leads him to senseless actions. Have you heard of "be killed but not
transgress"? Heard of it? -It's Jewish law. In certain cases life is not important. Period. Here the principle
of the sacred name is above humen life. It's above human life. -Exactly. A man piously holds onto his
belief that this is righteous path, and if he believes in God, this abstract, he would sacrifice everything to
Him just like Abraham and Isaac. There's something about the killing of his children that makes him a
mythical father figure ... strengthens his position as the community's mythical father. Because... -It's
funny he killed two of his kids and he's "The Father". -That's just it, something about the sacrifice of his
own children for the sake of his principles indicates that he values the community more than his own
children. (36:28-39:24), see/ Shabazi kráčel v průvodu po boku své dcery na oslu, a když to udělal,
napsal pro ni svůj nářek, protože věděl, že ji zabil. V určitém okamžiku spadla z osla a zemřela. Raději
zemřela, než aby si vzala Araba, a zemřela jako panna. (26:38-27:17) Jednoho dne se v Shabaziho
domě sešlo shromáždění. Byl tam jeho nejmladší syn Jehuda a byl tak trochu rošťák. Víme, že Jehuda
nebyl chytrý. Pravděpodobně ano. Existují lidové příběhy. Lidové příběhy, i když nejsou přesné,
rozhodně odrážejí určité tendence. Jehuda byl mladý a byl také odstrčen stranou. Shabazi vystoupil na
několik minut, zatímco shromáždění dál sedělo a kouřilo. Potom Jehuda, který se chtěl pochlubit, použil
svaté jméno a z vodní dýmky udělal hady. Všichni vyskočili, šli za Shabazim a řekli: „Podívej, co udělal
tvůj syn.“ Jehuda se neměl dotýkat kabaly. Předváděl své znalosti o tom. Proč bys udělal to? A on ho
zabil. Skutečně ho zabil. Představte si otce, který zabil svého syna. „Nechť svrhne toho ničemného a
nechá se vyděsit a odřízne od svého dědictví Rozumějte všemu, co říkám Rozložte barevný potah a bílé
prádlo a dejte mi prosperitu (odrostku) stromku Nekontaminujte mé drahocenné tajemství Od hlavy
nepřítele, který je tak tichý jako hluchý který je dán do zmatku slávy mého bohatství Kroutí se a udeří
hledá tě snažící se tě nalákat líbeznými nápady" Otcův úsudek je velmi přísný. Je to potenciální vrah.
Jeho zbožnost a náboženská horlivost (zealotry) ho vedou k nesmyslným činům. Slyšeli jste o „být zabit,
ale ne přestoupit“? Slyšel o tom? -Je to židovský zákon. V některých případech není život důležitý.
Doba. Zde je zásada posvátného jména nad lidským životem. Je to nad lidským životem. -Přesně. Muž
zbožně drží svou víru, že je to cesta spravedlivá, a pokud věří v Boha, tento abstrakt, obětoval by mu
všechno stejně jako Abraham a Izák. Na zabíjení jeho dětí je něco, co z něj dělá mýtickou postavu otce
... posiluje jeho pozici jako mýtického otce komunity. Protože ... -Je to legrační, zabil dvě ze svých dětí a
on je "otec". -To je právě to, něco o obětování vlastních dětí kvůli jeho zásadám naznačuje, že si
komunity váží více než vlastních dětí. (36:28-39:24),
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viz https://www.streamisrael.tv/documentaries/videos/muray-shabazi-s-riddle : Muray, Shabazi's Riddle,
Muray, Shabazi's Riddle, Documentaries, 51m, Year: 2018, Director: Israela Shaer-Meoded, Producers:
Itay Barkan, Yair Qedar, Writers: Yair Qedar, Israela Shaer-Meoded, Starring: Lea Avraham, Adi
Keissar
(Bible kralická, Leviticus 5, "1 Zhřešil-li by člověk, tak že slyše hlas zakletí a jsa svědkem toho, což viděl
neb slyšel, a neoznámil by, poneseť pokutu za nepravost svou.", tj. bude Bohem pokutována celá
izraelská komunita, jestliže nebude viník potrestán lidskou spravedlností, Leviticus 24, "10 Vyšel pak
syn ženy Izraelské, kteréhož měla s mužem Egyptským, mezi syny Izraelskými, a vadili se v staních syn
ženy té Izraelské s mužem Izraelským. 11 I zlořečil syn ženy té Izraelské a rouhal se jménu Božímu.
Tedy přivedli ho k Mojžíšovi. (Jméno pak matky jeho bylo Salumit, dcera Dabri, z pokolení Dan.) 12 A
dali jej do vězení, až by jim bylo oznámeno, co s ním Bůh káže učiniti. 13 Mluvil pak Hospodin k
Mojžíšovi, řka: 14 Vyveď toho ruhače ven z stanů, a nechať všickni ti, kteříž slyšeli, vloží ruce na hlavu
jeho, a všecken lid ať ho ukamenuje. 15 Mluvě pak k synům Izraelským, díš jim: Kdož by koli zlořečil
Bohu svému, poneseť hřích svůj. 16 Kdož by zlořečil jménu Hospodinovu, smrtí umře, a všecko
shromáždění bez milosti ukamenuje jej. Tak cizí, jako doma zchovaný, když by zlořečil jménu
Hospodinovu, smrtí umře. 23 Tedy mluvil Mojžíš k synům izraelským ty věci. I vyvedli toho ruhače ven
za stany, a kamením ho zametali. Učinili, pravím, synové Izraelští vedlé toho, jakož přikázal Hospodin
Mojžíšovi.", strany 95 a 96, Právo v hebrejské Bibli, Jiří Kašný, vydal Vyšehrad, spol. s r.o., Praha 2017)
-- Jako masakr Dejr Jásin se označuje operace židovských oddílů Irgunu a Lechi z 9. dubna 1948, která
měla za cíl obsadit arabskou vesnici Dejr Jásin západně od Jeruzaléma. Oddíly však narazily na tvrdý
odpor a třetina z nich byla zraněna či zabita. Po osmi hodinách bojů zůstalo na místě 110 až 250
mrtvých Arabů včetně žen a dětí., viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Masakr_Dejr_Jásin
-- Starověké záznamy se shodují, že Poppaea zemřela následkem kopance od Nerona v době konání
soutěží zvaných Neronie v létě 65. Nero těhotnou ženu kopl pravděpodobně během hádky poté, co mu
Poppaea něco vyčítala; podle některých pověstí však šlo o otravu.
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Poppaea_Sabina ) Záhy po svém příjezdu do Řecka obdržel Nero zprávy o
propuknutí povstání židů v Judeji. Poměry v této provincii se zhoršovaly téměř nepřetržitě po několik
předcházejících desetiletí. Po kapitulaci římské posádky v pevnosti Masada se v říjnu 66 syrský
místodržitel Cestius Gallus pokusil proniknout s jedinou legií k Jeruzalému. Narazil ale na houževnatější
odpor, než jaký očekával, což ho přinutilo ke stažení. Při následném ústupu byli římští vojáci přepadeni
ze zálohy a zmasakrováni židovskými povstalci. V reakci na tento neúspěch pověřil Nero vedením války
se židy zdatného generála Tita Flavia Vespasiana. Ten v dalším roce vtáhl s mohutným vojskem do
Galileje a poměrně rychle si tuto oblast podmanil. V červenci 67 dobyli Římané pevnost Jotapatu, jejímž
velitelem byl slavný historik Josef ben Mathitjahu, známý spíše jako Flavius Josephus. Nastalá
občanská válka v římské říši přerušila vojenské operace, takže úplného potlačení povstání bylo
dosaženo až v roce 73. (https://cs.wikipedia.org/wiki/Nero ) 10. srpna 70 byl vypálen římským vojskem
vedeným Titem židovský Chrám v Jeruzalémě jako nejposvátnější místo židovství a zároveň největší
starověká zvířecí jatka a pak již nikdy nebyl obnoven.
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzalémský_chrám ) Zélóti (z řečtiny tj. „horliví“, hebrejsky: kana'im), byla
militantní židovská skupina a protiřímské odbojové hnutí v 1. století našeho letopočtu v Judeji. V roce 66
našeho letopočtu se podíleli na protiřímském povstání a revoltě, která vešla ve známost jako první
židovská válka. V té se různým židovským skupinám podařilo osvobodit Jeruzalém, který však nakonec
Římané v roce 70 dobyli zpět a zbořili tamní Chrám. https://cs.wikipedia.org/wiki/Zélóti_(Judea) )
Zničení židovského Šalamounova chrámu a tohoto druhého židovského chrámu v Jeruzalémě a
holocaust se připomíná dle židovské kalendáře devátý den měsíce av, hebrejsky Tiša be-av.
(https://plus.rozhlas.cz/nejsmutnejsi-den-zidovskeho-kalendare-6631977 : Nejsmutnější den židovského
kalendáře, 12. srpen 2008, autor: Anna Sehnalová, Český rozhlas)
** V 2015-19 náčelník izraelské armády Gadi Eizenkot. 2/2016 Gadi Eizenkot, řekl: "Nechci, aby voják
vystřílel zásobník do dívky s nůžkami."1) 7/2017 armádní vedení skutečnost, že izraelský voják Elor
Azaria střílel na bezbranného Palestince ležícího na zemi obžalovalo před soudem jako vraždu.2)
6/2018 masakry na palestinských hranicích.3)
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1) https://gloria.tv/postings/+/video/487e1xzs1EoNEdfSTm84kz8nN : Libor Halik 15. bře 2016, Gloria.TV
News on the 15th of March 2016
2) https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/izraelsky-vojak-ktery-zabil-leziciho-palestinskeho-utocnikaneuspel-s-odvolanim-14018 : Izraelský voják, který zabil ležícího palestinského útočníka, neuspěl s
odvoláním, 30. 7.2017, Novinky.cz
3) https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zide-otevreny-dopis-palestina-izraelnasili.A180605_132714_domaci_bja : Čeští židé kritizují izraelskou vládu za násilnou politiku vůči
Palestině, 5.6.2018, Autoři: bja, ČTK
https://www.streamisrael.tv/documentaries/videos/eizenkot : Eizenkot, Documentaries, 47m, 2019,
director and writer Yariv Mozer, iZZY - Stream Israel
Aktualizováno 3. 10. 2021 8:19
2. 10. 2021 10:41

Educational, not annihilating enemy fight (Jesus, Bible, Matthew
5,44), not extermination of Jews enemies destroying all latecomers in
Jews deliverance from Egypt (Bible, Dt 25: 17-19, 1 Sam 15). Soldiers
are often furious (Zealots) for deaths of comrades in fight, they
murder both civilians and own children (medieval Yemeni rabbi
Shabazi, massacre of Arabs in Deir Yassin in 1948, Romans of
Emperor Nero*). Needed possible-strictest charitable discipline of
any righteous army**.
*
-- Bible, Ex 21: 15-17, Dt 27,16, Dt 21: 18-21
-- (Shalom Shabazi 1619 - 1720 is an excellent Yemeni rabbi, Kabbalist and poet. He wrote in Hebrew,
Aramaic and Arabic. He is one of the most honored leaders of Yemeni Jews. Honored as a righteous
man also by Yemeni Muslims., see https://ru.wikipedia.org/wiki/Шабази,_Шалом )
(Rabbi Shabazi had one daughter with name Shima and two sons: Yehuda and Simon., https://he-mwikipedia-org.translate.goog/wiki/_?שלום_שבזיx_tr_sl=auto&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui )
Shabazi walked the procession alongside his daughter on the donkey, and as he did he wrote his
lamentation for her, because he knew he was going to kill her. At a certain point she fell off the donkey
and died. She preferred to die rather than marry an Arab, and died a virgin. (26:38-27:17) One day there
was a gathering at Shabazi's house. His youngest son Yehuda was there, and he was a bit of a rascal.
We know Yehuda wasn't smart. Probably, yes. There are folktales. Folktales, even they're not accurate,
certainly reflect certain tendencies. Yehuda was young, and was also pushed aside. Shabazi stepped
out for a few minutes while the gathering continued to sit around smoking. Then Yehuda, who wanted to
show off, invoked the sacred name and turned the hookah pipes into snakes. Everyone jumped up, went
to Shabazi and said, "Look what your son did." Yehuda shouldn't have touched the Kabbalah. He was
showing off his knowledge of it. Why would you do that? And he killed him. Actually killed him. Imagine a
father killing his son. "Let the wicked one be overthrown, and let him be terrified and cut off from his
inheritance Understand everything that I say Lay out a colorful spread and white linen and give me the
prosperity of a sapling Do not contaminate my cherished secret From the head of an enemy who is as
silent as the deaf who is put into a tumult by the glory of my riches To twist and strike he seeks you,
trying to allure you with pleasing ideas" The father's judgement is very strict. He's a potential murderer.
His piety, his religious zealotry leads him to senseless actions. Have you heard of "be killed but not
transgress"? Heard of it? -It's Jewish law. In certain cases life is not important. Period. Here the principle
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of the sacred name is above humen life. It's above human life. -Exactly. A man piously holds onto his
belief that this is righteous path, and if he believes in God, this abstract, he would sacrifice everything to
Him just like Abraham and Isaac. There's something about the killing of his children that makes him a
mythical father figure ... strengthens his position as the community's mythical father. Because... -It's
funny he killed two of his kids and he's "The Father". -That's just it, something about the sacrifice of his
own children for the sake of his principles indicates that he values the community more than his own
children. (36:28-39:24), see https://www.streamisrael.tv/documentaries/videos/muray-shabazi-s-riddle :
Muray, Shabazi's Riddle, Muray, Shabazi's Riddle, Documentaries, 51m, Year: 2018, Director: Israela
Shaer-Meoded, Producers: Itay Barkan, Yair Qedar, Writers: Yair Qedar, Israela Shaer-Meoded,
Starring: Lea Avraham, Adi Keissar
(Bible King James Version-KJV, Leviticus 5, "1 And if a soul sin, and hear the voice of swearing, and is
a witness, whether he hath seen or known of it; if he do not utter it, then he shall bear his iniquity.", ie
the whole Israeli community will bear it before the God, if the guilty one is not punished by human
justice, Leviticus 24, "10 And the son of an Israelitish woman, whose father was an Egyptian, went out
among the children of Israel: and this son of the Israelitish woman and a man of Israel strove together in
the camp; 11 And the Israelitish woman's son blasphemed the name of the Lord, and cursed. And they
brought him unto Moses: (and his mother's name was Shelomith, the daughter of Dibri, of the tribe of
Dan:) 12 And they put him in ward, that the mind of the Lord might be shewed them. 13 And the Lord
spake unto Moses, saying, 14 Bring forth him that hath cursed without the camp; and let all that heard
him lay their hands upon his head, and let all the congregation stone him. 15 And thou shalt speak unto
the children of Israel, saying, Whosoever curseth his God shall bear his sin. 16 And he that blasphemeth
the name of the Lord, he shall surely be put to death, and all the congregation shall certainly stone him:
as well the stranger, as he that is born in the land, when he blasphemeth the name of the Lord, shall be
put to death. 23 And Moses spake to the children of Israel, that they should bring forth him that had
cursed out of the camp, and stone him with stones. And the children of Israel did as the Lord
commanded Moses.", pages 95 and 96, Právo v hebrejské Bibli, Jiří Kašný, published by Vyšehrad,
spol. s r.o., Prague 2017)
-- The Deir Yassin massacre is the operation of the Jewish divisions of Irgun and Lechi on April 9, 1948,
which aimed to occupy the Arab village of Deir Yassin west of Jerusalem. However, the divisions
encountered hard resistance and one third of them were injured or killed. After eight hours of fighting,
from 110 to 250 dead Arabs, including women and children, were at the place.,
see https://cs.wikipedia.org/wiki/Masakr_Dejr_Jásin
-- Ancient records agree that Poppaea died as a result of a kick from Nero during a competition called
Neronia in the summer of 65. Nero kicked the pregnant woman probably during an argument after
Poppaea blamed him; however, according to some rumors, it was poisoning.
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Poppaea_Sabina ) Shortly after his arrival in Greece, Nero received reports
of an outbreak of the Jewish uprising in Judea. Conditions in the province have deteriorated almost
continuously over the past few decades. After the surrender of the Roman garrison at the fortress of
Masada in October 66, the Syrian governor Cestius Gallus tried to penetrate Jerusalem with a single
legion. But he encountered harder resistance than he expected, forcing him to withdraw. During the
subsequent retreat, Roman soldiers were attacked from the reserve and massacred by Jewish
insurgents. In response to this failure, Nero entrusted the war against the Jews with the competent
General Titus Flavius Vespasian. The following year, he marched with a big army into Galilee and
conquered the area relatively quickly. In July 67, the Romans conquered the fortress of Jotapat,
commanded by the famous historian Joseph ben Mathitjahu, better known as Flavius Josephus. The
following civil war in the Roman Empire interrupted military operations, so that complete suppression of
the uprising was not achieved until 73 (https://cs.wikipedia.org/wiki/Nero ) On August 10, 70, the Jewish
Temple in Jerusalem was burned down by the Roman army led by Titus as the holiest place of Judaism
and at the same time the largest ancient animal slaughterhouse, and then it was never rebuilt.
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzalémský_chrám ) The Zealots (from Greek, ie "zealous", Hebrew:
kana'im), was a militant Jewish group and anti-Roman resistance movement in the 1st century of anno
Domini in Judea. In 66 anno Domini, they took part in the anti-Roman uprising and revolt, which became
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known as the First Jewish War. In it, various Jewish groups succeeded in liberating Jerusalem, which,
however, was recaptured in the end by the Romans in 70 and they demolished the Temple there.
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Zélóti_(Judea) ) The destruction of the Jewish Temple of Solomon and this
second Jewish Temple in Jerusalem and the Holocaust is commemorated according to the Jewish
calendar on the ninth day of the month Av, in Hebrew Tisha B'Av. (https://plus.rozhlas.cz/nejsmutnejsiden-zidovskeho-kalendare-6631977 : Nejsmutnější den židovského kalendáře, 12. srpen 2008, autor:
Anna Sehnalová, Český rozhlas)
** In 2015-19 chief of Israeli army Gadi Eizenkot. 2/2016 Gadi Eizenkot said, "I don't want a soldier to
shoot all patrons into girl with scissors."1) 7/2017 military leadership accused as a murder before court
the fact that Israeli soldier Elor Azaria shot into a defenseless Palestinian lying on ground.2) 6/2018
massacres on Palestinian border.3)
1) https://gloria.tv/postings/+/video/487e1xzs1EoNEdfSTm84kz8nN : Libor Halik 15. bře 2016, Gloria.TV
News on the 15th of March 2016
2) https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/izraelsky-vojak-ktery-zabil-leziciho-palestinskeho-utocnikaneuspel-s-odvolanim-14018 : Izraelský voják, který zabil ležícího palestinského útočníka, neuspěl s
odvoláním, 30. 7.2017, Novinky.cz
3) https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zide-otevreny-dopis-palestina-izraelnasili.A180605_132714_domaci_bja : Čeští židé kritizují izraelskou vládu za násilnou politiku vůči
Palestině, 5.6.2018, Authors: bja, ČTK
https://www.streamisrael.tv/documentaries/videos/eizenkot : Eizenkot, Documentaries, 47m, 2019,
director and writer Yariv Mozer, iZZY - Stream Israel
Aktualizováno 3. 10. 2021 8:18
2. 10. 2021 15:16
For Muslims the shame of family is synonymous with death1), because honor is often the only thing
what they have. Equality of future spouses (kafa'ah) also in relation to honor is a condition for
marriage.2) In Yemen in 16th century "Jewish men were considered feminine by the Muslim population.
They wore their hair in sidelocks,, they didn't carry weapons. So they needed to assert their masculinity
because they lived within the Muslim community which glorified masculinity and its ... The Muslims wore
dresses as well, buth with their belts and weapons they weren't considered feminine. A Jewish man was
allowed to enter a Muslim home when women were there because no one suspected he was manly
enough to hurt them."3)
1) The plot of Salman Rushdie's novel Shame (1983) is complicated: In the luxorious mansion,
connected to the world only by a freight elevator, three dishonored sisters give birth to a son, Omar
Khayyam Shakil. When he finally breaks free of their influence, he leaves the house as an eager voyeur
of all the forms of the shame that his three mothers wanted to protect him from. The outside world is
Pakistan, and for the people in it, a shame is synonymous with death.,
see https://vltava.rozhlas.cz/salman-rushdie-hanba-roman-od-autora-satanskych-versu-poprve-jakocetba-8081901 : Salman Rushdie: Hanba. A novel by the author of Satanic Verses for the first time as a
reading, October 20, 2019, Reading for continuation, author: Alena Heroutová
2)
- Thus according to this division the Muslim family functions as a complete unity, the individual is not
important here, families are mostly multigenerational, there are strong family ties. The most important
values are stability, strength, respect for the elderly. Honor is the most important thing for family and
society, they never want to lose honor and it is the only thing they often have. We know terrifying stories
about the stoning of daughters and wives who did not want to marry an agreed husband, or simply
became "very European" by staying in Europe.,
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see http://www.hks.re/wiki/ls2020:dospivani_chlapcu_a_divek_v_islamu : Hodnoty, výchova a tradice
muslimských rodin u nás, v Íránu a v Maroku, Lucie Křečková, Valentýna Hynková, Hospodářská a
kulturní studia (HKS), 2020
- This contradiction and the essentially unsolvable dilemma is perfectly illustrated by Brian Whitaker's
book: "I am the eldest son, of the eldest son, of the eldest son," says Hasan, a son from a prominent
Palestinian family who lived in the United States for several years. "It is very important for me. When I
was born, my father took my name and became known as Abu Hasan - the father of Hasan. Of course,
my family sees that I'm not macho like my younger brother. He knows I'm sensitive, womanish and I
don't like sports. They're reconciled, and I just can't tell them I'm homosexual. If I did, my sisters would
never marry because we would stop being a honored family. ”Hasan continues his studies and the
family pressures him to finally get married. It is clear to him that it will not be possible to postpone the
wedding indefinitely, so he prepared, as he says, a compromise solution. When he is thirty, he will marry
- with a lesbian from a honored Muslim family. He is not sure if they will have partners outside of
marriage, but he hopes that they will have children together and they will also become a honored
family., see https://www.lidovky.cz/domov/homosexualove-nejvetsi-tabuislamu.A080105_000094_ln_noviny_sko : Homosexuálové: největší tabu islámu, CZECHIA, January 5,
2008, Author: Jitka Melicharová
- Inequality between spouses An Arabic word is kafaah. In the Islamic world, the honor of the family and
its moral purity, as well as social status and reputation, are very important. The condition for concluding
an adequate marriage is the equality of future spouses, both in terms of social status and financial
security. The Hanafi school, as well as the Shāfi'i school and the Hanbali school, directly mention the
requirement of equality (genealogical tree, piety, property, trade, craft training, and degree of piety fulfillment of all of the above) and suitability in relation to the date of conclusion of the contract. Maliki
school imagines the piety, impeccability and a family line under the word equality. 193 Legal dogmatists
have the opinion that the conclusion of a marriage which is prevented by any inequality is inadmissible.
Equality in general is most important to the Hanafi school. This law school considers marriages
concluded, despite the inequality of the spouses, to be null and void (bátil; children born in this marriage
are considered illegitimate). On the contrary, the Maliki school and the Shiites of the twelfth family line
do not consider it as important in marriage.194 For all schools without exception, marriage with a virgin
is most appropriate. 193 Bezouskova, L .; Uzavírání manželství podle islámského práva a práva
islámských zemí, page 5, 194 Schirrmachr, Ch .; Islam, page 315,
see https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/10237/1/Diplomova%20prace.pdf : diploma thesis,
University of West Bohemia in Pilsen, author: A. Märzová, 2013
- Kafa'ah or Kafaah (Arabic: al-kafā'aḥ) is a term used in the field of Islamic jurisprudence with regard to
marriage in Islam, which in Arabic, literally means, equality or equivalence. It is thus defined as the
compatibility or equivalence between a prospective husband and his prospective wife which should be
adhered to. This compatibility is dependent on multiple factors that include religion, social status,
morality, piety, wealth, lineage or custom., see https://en.wikipedia.org/wiki/Kafa%27ah
- In the novel Blood Under Both (Krev pod obojí), I described a similar situation in which Israeli soldiers
give a gift to two Palestinian boys ... ... Muhammad did not know what to do; he stood as if he had
grown into the ground, his knees breaking under his fear, even under the weight of a strange gift. After
all, they were the main enemies and did not kill him, and when they left, they did not cover their backs.
Weren't they afraid of him? Did they underestimate him, or did they think he was weak? He was still
standing in this manner, when the army tank had long since disappeared beyond the horizon of the
rocky mountains and the twisting sand had settled. His hands trembled under a strange gift and he
understood nothing. "Remember: When the enemy shakes your hand, it's a sign of his weakness and
uncertainty!" then Uncle Izmail preached to him. But he didn't throw away the cans or cigarettes. "The
Jews have never been honored and do not know what pride is! They have always been humiliated and
herded like cattle for slaughter! They deserve only our contempt! Only a cowardly infidel, when he does
not know how to deal with himself, will be submissive in order that he wants himself to fraternize with the
enemies and give them gifts ... "Contempt for the enemy is allegedly an Arab tradition. And then that
peace can only be made with enemies ..., see https://www.eurabia.cz/Articles/2123-muslimoveneuznavaji-slova-mir-pratelstvi-a-smireni.aspx : Muslimové neuznávají slova mír, přátelství a smíření,
Author: Břetislav Olšer, Published: 26.7.2008, Category: Middle East
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- One day Abu Bakr entered the schoolhouse of the Jews and found many of them assembled around a
man whose name was Finhas. He was a doctor and rabbi, and had with him another rabbi called Ashya.
Abu Bakr said to Finhas, 'Woe betide thee. Fear Allah, and make profession of Islam!' Finhas replied,
"We have no need of Allah, but He has need of us! We do not beseech Him as He beseeches us. We
are independent of Him, but He is not independent of us. If He were independent of us, He would not
ask for our money as your master Muhammad does [for a war against Mecca ]. He forbids usury to you,
but pays us interest; if He were independent of us He would give us no interest.' At this, Abu Bakr
became angry, and struck Finhas violently, saying, 'I swear by Him in whose hands my life rests that if
there were no treaty between us I would have struck off your head, you enemy of Allah!' Then Finhas
went to the apostle of Allah and said, 'See what your companion has done to me! Abu Bakr explained
what happened, but Finhas denied the whole matter and said, 'I spoke no such words!' But Allah
revealed a verse conrirming the words of Abu Bakr., see chapter 9. The Qibla, MUHAMMAD ŽIVOT
ALLÁHOVA PROROKA, IBN ISHÁK, original in Arabic language: Sírat rasúl Alláh, from the English
edition by Michael Edwardes, Ibn Ishaq, The Life Of Muhammad, Apostle Of Allah, published by Royal
Asiatic Society of London in 1898, translated by Viktor Svoboda, in 2009 published by publishing house
LEDA spol. s r.o. and by publishing house Rozmluvy, first edition. See https://archive.org/stream/SiratlifeOfMuhammadBy-ibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt : Internet Archive, 300 Funston Avenue,
San Francisco, CA 94118, Full text of "Sirat-Life Of Muhammad by -Ibn Ishaq"
3) https://www.streamisrael.tv/documentaries/videos/muray-shabazi-s-riddle : (22:34-23:03), Muray,
Shabazi's Riddle, Muray, Shabazi's Riddle, Documentaries, 51m, Year: 2018, Director: Israela ShaerMeoded, Producers: Itay Barkan, Yair Qedar, Writers: Yair Qedar, Israela Shaer-Meoded, Starring: Lea
Avraham, Adi Keissar
Aktualizováno 3. 10. 2021 11:12
3. 10. 2021 8:05
Hanba rodiny je pro muslimy synonymem smrti1), protože čest je často to jediné, co mají. Rovnost
budoucích manželů (kafáa) i ve vztahu ke cti je podmínkou manželství.2) V Jemenu v 16. století
„židovští muži byli muslimskou populací považováni za ženští. Potřebovali prosadit svou mužnost,
protože žili v muslimské komunitě, která oslavovala mužnost a její ... Muslimové také nosili šaty, ale s
opasky a zbraněmi nebyli považováni za ženští. Židovskému muži bylo dovoleno vstoupit do
muslimského domu, když tam byly ženy, protože nikdo neměl podezření, že je dosti mužný, aby jim
ublížil.“3)
1) Děj románu Hanba (1983) Salmana Rushdieho je spletitý: V honosném sídle, spojeném se světem
pouze nákladním výtahem, se třem zhanobeným sestrám narodí syn Omar Chajjám Šakíl. Když se
konečně vymaní z jejich vlivu, vyjde z domu jako dychtivý voyeur (pozorovatel, má pozn.) všech
metamorfóz (proměn, má pozn.) hanby, před níž ho jeho tři matky chtěly ochránit. Venkovním světem je
Pákistán a pro lidi v něm je hanba synonymem smrti., viz https://vltava.rozhlas.cz/salman-rushdiehanba-roman-od-autora-satanskych-versu-poprve-jako-cetba-8081901 : Salman Rushdie: Hanba.
Román od autora Satanských veršů poprvé jako četba, 20. říjen 2019, Četba na pokračování, autor:
Alena Heroutová
2)
- Muslimská rodina podle tohoto rozdělení tedy funguje jako ucelená jednota, jednotlivec zde není
důležitý, rodiny jsou většinou vícegenerační, fungují zde silné rodinné vazby. Nejdůležitějšími hodnotami
je stabilita, pevnost, úcta ke starším. Čest je pro rodinu a společnost tím nejdůležitějším, o čest nikdy
nechtějí přijít a je to jediné, co často mají. My známe děsivé příběhy o ukamenování dcer a manželek,
které se nechtěly provdat za domluveného manžela, nebo se jednoduše pobytem v Evropě staly “moc
evropské”., viz http://www.hks.re/wiki/ls2020:dospivani_chlapcu_a_divek_v_islamu : Hodnoty, výchova
a tradice muslimských rodin u nás, v Íránu a v Maroku, Lucie Křečková, Valentýna Hynková,
Hospodářská a kulturní studia (HKS), 2020
- Tento protiklad a v podstatě neřešitelné dilema dokonale ilustruje příklad v knize Briana Whitakera:
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„Jsem nejstarší syn, nejstaršího syna, nejstaršího syna,“ říká Hasan, syn z prominentní palestinské
rodiny, který žil několik let v USA. „To pro mě hodně znamená. Když jsem se narodil, můj otec převzal
mé jméno a začal být známý jako Abú Hasan - otec Hasana. Samozřejmě, že moje rodina vidí, že
nejsem macho jako můj mladší bratr. Ví, že jsem citlivý, zženštilý a nemám rád sport. Jsou s tím smíření
a já jim prostě nemůžu říct, že jsem homosexuál. Kdybych to udělal, moje sestry by se nikdy
neprovdaly, protože bychom přestali být váženou rodinou.“ Hasan pokračuje ve studiích a rodina ve
vyvíjení nátlaku, aby se konečně oženil. Je mu jasné, že do nekonečna nebude možné svatbu odkládat,
a tak si připravil, jak sám říká, kompromisní řešení. Až mu bude třicet, ožení se - s lesbou z
respektované muslimské rodiny. Není si jistý, jestli budou mít partnery mimo manželství, ale doufá, že
budou mít spolu děti, a stanou se tak i oni respektovanou rodinou.,
viz https://www.lidovky.cz/domov/homosexualove-nejvetsi-tabuislamu.A080105_000094_ln_noviny_sko : Homosexuálové: největší tabu islámu, ČESKO, 5. ledna
2008, Autor: Jitka Melicharová
- Nerovnost mezi manželi Arabské označení je kafáa. V islámském světě je velice důležitá čest rodiny a
její mravní čistota, jakož i společenské postavení a pověst. K uzavření adekvátního sňatku je
podmínkou rovnost budoucích manželů, a to jak co do společenského postavení, tak i do finančního
zabezpečení. Hanáfiovci, stejně jako Šáfiovci a Handbalovci, přímo zmiňují požadavek rovnosti
(rodokmen, zbožnost, vlastnictví, obchod, vyučení v řemesle a stupeň pobožnosti – splnění všech z
uvedených) a vhodnosti ke dni uzavření smlouvy. Málikovci si pod pojmem rovnost představují
zbožnost, bezvadnost a rod. 193 Právní dogmatici sou toho názoru, že uzavření svazku manželského,
jemuž brání jakákoli nerovnost, je nepřípustný. Rovnost obecně je nejdůležitější pro Hanáfiovce. Tato
právní škola považuje dokonce manželství uzavřené i přes nerovnost manželů za nicotné (bátil; děti
narozené v tomto manželství jsou považovány za nemanželské). Naopak Málikovci a Šíité dvanáctého
rodu ji za důležitou v manželství nepovažují.194 Pro všechny školy bez výjimky je nejvhodnější sňatek s
pannou. 193 Bezoušková, L.; Uzavírání manželství podle islámského práva a práva islámských zemí,
str. 5, 194 Schirrmachr, Ch.; Islam, str. 315,
viz https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/10237/1/Diplomova%20prace.pdf : diplomová práce,
Západočeská univerzita v Plzni, autor: A. Märzová, 2013
- Kafa'ah or Kafaah (Arabic: al-kafā'aḥ) is a term used in the field of Islamic jurisprudence with regard to
marriage in Islam, which in Arabic, literally means, equality or equivalence. It is thus defined as the
compatibility or equivalence between a prospective husband and his prospective wife which should be
adhered to. This compatibility is dependent on multiple factors that include religion, social status,
morality, piety, wealth, lineage or custom./ Kafa'ah nebo Kafaah (arabsky: al-kafā'aḥ) je termín
používaný v oblasti islámské jurisprudence s ohledem na manželství v islámu, což v arabštině doslova
znamená rovnost nebo rovnocennost. Je tedy definována jako kompatibilita nebo rovnocennost mezi
budoucím manželem a jeho budoucí manželkou, která by měla být dodržována. Tato kompatibilita závisí
na mnoha faktorech, mezi které patří náboženství, sociální postavení, morálka, zbožnost, bohatství,
rodokmen nebo zvyk., viz https://en.wikipedia.org/wiki/Kafa%27ah
- V románu Krev pod obojí jsem popsal podobnou situaci, kdy izraelští vojáci obdarovávají dva
palestinské chlapce... ...Muhammad si nevěděl rady; stál jako vrostlý do země a kolena se mu
podlamovala prožitou bázní i pod tíhou té podivné výslužky. Byli to přece úhlavní nepřátelé a nezabili
ho, a když odcházeli, ani si nekryli záda. Neměli snad z něho strach? Podceňovali ho, nebo si o něm
mysleli, že je slaboch? Stál tak ještě i potom, kdy tank už dávno zmizel za obzorem kamenitých hor a
zvířený písek se usadil. Ruce mu brněly pod divnou výslužkou a nic nechápal. "Pamatuj si: Když ti podá
ruku nepřítel, je to znamení jeho slabosti a nejistoty!" kázal mu potom strýc Izmail. Konzervy ani cigarety
ale nevyhodil. "Židé nikdy neměli čest a nevědí, co je to hrdost! Vždycky se nechali ponižovat a hnát
jako dobytek na porážku! Zaslouží si jen naše pohrdání! Jen zbabělý bezvěrec, když si neví rady sám
se sebou, se sníží k tomu, aby se chtěl bratřit s nepřáteli a obdarovávat je..." Pohrdání nepřítelem je prý
arabská tradice. A potom že mír lze uzavírat pouze s nepřáteli...,
viz https://www.eurabia.cz/Articles/2123-muslimove-neuznavaji-slova-mir-pratelstvi-a-smireni.aspx :
Muslimové neuznávají slova mír, přátelství a smíření, Autor: Břetislav Olšer, Publikováno: 26.7.2008,
Rubrika: Blízký východ
- Jednoho dne vstoupil Abú Bakr do židovské školy a zjistil, že mnoho z nich je shromážděno okolo
muže jménem Finhás. Byl to doktor a rabín a byl s jiným rabínem jménem Ašjá. Abú Bakr řekl
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Finhásovi: „Běda tobě. Boj se Alláha a přihlas se k islámu!“ Finhás odpověděl: „Nepotřebujeme Alláha,
ale on potřebuje nás! Nevyhledáváme ho, on vyhledává nás! Jsme na něm nezávislí, ale on není
nezávislý na nás. Kdyby na nás byl nezávislý, nežádal by nás o naše peníze, jako to dělá tvůj pán
Muhammad (na válku proti Mekkce). Zakazuje ti lichvu, ale platí nám úroky. Kdyby na nás byl nezávislý,
nedával by nám žádné úroky.“ V té chvíli se Abú Bakr rozhněval a Finháse udeřil a řekl: „Přísahám při
Něm, v jehož rukou je můj život, že kdyby mezi námi nebyla žádná smlouva, useknul bych ti hlavu, ty
nepříteli Alláha!“ Poté šel Finhás za Alláhovým prorokem a řekl: „Podívej, co mi udělal tvůj společník!“
Abú Bakr vysvětlil, co se stalo, ale Finhás všechno popřel a řekl: „Neřekl jsem taková slova!“ Ale Alláh
zjevil verš, který slova Abú Bakra potvrdil., viz kapitola 9. Kibla, MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA
PROROKA, IBN ISHÁK, originál v arabštině: Sírat rasúl Alláh, z anglického vydání Michael Edwardes,
The Life Of Muhammad, Apostle Of Allah, vydaného Royal Asiatic Society of London v roce 1898,
přeložil Viktor Svoboda, vydalo v roce 2009 nakladatelství LEDA spol. s r.o. a nakladatelství Rozmluvy,
vydání první, viz též https://archive.org/stream/Sirat-lifeOfMuhammadByibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt : Internet Archive, 300 Funston Avenue, San Francisco, CA
94118, Full text of "Sirat-Life Of Muhammad by -Ibn Ishaq"
3) https://www.streamisrael.tv/documentaries/videos/muray-shabazi-s-riddle : (22:34-23:03), Muray,
Shabazi's Riddle, Muray, Shabazi's Riddle, Documentaries, 51m, Year: 2018, Director: Israela ShaerMeoded, Producers: Itay Barkan, Yair Qedar, Writers: Yair Qedar, Israela Shaer-Meoded, Starring: Lea
Avraham, Adi Keissar
Aktualizováno 3. 10. 2021 11:04
3. 10. 2021 8:14
Po válce zvyšuje islámský Ázerbájdžán moc nad získaným územím. Jeho město Baku je centrum
diktatury. Chce být nezávislý na vývozu ropy a zvát firmy, jež zaměstnají hodně vzdělaných mladých lidí
bez práce. Mohutně zbrojí. Sehrál klíčovou roli při evakuaci českých spolupracovníků z Afganistánu. Je
zdrojem 1/3 české ropy. I proto Česko se chce stát 1 z 10 největších obchodních partnerů země. (pro
smíření islámských, židovských, křesťanských elit)
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3378768-ceske-firmy-sondovaly-v-baku-moznosti-investicazerbajdzan-nechce-byt-zavisly-jen-na : České firmy sondovaly v Baku možnosti investic. Ázerbájdžán
nechce být závislý jen na ropě, 30.9.2021, AUTOR zem, zdroj: ČT24, Česká televize
Aktualizováno 3. 10. 2021 13:00
3. 10. 2021 12:17
After war Islamic Azerbaijan increases power over acquired territory. Its city Baku is dictatorship center.
It wants to be independent of oil exports and invite companies which will employ many unemployed
educated young people. It heavily arms. It played key role in evacuation of Czech helpers from
Afghanistan. It is 1/3 Czech oil source. Therefore Czechia also wants to become 1 of 10 largest trading
partners in country. (for conciliation of Islamic, Jewish, Christian elites)
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3378768-ceske-firmy-sondovaly-v-baku-moznosti-investicazerbajdzan-nechce-byt-zavisly-jen-na : České firmy sondovaly v Baku možnosti investic. Ázerbájdžán
nechce být závislý jen na ropě, 30.9.2021, AUTHOR zem, source: ČT24, Česká televize
Aktualizováno 3. 10. 2021 12:55
3. 10. 2021 12:37

Obětoval jsem vlastní dětí kvůli mým zásadám tím, že je budu chtít,
jen když prodej zdechlin (zvířat) jako současné nejmilosrdnější maso
(např. po veterinární pitvě a převařeném v několika vodách v hrnci
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pod pokličkou) bude povolen v běžných obchodech, takže moje děti
nebudou jíst zavražděná zvířata. To naznačuje, že si společnosti
živých tvorů vážím více než vlastních dětí, zatímco na rozdíl od
jednoho z nejuctívanějších jemenských židovských rabínů* nemusím
vraždit mé děti.
* (Shalom Shabazi 1619 - 1720 je vynikající jemenský rabín, kabalista a básník. Psal hebrejsky,
aramejsky a arabsky Je jedním z nejuctívanějších vůdců jemenských židů. Ctěn jako spravedlivý člověk
také jemenskými muslimy., viz https://ru.wikipedia.org/wiki/Шабази,_Шалом )
(Rabín Shabazi měl dceru jménem Shima a dva syny: Jehudu a Šimona., https://he-m-wikipediaorg.translate.goog/wiki/_?שלום_שבזיx_tr_sl=auto&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui )
Shabazi walked the procession alongside his daughter on the donkey, and as he did he wrote his
lamentation for her, because he knew he was going to kill her. At a certain point she fell off the donkey
and died. She preferred to die rather than marry an Arab, and died a virgin. (26:38-27:17) One day there
was a gathering at Shabazi's house. His youngest son Yehuda was there, and he was a bit of a rascal.
We know Yehuda wasn't smart. Probably, yes. There are folktales. Folktales, even they're not accurate,
certainly reflect certain tendencies. Yehuda was young, and was also pushed aside. Shabazi stepped
out for a few minutes while the gathering continued to sit around smoking. Then Yehuda, who wanted to
show off, invoked the sacred name and turned the hookah pipes into snakes. Everyone jumped up, went
to Shabazi and said, "Look what your son did." Yehuda shouldn't have touched the Kabbalah. He was
showing off his knowledge of it. Why would you do that? And he killed him. Actually killed him. Imagine a
father killing his son. "Let the wicked one be overthrown, and let him be terrified and cut off from his
inheritance Understand everything that I say Lay out a colorful spread and white linen and give me the
prosperity of a sapling Do not contaminate my cherished secret From the head of an enemy who is as
silent as the deaf who is put into a tumult by the glory of my riches To twist and strike he seeks you,
trying to allure you with pleasing ideas" The father's judgement is very strict. He's a potential murderer.
His piety, his religious zealotry leads him to senseless actions. Have you heard of "be killed but not
transgress"? Heard of it? -It's Jewish law. In certain cases life is not important. Period. Here the principle
of the sacred name is above humen life. It's above human life. -Exactly. A man piously holds onto his
belief that this is righteous path, and if he believes in God, this abstract, he would sacrifice everything to
Him just like Abraham and Isaac. There's something about the killing of his children that makes him a
mythical father figure ... strengthens his position as the community's mythical father. Because... -It's
funny he killed two of his kids and he's "The Father". -That's just it, something about the sacrifice of his
own children for the sake of his principles indicates that he values the community more than his own
children. (36:28-39:24), see/ Shabazi kráčel v průvodu po boku své dcery na oslu, a když to udělal,
napsal pro ni svůj nářek, protože věděl, že ji zabil. V určitém okamžiku spadla z osla a zemřela. Raději
zemřela, než aby si vzala Araba, a zemřela jako panna. (26:38-27:17) Jednoho dne se v Shabaziho
domě sešlo shromáždění. Byl tam jeho nejmladší syn Jehuda a byl tak trochu rošťák. Víme, že Jehuda
nebyl chytrý. Pravděpodobně ano. Existují lidové příběhy. Lidové příběhy, i když nejsou přesné,
rozhodně odrážejí určité tendence. Jehuda byl mladý a byl také odstrčen stranou. Shabazi vystoupil na
několik minut, zatímco shromáždění dál sedělo a kouřilo. Potom Jehuda, který se chtěl pochlubit, použil
svaté jméno a z vodní dýmky udělal hady. Všichni vyskočili, šli za Shabazim a řekli: „Podívej, co udělal
tvůj syn.“ Jehuda se neměl dotýkat kabaly. Předváděl své znalosti o tom. Proč bys udělal to? A on ho
zabil. Skutečně ho zabil. Představte si otce, který zabil svého syna. „Nechť svrhne toho ničemného a
nechá se vyděsit a odřízne od svého dědictví Rozumějte všemu, co říkám Rozložte barevný potah a bílé
prádlo a dejte mi prosperitu (odrostku) stromku Nekontaminujte mé drahocenné tajemství Od hlavy
nepřítele, který je tak tichý jako hluchý který je dán do zmatku slávy mého bohatství Kroutí se a udeří
hledá tě snažící se tě nalákat líbeznými nápady" Otcův úsudek je velmi přísný. Je to potenciální vrah.
Jeho zbožnost a náboženská horlivost (zealotry) ho vedou k nesmyslným činům. Slyšeli jste o „být zabit,
ale ne přestoupit“? Slyšel o tom? -Je to židovský zákon. V některých případech není život důležitý.

1048

Doba. Zde je zásada posvátného jména nad lidským životem. Je to nad lidským životem. -Přesně. Muž
zbožně drží svou víru, že je to cesta spravedlivá, a pokud věří v Boha, tento abstrakt, obětoval by mu
všechno stejně jako Abraham a Izák. Na zabíjení jeho dětí je něco, co z něj dělá mýtickou postavu otce
... posiluje jeho pozici jako mýtického otce komunity. Protože ... -Je to legrační, zabil dvě ze svých dětí a
on je "otec". -To je právě to, něco o obětování vlastních dětí kvůli jeho zásadám naznačuje, že si
komunity váží více než vlastních dětí. (36:28-39:24),
viz https://www.streamisrael.tv/documentaries/videos/muray-shabazi-s-riddle : Muray, Shabazi's Riddle,
Muray, Shabazi's Riddle, Documentaries, 51m, Year: 2018, Director: Israela Shaer-Meoded, Producers:
Itay Barkan, Yair Qedar, Writers: Yair Qedar, Israela Shaer-Meoded, Starring: Lea Avraham, Adi
Keissar
(Bible Leviticus 5,1, Leviticus 24: 10-16,23, strany 95 a 96, Právo v hebrejské Bibli, Jiří Kašný, vydal
Vyšehrad, spol. s r.o., Praha 2017)
Aktualizováno 3. 10. 2021 20:58
3. 10. 2021 16:56

I sacrificed my own children because of my principles by wanting
them only when sale of (animal) carrions as the contemporary most
merciful meat (eg after veterinary autopsy and boiled in several
waters in a pot under the lid) is allowed in regular shops so my
children will not eat murdered animals. It indicates that I value
community of living creatures more than my own children while I
unlike one of most honored Yemeni Jewish rabbis* do not have to
murder my children.
* (Shalom Shabazi 1619 - 1720 is an excellent Yemeni rabbi, Kabbalist and poet. He wrote in Hebrew,
Aramaic and Arabic. He is one of the most honored leaders of Yemeni Jews. Honored as a righteous
man also by Yemeni Muslims., see https://ru.wikipedia.org/wiki/Шабази,_Шалом )
(Rabbi Shabazi had one daughter with name Shima and two sons: Yehuda and Simon., https://he-mwikipedia-org.translate.goog/wiki/_?שלום_שבזיx_tr_sl=auto&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui )
Shabazi walked the procession alongside his daughter on the donkey, and as he did he wrote his
lamentation for her, because he knew he was going to kill her. At a certain point she fell off the donkey
and died. She preferred to die rather than marry an Arab, and died a virgin. (26:38-27:17) One day there
was a gathering at Shabazi's house. His youngest son Yehuda was there, and he was a bit of a rascal.
We know Yehuda wasn't smart. Probably, yes. There are folktales. Folktales, even they're not accurate,
certainly reflect certain tendencies. Yehuda was young, and was also pushed aside. Shabazi stepped
out for a few minutes while the gathering continued to sit around smoking. Then Yehuda, who wanted to
show off, invoked the sacred name and turned the hookah pipes into snakes. Everyone jumped up, went
to Shabazi and said, "Look what your son did." Yehuda shouldn't have touched the Kabbalah. He was
showing off his knowledge of it. Why would you do that? And he killed him. Actually killed him. Imagine a
father killing his son. "Let the wicked one be overthrown, and let him be terrified and cut off from his
inheritance Understand everything that I say Lay out a colorful spread and white linen and give me the
prosperity of a sapling Do not contaminate my cherished secret From the head of an enemy who is as
silent as the deaf who is put into a tumult by the glory of my riches To twist and strike he seeks you,
trying to allure you with pleasing ideas" The father's judgement is very strict. He's a potential murderer.
His piety, his religious zealotry leads him to senseless actions. Have you heard of "be killed but not
transgress"? Heard of it? -It's Jewish law. In certain cases life is not important. Period. Here the principle
of the sacred name is above humen life. It's above human life. -Exactly. A man piously holds onto his
belief that this is righteous path, and if he believes in God, this abstract, he would sacrifice everything to
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Him just like Abraham and Isaac. There's something about the killing of his children that makes him a
mythical father figure ... strengthens his position as the community's mythical father. Because... -It's
funny he killed two of his kids and he's "The Father". -That's just it, something about the sacrifice of his
own children for the sake of his principles indicates that he values the community more than his own
children. (36:28-39:24), see https://www.streamisrael.tv/documentaries/videos/muray-shabazi-s-riddle :
Muray, Shabazi's Riddle, Muray, Shabazi's Riddle, Documentaries, 51m, Year: 2018, Director: Israela
Shaer-Meoded, Producers: Itay Barkan, Yair Qedar, Writers: Yair Qedar, Israela Shaer-Meoded,
Starring: Lea Avraham, Adi Keissar
(Bible, Leviticus 5,1 , Leviticus 24: 10-16,23, pages 95 and 96, Právo v hebrejské Bibli, Jiří Kašný,
published by Vyšehrad, spol. s r.o., Prague 2017)
Aktualizováno 3. 10. 2021 17:34
3. 10. 2021 17:25
(má nejdůležitější část Koránu o zdechlinách) Korán, Súra 2. Kráva/Al-BAQARAH: 172 Ach-ano--vy
kdo--věříte-jezte-z-dobrot-co-riskovali-a-děkujte-k Alláh-že-byli jste-k němu-zotročeni. 173 K pohledu-zakázal--k vám--ty mrtvé--a--tu krev--a-maso--toho prase--a-co-zasvěceno-o tom-k ne-Alláhovi-a kdonucen-ne-zahrada/ráj-a-k-zpět-a ne-hřích-k němu-že-Alláh-promíjející-odpočívací./ 172 Yā-'Ayyuhā--AlLadhīna--'Āmanū-Kulū-Min-Ţayyibāti-Mā-Razaqnākum-Wa-Ashkurū-Lillāhi-'In-Kuntum-'ĪyāhuTa`budūna. 173 'Innamā--Ĥarrama-za--`Alaykumu--Al-Maytata--Wa--Al-Dama--Wa-Laĥma--Al-Khinzīri-Wa-Mā-'Uhilla-Bihi-Lighayri-Allāhi-Famani-Ađţurra-Ghayra-Bāghin-Wa-Lā-`Ādin-Falā-'Ithma-`Alayhi'Inna-Allāha-Ghafūrun-Raĥīmun.
http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/ : Le Saint Coran en Langue en Phonétique
Aktualizováno 5. 10. 2021 20:28
5. 10. 2021 17:10
(my most important part of the Koran about carrions) Koran, Surah 2. Cow/Al-BAQARAH: 172 Oh-yes-you who--believe-eat-from-goodies-what-risked-and-thank-to Allah-that-you were-to him-enslaved. 173
To view--(he) forbade--to you--the dead--and--the blood--and-meat--of the pig--and-what-consecratedabout it-to not-Allah-and who-forced-not-garden/paradise-and-to-back-and not-sin-to it-that-Allahforgiving-resting./ 172 Yā-'Ayyuhā--Al-Ladhīna--'Āmanū-Kulū-Min-Ţayyibāti-Mā-Razaqnākum-WaAshkurū-Lillāhi-'In-Kuntum-'Īyāhu-Ta`budūna. 173 'Innamā--Ĥarrama-za--`Alaykumu--Al-Maytata--Wa-Al-Dama--Wa-Laĥma--Al-Khinzīri--Wa-Mā-'Uhilla-Bihi-Lighayri-Allāhi-Famani-Ađţurra-Ghayra-BāghinWa-Lā-`Ādin-Falā-'Ithma-`Alayhi-'Inna-Allāha-Ghafūrun-Raĥīmun.
http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/ : Le Saint Coran en Langue en Phonétique
Aktualizováno 5. 10. 2021 20:09
5. 10. 2021 17:48

Postní jídla nyní i pro děti jsou ryby a drůbež (židovské Gefilte fiš a i
šábesová kachna se šouletem-luštěninami1), či křesťanské postní
ryby a i postní kachna2)) a to dle mě jen za podmínky nikoliv
mláďat3) a jejich milosrdného, resp. přinejmenším současného
ekologického chovu a i jejich milosrdné porážky, ale lepší je jíst
jejich zdechliny4). Půst je omezení potravy, což má mít největší
pozitivní přínos pro společnost živých tvorů a pro postící se
jedince.5)
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1) Moshe Chaim Koller, brněnský židovský rabín (Martin C. Putna, profesor Fakulty humanitních studií
Univerzity Karlovy): Bohužel jsme Vám nemohli dát nějakou ochutnávku, takovou důstojnější. Je to
vlastně to, co bude všeobecně známo Gefilte fiš, nadívaná ryba, která vlastně už není nadívaná, z který
už zůstala jenom ta nádivka: (Myslím, že gefüllte Fische je přece doslovně plněná ryba) No. (Čím je
tedy plněná?) To je tímhle právě. Tohle je už ta náplň. To už je ta nádivka. Jsou různý Gefilte. Buď jsou
polský nebo maďarský. Ty se trošku liší. Maďarský jsou trošku pálivější. Polský jsou sladší. Ty recepty.
Ty receptury. No to je prostě. (Trošku sladké, trošku kyselé) No. A právě se do toho ještě přidává, aby
to bylo chuťově zajímavý, tak se na to dává taková směs, která je vlastně řepa s křenem a tím to dělá z
toho jako ostrý. Takový sladko, ostro, kyselo všechno. Ta hmota je vlastně mletý kapr a přidána do toho
nějaká mouka a další přísady, vajíčko a udělá se z toho vlastně taková směs a z toho se udělají ty
knedlíčky. (2:42-3:49) Bohuslav Dolanský, šéfkuchař: (Takže, co budeme vařit.) Takže dneska budeme
připravovat tradiční židovské jídlo. Je to pečená kachna a se šouletem a s bílým a červeným zelím.
(Výborně.) Takže šoulet je vlastně jako říjnová příloha, která se podává tadyhle k těm vlastně kachním
specialitám. Je to výroba vlastně z bílých a červených fazolí, hrách, kroupy, přidáním hlavně hodně
česneku a dalších ingrediencí chuťových. Je to takové zdravé jídlo. (6:16-6:53) Ing. Michal Günsberger,
majitel košer restaurace: Ten šoulet s tou kachnou má specifický význam, protože během šábesu, což
je páteční a sobotní svátek, se nesmí vařit a dělat mnoho úkonů. Je to velmi jednoduché jídlo, jak strčit
něco v pátek do trouby a v sobotu to vyndat a mí to uvařené, chutné, nespálené a nakrmit s tím celou v
té době velmi početnou rodinu. (14:40, 16:25-16:49).,
viz https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122711478-duchovni-kuchyne/307298380030003judaismus/ : Duchovní kuchyně, Judaismus, Židovské zvyky a mravy kolem vaření a stolování (2007).
Režie S. Zeman. Česká televize.
2) bratr Norbert, římskokatolický dominikán (Martin C. Putna, profesor Fakulty humanitních studií
Univerzity Karlovy): Samozřejmě postních dnů ve středověku bylo 120 až 140 za rok a postní den
znamenal, že se nemělo jíst maso. Do masa se ovšem nepočítali ryby, protože rybí maso, nebylo maso,
bylo to vlastně maso studenokrevných živočichů, no, a proto zkrátka ryby a veškerá mořská a říční
havěť byla za počítávána mezi postní jídla. (2:00, 6:04-6:30) Tak my si pro dobu postní připravíme
kachnu. (Pravil jste s dovolením postní kachnu.) Ano postní kachna. (To je poměrně neobvyklé.) Bude
to velmi dobře zdůvodněno tak, jak to teologie obvykle dělává. (7:15-7:29) A to je důkaz toho, že Bůh na
počátku všechno stvořil dobré, jak se říká v Genesis, a potom, jak do toho začali fušovat lidé, všecko se
jen a jen kazí. Dřív se kachny chovali a měli vnitřnosti a dnes se kachny vyrábějí, nemají v sobě nic.
(7:45-8:03), (A je nějaký speciální způsob pečení, nebo přípravy jako proč se to dělá v tomhle tom hrnci
a ne v běžné troubě?) Ano. Tady se dostáváme k tomu, proč ta kachna bude postní. Ona totiž bude
absolutně krásně vypečená. A jak je to v Římě pravidlem, tak napřed se to v tom hrnci všechno pěkně
podusí, a až to změkne, tak konec výsledek je, že je to všechno hezky vypečené. (10:49-11:14),
viz https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122711478-duchovni-kuchyne/307298380030005-katolictvi/ :
Duchovní kuchyně, Katolictví, Jídlo v tradici římské církve (2007). Režie S. Zeman. Česká televize.
3),4)
- 21 Ale nejezte žádnou zdechlinu, dejte ji přistěhovalci, který je ve vašich branách, ať ji sní, nebo ji
prodej cizinci, protože ty jsi svatý lid Hospodina, svého Boha, nevař mládě v mléce jeho matky! Pátá
kniha Mojžíšova, Kapitola 14, PĚT KNIH MOJŽÍŠOVÝCH VČETNĚ HAFTAROT, s českým překladem
rabína Efraima Sidona, nakladatelství SEFER, Praha 2012
- Německo přijalo v květnu 2021 zákon zakazující drcení kuřat samců od 1. ledna 2022. (tj. Gesetz zur
Änderung des Tierschutzgesetzes – Verbot des Kükentötens vom 18. Juni 2021, Bundesgesetzblatt
Jahrgang 2021 Teil I Nr. 34, ausgegeben zu Bonn am 25. Juni 2021,
viz https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F%2A%5B%
40attr_id%3D%27bgbl121s1826.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s182
6.pdf%27%5D__1627421178509 : Bundesgesetzblatt, Bundesanzeiger Verlag GmbH, Amsterdamer
Straße 192 | 50735 Köln)
- 18.07.2021 Francie chce v roce 2022 zakázat drcení a zplyňování kuřat: "Státní rada bude mít na
konci léta návrh vyhlášky, která bude vyžadovat, že do 1. ledna 2022 všechny kuřecí líhně musí mít
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nainstalovány nebo objednány stroje pro detekci pohlaví kuřat inkubujících ve vejci, před vylíhnutím,
ujišťuje Le Parisien ministr (Ministr zemědělství, Julien Denormandie). V textu bude rovněž uvedeno, že
tato zařízení budou muset být instalována a uvedena do provozu do jednoho roku."/ France: « Le
Conseil d’Etat sera saisi à la fin de l’été d’un projet de décret, qui imposera qu’au 1er janvier 2022 tous
les couvoirs de poules devront avoir installé ou avoir commandé des machines permettant de détecter
le sexe des poussins en incubation dans l’œuf, avant éclosion, assure au Parisien le ministre (Le
ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie). Le texte précisera également que ces appareils devront
obligatoirement être installés et mis en service dans le courant de l’année.
» https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/07/18/la-france-va-interdire-le-broyage-et-le-gazage-despoussins-males-des-2022_6088647_3244.html : La France veut interdire le broyage et le gazage des
poussins mâles en 2022. Actuellement, 50 millions de poussins mâles sont broyés ou gazés chaque
année en France dans les élevages de poules pondeuses car il n’est pas rentable de les nourrir. Le
Monde. Publié le 18 juillet 2021 à 15h53 - Mis à jour le 18 juillet 2021 à 18h32
- Pokud zjistíte, že je ryby mírová, můžete si ji nechat, ale pokud je ryba podměrečná, musíte ji pustit
zpět do vody., viz https://www.prosportovani.cz/kategorie/vyloveni-a-pece-o-ryby746/?manufacturer=Uni+Cat : Uni Cat vylovení a péče o ryby, JMP Media Group s.r.o. IČO: 09492691
- bratr Norbert, římskokatolický dominikán (Martin C. Putna, profesor Fakulty humanitních studií
Univerzity Karlovy): (Je vůbec nějaké jídlo v katolické tradici, které je opravdu zakázáno, které je
nemožné, něco, co se za žádných okolností nesmí jíst) V podstatě žádné tabu neexistuje. Dokonce ani
pro nás neplatí ta Starozákonní ustanovení o tom, že bychom neměli jíst věci s krví jako třeba jelita a
podobně. (Takže jelita, tlačenky, všechno je katolické?) Všecko je katolické, evangelíci mají svoje
zdráhání v tomto směru. Ale pro nás je to všecko limitováno pouze žaludkem, protože jídlo je Boží dar.
To není jenom k nasycení, jídlo vytváří společenství u stolu, není to o stravě, ale o blízkosti a přátelství.
(14:53-15:36), viz https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122711478-duchovnikuchyne/307298380030005-katolictvi/ : Duchovní kuchyně, Katolictví, Jídlo v tradici římské církve
(2007). Režie S. Zeman. Česká televize.
5) https://cs.wikipedia.org/wiki/Půst
Aktualizováno 7. 10. 2021 9:10
6. 10. 2021 17:17

Fasting foodstuffs now even for children are fish and poultry (Jewish
Gefilte fish and also Shabbat duck with tscholent-legumes1), or
Christian fasting fish and also fasting duck2)) and as to me only
under condition of not young-animals3) and of their merciful,
virtually at least contemporary organic farming and also of their
merciful slaughter, but it is better to eat their carrions4). Fasting is
food restricting, which shall have biggest positive benefit for society
of live creatures and for the fasting individuals.5)
1) Moshe Chaim Koller, Brno Jewish rabbi (Martin C. Putna, professor at the Faculty of Humanities,
Charles University): Unfortunately, we could not give you a tasting, such a more dignified one. This is
actually what will be generally known as Gefilte fiš, a stuffed fish, which is actually no longer stuffed, of
which only the stuffing remains: (I think gefüllte Fische is literally a stuffed fish). Well. (So what is it filled
with?) That's it. This is the filling. That's the stuffing. They are different Gefilte. They are either Polish or
Hungarian. These are a little different. The Hungarians are a little hotter. Polish are sweeter. Those
recipes. Those recipes. Well, it's just. (A little sweet, a little sour) And it is just added to it to make it
interesting in taste, so it is given a mixture that is actually beets with horseradish and thus makes it as
sharp. Everything was so sweet, sharp, sour. The mass is actually minced carp and some flour and
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other ingredients are added to it, an egg and it is actually made into a mixture and the dumplings are
made from it. (2:42-3:49) Bohuslav Dolanský, chef cook: (So, what are we going to cook.) So today we
will be preparing traditional Jewish food. It is a roast duck with tscholent and white and red cabbage.
(Excellent.) So the tscholent is actually like the October side dish, which is served here with the duck
specialties. It is in fact made from white and red beans, peas, groats, by adding mainly a lot of garlic and
other flavoring ingredients. It's such a healthy meal. (6:16-6:53) Ing. Michal Günsberger, owner of a
kosher restaurant: The tscholent with the duck has a specific meaning, because during Shabbat, which
is a Friday and Saturday holiday, you can't cook and do many things. It's a very simple meal to put
something in the oven on Friday and take it out on Saturday, and it's cooked, tasty, unburned and fed
the whole very large family at that time. (14:40, 16:25-16:49),
see https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122711478-duchovni-kuchyne/307298380030003judaismus/ : Duchovní kuchyně, Judaismus, Židovské zvyky a mravy kolem vaření a stolování (2007).
Direction S. Zeman. Česká televize.
2) Brother Norbert, Roman-Catholic Dominican (Martin C. Putna, Professor, Faculty of Humanities,
Charles University): Of course, fasting days in the Middle Ages were from 120 to 140 days yearly, and
fasting day meant that meat should not to be eaten. However, fish was not included in the meat,
because fish meat was not meat, it was actually the meat of cold-blooded animals, well, and therefore,
in short, fish and all sea and river creatures were counted as fasting meals. (2:00, 6:04-6:30) So we will
prepare a duck for fasting time. (You said fasting duck with permission.) Yes, fasting duck. (This is quite
unusual.) It will be very well justified, as theology usually does. (7:15-7:29) And this is proof that in the
beginning God created everything good, as one say in Genesis, and then when people began to work
with it, everything is only spoiled. In the past, ducks were bred and had inner organs, and today ducks
are produced by industry, they have nothing in them. (7:45-8:03), (And is there any special way of
baking or preparing like why is it done in this pot and not in an ordinary oven?) Yes. Here we come to
why it will be fasting duck. She will be absolutely beautifully baked. And as it is the rule in Rome, first of
all it boil nice in that pot, and when it softens, so the end result is that it's all nicely baked. (10: 49-11:
14), see https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122711478-duchovni-kuchyne/307298380030005katolictvi/ : Duchovní kuchyně, Katolictví, Jídlo v tradici římské církve (2007). Direction S. Zeman. Česká
televize.
3),4)
- 21 But do not eat any carrion, give it to the immigrant who is in your gates, let he eats it or sells it to a
foreigner, because you are a holy people to the LORD your God, and do not cook the young-animal in
its mother's milk. The Fifth Book of Moses, Chapter 14, PĚT KNIH MOJŽÍŠOVÝCH VČETNĚ
HAFTAROT, with a Czech translation by rabbi Efraim Sidon, SEFER publishing house, Prague 2012
- Germany passed a law in May 2021 banning the crushing of male chickens from January 1, 2022. (ie
Gesetz zur Änderung des Tierschutzgesetzes – Verbot des Kükentötens vom 18. Juni 2021,
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2021 Teil I Nr. 34, ausgegeben zu Bonn am 25. Juni 2021,
see https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F%2A%5B
%40attr_id%3D%27bgbl121s1826.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s1
826.pdf%27%5D__1627421178509 : Bundesgesetzblatt, Bundesanzeiger Verlag GmbH, Amsterdamer
Straße 192 | 50735 Köln)
- 18.07.2021 France wants to ban crushing and gassing of male chickens in 2022: "The Council of State
will be seized at the end of the summer by a draft of decree, which will require that by January 1, 2022
all chicken hatcheries must have installed or ordered machines to detect the sex of chickens incubating
in the egg, before hatching, assures the Parisien the minister (The Minister of Agriculture, Julien
Denormandie). The text will also specify that these devices will have to be compulsorily installed and put
into service during the year."/ France: « Le Conseil d’Etat sera saisi à la fin de l’été d’un projet de décret,
qui imposera qu’au 1er janvier 2022 tous les couvoirs de poules devront avoir installé ou avoir
commandé des machines permettant de détecter le sexe des poussins en incubation dans l’œuf, avant
éclosion, assure au Parisien le ministre (Le ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie). Le texte
précisera également que ces appareils devront obligatoirement être installés et mis en service dans le
courant de l’année. » https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/07/18/la-france-va-interdire-le-
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broyage-et-le-gazage-des-poussins-males-des-2022_6088647_3244.html : La France veut interdire le
broyage et le gazage des poussins mâles en 2022. Actuellement, 50 millions de poussins mâles sont
broyés ou gazés chaque année en France dans les élevages de poules pondeuses car il n’est pas
rentable de les nourrir. Le Monde. Publié le 18 juillet 2021 à 15h53 - Mis à jour le 18 juillet 2021 à 18h32
- If you find that the fish has the permited size, you can take it, but if the fish is undersized, you must
release it back into the water., see https://www.prosportovani.cz/kategorie/vyloveni-a-pece-o-ryby746/?manufacturer=Uni+Cat : Uni Cat vylovení a péče o ryby, JMP Media Group s.r.o. IČO: 09492691
- Brother Norbert, Roman-Catholic Dominican (Martin C. Putna, Professor of the Faculty of Humanities,
Charles University): (Is there any food at all in the Catholic tradition that is really forbidden, that is
impossible, something that should not be eaten under any circumstances) On principle no taboo exists.
Even the Old Testament provisions that we should not eat things with blood, such as pig blood sausage
and the like, do not apply to us. (So pig blood sausage, pig-head cheese, everything is Catholic?)
Everything is Catholic, evangelicals have their reluctance in this direction. But for us, it's all limited only
by the stomach, because food is God's gift. It's not only about filling our stomachs, food creates
community at the table, it's not about diet, but about closeness and friendship. (14:53-15:36),
see https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122711478-duchovni-kuchyne/307298380030005katolictvi/ : Duchovní kuchyně, Katolictví, Jídlo v tradici římské církve (2007). Direction S. Zeman. Česká
televize.
5) https://cs.wikipedia.org/wiki/Půst
Aktualizováno 7. 10. 2021 9:13
6. 10. 2021 22:27
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Daroval jsem opět 10 USD (viz níže). Pietní akt před jatky kuřat slepic -Vodňanská drůbež a.s.
Brno Modřice (viz níže)-Kdyby to bylo někdy zase v Brně, tak bych tam chtěl jít, ač zřejmě nemluví
zcela pravdu o svém reálně nemožném veganství/ I donated 10 USD (see below) again. Vigil, Brno
Chicken Save-If it was sometimes in Brno again, I would like to go there, although they do not
apparently say the whole truth about their really impossible
veganism: https://www.facebook.com/brnochickensave
Pro mateřskou organizaci české pobočky Animal Save Movement
(https://www.facebook.com/zviratanejime , https://www.facebook.com/ceskybrodanimalsave a https
://www.facebook.com/animalsavecz/ )/ For the Animal Save Movement. Animal Save Movement is
a vegan anti-speciesist animal rights organisation that positions itself against all forms of
oppression with a compassionate and love-based approach. They believe in non-violent resistance
against oppression
https://thesavemovement.org/donate/
-------- Přeposlaná zpráva -------Předmět: Dalibor, you did something amazing today!
Datum: Sat, 09 Oct 2021 17:53:34 +0000 (UTC)
Od: Animal Save Movement <receipts@mail2.donorbox.org>
Adresa pro odpověď: Animal Save Movement <donate@animalsavemovement.org>
Komu: Dalibor Grůza <daliborgruza@seznam.cz>
Hi Dalibor
You made our day! We truly appreciate your thoughtful One-time contribution of $10 to the
international Animal Save Movement.
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Your gift makes it possible to launch and run important campaigns and initiatives for animals across
the globe. It helps fund billboards and ad campaigns, leaflets, posters, outreach, animal vigils and
rescues, documentaries and digital media, media coverage and pressure campaigns.
With the help of caring people such as yourself we are able to further our mission and spread the
idea that we all have a moral duty to bear witness, end animal agriculture and reforest the Earth.
While you’re here, you can double your impact by joining your local chapter. If you haven't had the
chance to meet us at one of our animal vigils, climate actions or outreach events, please come
along and get active. We need you in our team!
Thanks again for your kindness and generosity. Simply put, if it wasn’t for people like you, we
wouldn’t exist.
Love & liberation
Anita & Varun
P.S - We love getting social, which is why you’ll find us on all the major social media platforms. It’s
a great way to build an online community where we can share news, ideas and actions. Hope to
see you there!
Facebook • Instagram • Twitter • YouTube
Aktualizováno říj 09, 2021 8:04:20odpol.
09.10, 2021 20:04:20
I donated (see below) again for PETA the largest non-profit organization fighting for animal rights in
the world/ Daroval jsem (viz níže) opět pro PETA
PETA je největší nezisková organizace bojující za práva zvířat na světě, založená v roce 1980 v
USA. Jejím sloganem je "Nemáme žádné právo zvířata jíst, nosit jejich kůži a kožešiny, provádět
na nich experimenty, využívat je v zábavním průmyslu, ani je jakýmkoli jiným způsobem
vykořisťovat a týrat."
-------- Přeposlaná zpráva -------Předmět: Thank you for your gift to PETA!
Datum: Sat, 9 Oct 2021 14:11:15 -0400 (EDT)
Od: PETA <donations@peta.org>
Komu: daliborgruza@seznam.cz
PETA
Dear Dalibor,
Thank you for your special gift of $15.00 to PETA. Your generous donation will be put to work
immediately, helping us do even more to stop the abuse and suffering of animals. Together, we're
challenging the abusers and winning important victories that are changing animals' lives.
Want to learn more about all that your gift to PETA supports? Check out the latest issue of our
magazine PETA Global—one of many member benefits. You can also get an inside look at our
most recent victories through our monthly donor update e-mails, our member town hall meetings,
and our informative and inspiring podcast episodes.
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Want to get more active for animals in your community? Consider joining PETA's Action Team and
sharing PETA Prime's weekly list of "10 Easy Things You Can Do to Help Animals."
Want to use your phone to assist animals? Sign up to receive urgent mobile alerts as a PETA first
responder, download our app for your iPhone, and follow all of our campaigns through Facebook,
Instagram, and Twitter.
Looking to live more compassionately? Get exclusive discounts on animal-friendly products through
our coupon page, discover cruelty-free recipes and home ideas from PETA Living e-news, or
visit Shop.PETA.org and use discount code MBR29* at checkout to save 10% on your purchases.
We would not be the effective advocate for animals that we are were it not for your support and that
of others who share your compassion.
On behalf of animals everywhere, thank you.
Very truly yours,
Ingrid Newkirk
President
P.S. Have a minute to spare? Please tell us about your experience donating today by clicking here.
Donations to PETA are in U.S. dollars and are tax-deductible to the fullest extent allowed by U.S.
law. PETA's tax ID number is 52-1218336. Please print or save this message for your personal
records.
Donation Details
Transaction Date: 10/09/21
Donation Amount: $15.00
Payment Type: VI
Billing Information
Dalibor Grůza
Svat. Čecha 247/5
Hustopeče, None
CZ
daliborgruza@seznam.cz
This e-mail was sent by PETA, 501 Front St., Norfolk, VA 23510 USA.
*Discount excludes donations, gift cards, literature, memberships, sale items, shipping and
handling, and taxes.
https://headlines.peta.org/donate/?en_txn7=Navigation%3A%3Atop-donate-nowbutton&supporter.appealCode=IXXXWBXXXXG&fbclid=IwAR1gTwarmtdPWcUPV-HJ-YQ7mpojkXUQHK5NagbQUWtXyPxNfAguXV7yNg#donate
Aktualizováno říj 09, 2021 8:22:43odpol.
09.10, 2021 20:22:43
Nutné nekriminalizovat (úloha kapitalistické ODS) bývalého českého premiéra Babiše a komunisty,
aby nebyli mučedníci jako v první české republice1) a nyní na Slovensku2). Pak ochrana před
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odplatou či odplata by musely být diktatura1). Nutná zákonná změna mučících velkochovů na
etické, což byly předvolební sliby nové vlády3), ale Babiš je dobrý ekonom a dříve zachránil české
zemědělství, má velmi nemilosrdné maso4), ale má milosrdný vegetariánský levný chleba5), jež
kupuji.
1) Jako záminka k vyřešení stranického rozkolu posloužil známý „boj o Lidový dům“, k němuž došlo
v prosinci 1920. Tato budova v pražské Hybernské ulici patřila i spolu s tiskárnou oficiálně
dlouholetému předsedovi sociální demokracie Antonínu Němcovi, jenž vystupoval proti bolševické
levici. Levice ale dům i tiskárnu zabrala, což si Němec nedal líbit; v prosinci 1920 vyklidila Lidový
dům násilně policie. V odpověď na to vyvolali radikální marxisté generální stávku, která proběhla
od 10. do 16. prosince po celé zemi a zvlášť na Kladensku a Mostecku přerostla málem v povstání.
Státní moc neváhala, pokus o převrat tvrdě potlačila a jeho hlavní organizátory včetně
Zápotockého postavila před soud. Dne 29. března 1921 odpoledne tak začal proces, jenž o dva
týdny později, 13. dubna 1921 skončil vynesením v podstatě mírných rozsudků: šest obviněných
bylo zproštěno obžaloby, ostatní dostali tresty od šesti do dvanácti měsíců. Jen Zápotocký si
vysloužil víc, měl si odsedět půldruhého roku. Jeden akt dějinného dramatu skončil, ale druhý
začínal. V květnu 1921 vznikla Komunistická strana Československa. Z prosincové porážky se tak
bohužel zrodila jedna z nejsilnějších a nejtotalitnějších stran v Evropě.,
viz https://www.denik.cz/z_domova/ruda-zare-nad-kladnem-antonin-zapotocky.html : Sto let od
Rudé záře nad Kladnem. Tehdy se ještě republika komunistům ubránila, 13.4.2021, Jaroslav
Krupka
2)
- Dostal do basy Mikuláša Černáka, s mafiánmi nevyjednával. Tak si mnohí pamätajú bývalého
policajného prezidenta Milana Lučanského. Statného chlapa, ktorý sa zločincov nikdy nebál,
obvinenie z korupcie pripravilo o život. V cele, kde bol zavretý v kolúznej väzbe, sa ešte vlani v
decembri obesil. Jeho smrť rozdelila krajinu a objavilo sa okolo nej množstvo konšpirácií.,
viz https://plus7dni.pluska.sk/domov/ponizeny-policajneho-exprezidenta-vodili-vodzke-nemocnici :
Ponížený: Policajného exprezidenta vodili na vôdzke po nemocnici,
5.5.2021, https://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Lučanský
- Böhm, který byl bývalým příslušníkem Slovenské informační služby (SIS) a podnikatelem s palivy,
figuroval jako klíčový svědek ve vícero kauzách, jež momentálně vyšetřuje slovenská policie. Pro
spolupráci s policií prokurátor Böhma v prosinci minulého roku propustil z vazby a nechal ho stíhat
na svobodě. V rámci takzvané kauzy Jidáš ještě 27. ledna vypovídal o údajném podplácení
policejního exprezidenta Milana Lučanského a dalších obviněných v případu. Lučanský zemřel 30.
prosince minulého roku v nemocnici poté, co měl ve vazební věznici rovněž spáchat sebevraždu.,
viz https://cnn.iprima.cz/osudove-chvile-pred-smrti-klicoveho-svedka-manzelka-natocila-jak-opilymaval-zbrani-19424 : Osudové chvíle před smrtí klíčového svědka: Manželka natočila, jak opilý
mával zbraní, Téma: Slovensko CNN Prima NEWS 18. února 2021 15:52
3)
Dle ANKETY HN.DUHA* hnutí STAN je nejsilnější PRO etické velkochovy, tj. proti jedněm z
největších masových vražd a mučení v současném světě (PRO dále jen ČSSD, Přísaha a Zelení,
ale Piráti váhají) a i PRO chráněná území a druhy*/**.
*https://volby.hnutiduha.cz/sites/default/files/HD_ZK_Hodnoceni_predvolebnich_programu_2021.p
df : Volby 2021, Ekologické organizace hodnotí volební programy a povolební plány politických
stran, Hnutí Duha a zelený kruh
**https://www.greenpeace.org/czech/clanek/14732/koho-volit-hodnoceni-programu-politickychstran/?utm_campaign=climate-emergency&utm_source=en&utm_medium=email : Kdo myslí na
přírodu? Analýza programů v otázkách životního prostředí Greenpeace Česká republika a Zelený
kruh 7 září, 2021
4)
Andrej Babiš je zároveň majitelem obchodní skupiny AGROFERT, která má dominantní postavení
v zemědělské prvovýrobě v České republice a která je také zřejmě největším vykonavatelem
zvířecího holocaustu v České republice, který probíhá v současných průmyslových porážkových
zemědělských velkochovech – současných vyhlazovacích koncentračních táborech zvířat, kde jsou
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hospodářská zvířata zásadně mučena od svého narození (např. je jim omezen od jejich narození
volný pohyb na velmi malý prostor, aby tímto svým pohybem neztrácela svou získanou hmotnost,
jsou krmena tak, aby po svém narození získala co možná nejrychleji porážkovou hmotnost) a
krátce, tj. nejpozději za několik měsíců po svém narození jsou po tomto svém od narození velkém
utrpení způsobeném takto člověkem rovněž krutě zabita, tj. poražena na jatkách. Příkladem
takovéhoto mučícího chovu zvířata může být např. zemědělský podnik Vodňanská drůbež
dodávající do českých obchodů takto umučená a poražená kuřata slepic pod známou obchodní
značkou „Vodňanské kuře“. Dále například masokombinát Kostelecké uzeniny s obrovským
množstvím vlastních porážek hovězího a vepřového dobytka v Kostelci a Plané nad Lužnicí. Tyto
podniky Kostelecké uzeniny a Vodňanská drůbež by měly rovněž být v majetku výše uvedené
Babišovy obchodní skupiny AGROFERT.
5)
- Penam NÁŠ SUPR SKVĚLÝ TMAVÝ VÍCEZRNÝ Toust, 500g, obilí z českých polí, SLOŽENÍ
Pšeničná mouka, voda, směs se semeny 10 % (lněná semena, ovesné vločky, žitná celozrnná
mouka, ječná krupice, slunečnicová semena, pražené ječné slady, pšeničné vločky), pšeničný kvas
8 % (voda, pšeničná mouka, pšeničná kvasná kultura), pšeničná celozrnná mouka, droždí, jedlá sůl
s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), řepkový olej, přípravek [pšeničná mouka, pšeničná a ječná
sladová mouka, sladový extrakt (ječný slad, voda), látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová],
cukr, regulátor kyselosti octany sodné., ZEMĚ PŮVODU: Česká republika, s delší dobou
trvanlivosti, zde za 27,90 Kč, viz https://www.kosik.cz/produkt/penam-chleb-toustovy-tmavyvicezrnny#productDescription
- Penam NÁŠ SUPR SKVĚLÝ Světlý Toust, 500g, obilí z českých polí, složení: pšeničná mouka,
voda, pšeničný kvas 11 % (voda, pšeničná mouka, pšeničná kvasná kultura), řepkový olej, droždí,
jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), cukr, přípravek [pšeničná mouka, pšeničná a ječná
sladová mouka, sladový extrakt (ječný slad, voda), látka zlepšující mouku kyselina L-askorbová],
regulátor kyselosti octany sodné., s delší dobou trvanlivosti, zde za 24,80 Kč,
viz https://www.eshop.maneo.cz/chleb-toustovy-rosicky-500g-svetly-ean039skup36.php?18_let=ano
- PENAM, a. s. je pekárenská firma patřící do Agrofert Holdingu, a. s.,
viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Penam
Aktualizováno říj 10, 2021 10:38:33dopol.
10.10, 2021 9:37:08
Modlím se za zdraví českého prezidenta a státníka Miloše Zemana, dnes Zemana převezli do
nemocnice, záběry ukazují, že je v bezvládném stavu zřejmě z důvodu tekutiny v dutině břišní kvůli
nemocným játrům. I protože 30.7.2021 Babišova česká vláda pod Zemanovým politickým tlakem
rozhodla o evakuaci afghánských islámských tlumočníků české armády v nebezpečí smrti*, a to
ačkoliv Zeman, jež zřejmě není žid, je i nejmocnější český sionista (tj. i mocný přítel Izraele).**
* https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/domácí/zeman-se-vyslovil-pro-pomoc-afghánskýmspolupracovníkům-českých-vojáků/ar-AAMHlsS?ocid=msedgntp : EuroZprávy.cz, ČTK, 29.07.2021
** "Abych byl konkrétní, Miloš Zeman, jeden z mála ryze českých kandidátů ..., je opět a zase
sionista. Neříkám tu žádnou novinku, jeho dobrý vztah k Izraeli je už tradičně znám a minimálně od
chvíle, kdy v Knessetu (má pozn. v parlamentu současného Státu Izrael) použil svůj příměr s
Arafatem, Hitlerem a kdákající kachnou, by se dalo říci, že je Zeman v Jeruzalémě po Havlovi,
Schwarzenbergovi a Vondrovi čtvrtým nejvíce oblíbeným českým politikem.“
Viz https://www.prvnizpravy.cz/sloupky/pristi-prezident-bude-sionista/ : autor představitel české
krajní pravice Adam. B. Bartoš, což by měl zřejmě být „Adam Benjamin Bartoš“, narozen 15. ledna
1980 Rychnov nad Kněžnou, publikováno zřejmě 2013.
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/z-lan-odjela-sanitka-v-doprovodu-limuzin40374464#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=ndqCrHj
oR5Z-
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202110101047&dop_id=40374464&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Zemana převezli do nemocnice. Záběry ukazují, že je v
bezvládném stavu, Dnes 12:12 • Aktualizováno 12:57, Jan Menšík, Novinky
Aktualizováno říj 10, 2021 1:24:42odpol.
10.10, 2021 13:24:42
předseda České biskupské konference olomoucký katolický arcibiskup Jan Graubner: Vyzývám
proto v první řadě k modlitbě za prezidenta republiky, v níž mu vyprošujme uzdravení a současně
sílu plnit pro dobro celé společnosti zásadní úkoly hlavy státu v této důležité době.
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211011slovo-predsedy-ceske-biskupske-konference-po-volbach :
Slovo předsedy České biskupské konference po volbách, Mons. Jan Graubner, arcibiskup
olomoucký a předseda České biskupské konference, 11. října 2021
Aktualizováno říj 12, 2021 10:25:17dopol.
12.10, 2021 10:25:17
The President of the Czech Bishops' Conference, the Catholic Archbishop of Olomouc, Jan
Graubner: I therefore call first and foremost for a prayer for the President of the Republic, in which
we ask for his healing and at the same time the strength to fulfill the fundamental tasks of the head
of state at this important time.
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211011slovo-predsedy-ceske-biskupske-konference-po-volbach :
Slovo předsedy České biskupské konference po volbách, Mons. Jan Graubner, arcibiskup
olomoucký a předseda České biskupské konference, 11. října 2021
Aktualizováno říj 12, 2021 10:27:25dopol.
12.10, 2021 10:27:25
Bývalý český premiér Babiš měl být chamtivý, ale možná dal šanci reformě velkochovů na etické,
což před volbami slibovala nová vláda, aby se smířil se synem Babišem juniorem, jehož kvůli svým
velkochovům karmicky obětoval*. Chytrý politik by svým vládním partnerům přiznal zásluhy. Před
volbami by nekřičel, že Maláčová (ČSSD) na ministerstvu práce nic nedělala, aby se podílela na
vděku důchodců, maminek-samoživitelek, dalších pomožených lidí.**
** https://www.novinky.cz/volby/clanek/analyza-babis-temer-neoslabil-ale-svou-chamtivosti-sepripravil-o-spojence40374600#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=oBndmT
DXTNG202110120814&dop_id=40374600&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Analýza: Babiš téměř neoslabil, o vládu se připravil svou
chamtivostí, 12.10.2021, zr, Novinky
* Andrej Babiš ml.: Chce se zbavit diagnózy schizofrenie.1) Teď na ni ještě bere léky, ale tvrdí, že
nemoc nemá.2) Schizofrenie má podle mě následující podobu: Jsem karmicky3) špatný, proto
mám strach z pomsty. Protože jeho otec český premiér Andrej Babiš je zároveň majitelem
obchodní skupiny AGROFERT, jež je dominantní vykonavatel českého zvířecího holocaustu v
zemědělské prvovýrobě v současných průmyslových porážkových zemědělských velkochovech4).
"Otec mě obětoval."
3) Každá z cca 60 bilionů živých buněk lidského těla má dle exaktní vědy s předky částečně
totožný genetický kód, např. z poloviny v případě rodiče a dítěte, proto dle mě, jestli živé buňky těla
nějakého živého tvora rozeznají a zapamatují si živé buňky tvého těla jako nepřítele či přítele, pak
budou pokládat živé buňky těla tvého dítěte za polovičního nepřítele či přítele.
1) https://www.stream.cz/prostor-x/andrej-babis-ml-otec-me-obetoval-je-to-zoufaly-clovek-chci-lidi-
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varovat-a-zbavit-se-diagnozy-64201952?fbclid=IwAR0goOCZHYqLSSUjM2suA4l9QFFmYDw0P66cI1fOPXOpdMaWGElR3rk2zc : 4.8.2021, Andrej Babiš ml.: Otec
mě obětoval, je to zoufalý člověk. Chci lidi varovat a zbavit se diagnózy, Prostor X
2) https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/108511/andrej-babis-ml-otec-me-obetoval-je-to-zoufalyclovek-chci-lidi-varovat-rict-pravdu-a-zbavit-se-diagnozy.html : Andrej Babiš ml.: Otec mě obětoval,
je to zoufalý člověk. Chci lidi varovat, říct pravdu a zbavit se diagnózy, Čestmír Strakatý, 4.8.2021,
Prostor X: Rozhovor s Andrejem Babišem • video: Prostor X
4) např. podniky Kostelecké uzeniny a Vodňanská drůbež
Aktualizováno říj 12, 2021 10:46:36dopol.
12.10, 2021 10:46:36
Former Czech premier Babiš should be greedy, but possibly he gave chance to reform factory
farms for ethical ones, which new government promised before election to reconcile with his son
Babiš Jr., who was sacrificed karmically by him for his factory farms*. Clever politician would give
merits to his government partners. He wouldn't declare before election that Maláčová (ČSSD) did
nothing at Ministry of Labor to share in gratitude of pensioners, single mothers, other helped
people.**
** https://www.novinky.cz/volby/clanek/analyza-babis-temer-neoslabil-ale-svou-chamtivosti-sepripravil-o-spojence40374600#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=oBndmT
DXTNG202110120814&dop_id=40374600&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Analýza: Babiš téměř neoslabil, o vládu se připravil svou
chamtivostí, 12.10.2021, zr, Novinky
* Andrej Babiš Jr.: He wants to be without diagnosis of schizophrenia.1) Now he still uses
medicaments for it, but he says he has not the disease.2) By me schizophrenia has following form:
I am karmically3) bad, so I am afraid of revenge. As his father, Czech Prime Minister Andrej Babiš,
is also owner of AGROFERT business group, which is dominant executor of Czech animal
holocaust in agricultural primary production in now industrial slaughter farms4). "My father
sacrificed me."
3) Each of about 60 trillion living cells of human body has, according to exact science, a partially
identical genetic code with his or her ancestors, e.g. semi-identical in case of a parent and a child,
therefore, according to me, if living cells of body of living creature recognize and remember living
cells of your body as enemy or friend, then they will consider living cells of your child's body as
semi-identical enemy or friend.
1) https://www.stream.cz/prostor-x/andrej-babis-ml-otec-me-obetoval-je-to-zoufaly-clovek-chci-lidivarovat-a-zbavit-se-diagnozy-64201952?fbclid=IwAR0goOCZHYqLSSUjM2suA4l9QFFmYDw0P66cI1fOPXOpdMaWGElR3rk2zc : 4.8.2021, Andrej Babiš ml.: Otec
mě obětoval, je to zoufalý člověk. Chci lidi varovat a zbavit se diagnózy, Prostor X
2) https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/108511/andrej-babis-ml-otec-me-obetoval-je-to-zoufalyclovek-chci-lidi-varovat-rict-pravdu-a-zbavit-se-diagnozy.html : Andrej Babiš ml.: Otec mě obětoval,
je to zoufalý člověk. Chci lidi varovat, říct pravdu a zbavit se diagnózy, Čestmír Strakatý, 4.8.2021,
Prostor X: Rozhovor s Andrejem Babišem • video: Prostor X
4) e.g. the Kostelecké uzeniny meat processing plant and the Vodňanská drůbež-Vodňany chicken
Aktualizováno říj 12, 2021 11:07:58dopol.
12.10, 2021 11:06:11
STAN je nejsilnější PRO etické velkochovy.1) STAN podvedla koaliční Piráty, aby nebyli zvoleni.2)
V českých parlamentních volbách 2021 jsem volil v kraji neúspěšného 1 Piráta a úspěšné 3 ze
STAN jako utopista a svatý blázen3). Místo toho 1 Piráta je zvolena starostka Brno-Černovice
(STAN), kde je velký blázinec, jež řekla: Chci zůstat stát nohama na zemi, selský rozum by měl
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vždy vyhrávat nad nesmysly.4) Dějiny odpouští podvod STAN, jestli prosazuje etické velkochovy.5)
Literatura:
1)https://volby.hnutiduha.cz/sites/default/files/HD_ZK_Hodnoceni_predvolebnich_programu_2021.p
df : Volby 2021, Ekologické organizace hodnotí volební programy a povolební plány politických
stran, Hnutí Duha a zelený kruh
2)
- „Dostali jsme celkem 840 tisíc hlasů. Ukázalo se, že asi pětina voličů kroužkovala. Z toho vznikl
ten nepoměr pirátských poslanců a STAN. To znamená, že naprostá většina voličů byla spokojená
jak s tou koaliční spoluprací, tak s tím programem,“ řekl Bartoš.,
viz https://www.novinky.cz/volby/clanek/citime-smutek-a-hnev-bartos-priznal-chyby40374641#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=u7MHO5
hi6hO202110121547&dop_id=40374641&source=hp&seq_no=8&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Cítíme smutek a hněv. Bartoš přiznal chyby, 12.10.2021,
Jiří Mach, ČTK, Právo
- https://www.seznamzpravy.cz/clanek/blog-jak-starostove-podrazili-piraty177603#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=wS5rVgPtak
S-202110121622&dop_id=177603&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Blog: Jak Starostové po(d)razili Piráty, JAN STRÁNSKÝ,
Editor domácího zpravodajství, 12.10.2021
3) https://www.rodon.cz/clanky/Kultura/Blazni-pro-Krista-aneb-fenomen-jurodivosti--1763 : Blázni
pro Krista aneb fenomén jurodivosti, -mp-, citováno 12.10.2021
4)
- Petra Quittová /PirSTAN/ z 12. na 3. místo, Starostka městské části Brno-Černovice má za sebou
už sérii politických zkušeností. V minulosti například kandidovala na brněnskou primátorku a
zároveň působila několik měsíců během roku 2013 jako místopředsedkyně Věcí veřejných. „Chci
přenášet zkušenosti z komunální politiky do Parlamentu, aby nařízení, zákony a normy měly
takzvaně hlavu a patu. Chci zůstat stát nohama na zemi a nežít v bublině, protože selský rozum by
měl vždy vyhrávat nad nesmysly,“ popisuje ve svém předvolebním medailonku.,
viz https://www.seznamzpravy.cz/clanek/z-22-mista-na-druhe-kdo-jsou-nejvetsi-skokani-letosnichvoleb177220#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=e1lbYcOBSI
b-202110092209&dop_id=177220&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Z 22. místa na druhé. Kdo jsou největší skokani letošních
voleb?, PETR ŠVIHEL, S přispěním Radka Nohla, 9.10.2021
- Jihomoravský kraj 4 mandáty z 23, 3 Bc. Petra Quittová, 49 let, kandiduje za STAN, starostka MČ
Brno-Černovice, pořadí na kandidátce: 12,
viz https://www.idnes.cz/volby/parlamentni/2021/celkove-vysledky?strana=pirati-stan&id=1350 :
Výsledky koalice Piráti+STAN v okresech, Volby do Poslanecké sněmovny 2021 konečné
výsledky, Poslanci zvolení v krajích za Piráti+STAN (celkem 37 mandátů), Dodavatelem
průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad., citováno 12.10.2021
5) Krásný cíl zaslouží, nezačínat krásnou lží, nerad mění tváře s barvou džín, když tvůj styl není
fér, jsi jak černý pasažér, nejsi strom a nejsi pták, jsi stín. To máš tak, že buď jsi strom, nebo pták,
máš příděl sil, máš svůj cíl, tak zvol třeba sprint, volný pád, či některou z fint, hraj však fér, až řeknu
ti, máš svůj cíl, a síly máš dost, máš svůj cíl, tak postav si most, cíl, cíl ohoho, cíl, máš svůj cíl…,
viz http://zagorovahana.cz/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=513 : HANA
ZAGOROVÁ, OFICIÁLNÍ STRÁNKY, Seznam písní, Máš svůj cíl /Good bye, Joe/ - 1978 - 3:08,
Hudba: Arthur Lauber, Text: Pavel Žák, Vyšlo na: 2006 - CD S úctou ..., citováno 12.10.2021
Aktualizováno říj 12, 2021 8:31:33odpol.
12.10, 2021 20:31:33
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STAN is strongest FOR ethical factory farms.1) STAN deceived the coalition Pirates not to be
elected.2) In Czech Parliament elections 2021 I elected in region unsuccessful 1 Pirate and
successful 3 STANs as utopian and holy fool3). Instead of this 1 Pirate the Brno-Černovice mayor
(STAN) is elected, where is a big madhouse who said: I stand on my feet, common sense should
always win over nonsense.4) History forgives STAN deception if it enforces ethical factory farms.5)
Literatura:
1)https://volby.hnutiduha.cz/sites/default/files/HD_ZK_Hodnoceni_predvolebnich_programu_2021.p
df : Volby 2021, Ekologické organizace hodnotí volební programy a povolební plány politických
stran, Hnutí Duha a zelený kruh
2)
- "We received a total of 840 thousand votes. It shows that about a fifth of the voters were circling.
This created the disparity between Pirate deputies and STAN. This means that the vast majority of
voters were satisfied with both the coalition cooperation and the program, "said Bartoš.,
see https://www.novinky.cz/volby/clanek/citime-smutek-a-hnev-bartos-priznal-chyby40374641#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=u7MHO5
hi6hO202110121547&dop_id=40374641&source=hp&seq_no=8&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Cítíme smutek a hněv. Bartoš přiznal chyby, 12.10.2021,
Jiří Mach, ČTK, Právo
- https://www.seznamzpravy.cz/clanek/blog-jak-starostove-podrazili-piraty177603#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=wS5rVgPtak
S-202110121622&dop_id=177603&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Blog: Jak Starostové po(d)razili Piráty, JAN STRÁNSKÝ,
Editor domácího zpravodajství, 12.10.2021
3) https://www.rodon.cz/clanky/Kultura/Blazni-pro-Krista-aneb-fenomen-jurodivosti--1763 : Blázni
pro Krista aneb fenomén jurodivosti/ Fools for Christ or the phenomenon of jurodivost, -mp-, cited
12.10.2021
4)
- Petra Quittová /PirSTAN/ from 12th to 3rd place, the mayor of the Brno-Černovice district has a
series of political experiences. In the past, for example, she ran for mayor of Brno and also worked
for several months during 2013 as vice-president of Public Affairs (Czech: Věci veřejné, VV,
nicknamed véčkaři) (political party). "I want to transfer experience from municipal policy to
Parliament so that regulations, laws and standards have a so-called head and heel. I want to stand
with my feet on the ground and not live in a bubble, because common sense should always win
over nonsense," she describes in her pre-election medallion.,
see https://www.seznamzpravy.cz/clanek/z-22-mista-na-druhe-kdo-jsou-nejvetsi-skokani-letosnichvoleb177220#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=e1lbYcOBSI
b-202110092209&dop_id=177220&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Z 22. místa na druhé. Kdo jsou největší skokani letošních
voleb?, PETR ŠVIHEL, S přispěním Radka Nohla, 9.10.2021
- South Moravian Region 4 mandates from 23, 3rd Bc. Petra Quittová, 49 years old, is running for
STAN, mayor of the Brno-Černovice district, ranking on the candidate list: 12,
see https://www.idnes.cz/volby/parlamentni/2021/celkove-vysledky?strana=pirati-stan&id=1350 :
Výsledky koalice Piráti+STAN v okresech, Volby do Poslanecké sněmovny 2021 konečné
výsledky, Poslanci zvolení v krajích za Piráti+STAN (celkem 37 mandátů), Dodavatelem
průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad., cited 12.10.2021
5) A beautiful goal deserves, not to start with a beautiful lie, it doesn't like changing faces with the
color of jeans, when your style is not fair, you are like a black passenger, you are not a tree and
you are not a bird you are a shadow. It is for you so that you are either a tree or a bird, you have a
share of forces, you have your goal, so choose a sprint, free fall, or one of the tricks, but play fair,
when I tell you, you have your goal, and you have enough strength, you have your goal, so build a
bridge, goal, goal ohoho, goal, you have your goal…,
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see http://zagorovahana.cz/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=513 : HANA
ZAGOROVÁ, OFICIÁLNÍ STRÁNKY, Seznam písní, Máš svůj cíl /Good bye, Joe/ - 1978 - 3:08,
Music: Arthur Lauber, Text: Pavel Žák, Published: 2006 - CD S úctou ..., cited 12.10.2021
Aktualizováno říj 12, 2021 9:25:50odpol.
12.10, 2021 21:25:50
(Hilel) hovoril: Kto rozmnožuje mäso, rozmnožuje červy, kto rozmnožuje majetok, rozmnožuje
starosti, ... Kto však rozmnožuje Tóru, rozmnožuje život,1)2) Tak dle židovství jsou priority A/ maso
není zdravé (protože už během života ho jedí červi)3) či B/ obžerství není zdravé (po smrti tuk
sežerou červi) či C/ obezita je znakem bohatství.2) Hilel založil význačnou a umírněnější
farizejskou školu, která byla v opozici ke škole Šamajově, obě v době Talmudu.4)
Literatura:
1) PIRKEJ AVOT, KAPITOLA 2, 8/ Hovoril: Kto rozmnožuje mäso, rozmnožuje červy, kto
rozmnožuje majetok, rozmnožuje starosti, kto rozmnožuje ženy, rozmnožuje povery, kto
rozmnožuje slúžky, rozmnožuje neresť, kto rozmnožuje sluhov, rozmnožuje krádeže. Kto však
rozmnožuje Tóru, rozmnožuje život, kto rozmnožuje sedenie, rozmnožuje múdrosť, kto rozmnožuje
radu, rozmnožuje pochopenie, kto rozmnožuje dobročinnosť, rozmnožuje mier. Kto získal dobré
meno, ten získal pre seba. Kto si osvojil slová Tóry, ten má život v budúcom
svete., https://chanele6019.wordpress.com/2010/10/05/pirkej-avot-kap-2/ : CHANELE , חנלה/
judaizmus, biblistika, biblická archeológia, kabala, KONTAKT, chanele246@gmail.com
)2https://www.sefaria.org/English_Explanation_of_Pirkei_Avot.2.7.1?lang=bi : English Explanation
of Pirkei Avot 2:7, Daniel Septimus, Chief Executive Officer
3) (liberální bratislavský) Rabín Miša Kapustin (komentátor Mirek Tóda) Ano vlastně jde o priority, o
životní priority. Člověk může velmi vydělávat peníze, ale pak co? Přijde jeho čas, zemře a ty peníze
by měly význam, kdyby on po sobě nechal někoho, kdo by věděl použít ty peníze. Anebo kdyby on
uměl je použít během svého života, neboť on neumí je vzít sebou anebo nějaké jiné materiální
věci. To se týká o tom. Co je lepší? Mít několik žen, které tě mají rády, pokud něco máš, něco
můžeš jim dát, ale potom, které tě nepotřebují, když tvůj životní stav se změnil. A nebo jednu ženu,
která bude s tebou celý život a bude s tebou v štěstí i neštěstí, ale zůstane jen jedinou. Tak stejně
budeš i ty pro ni. Tak jde se o životních prioritách. A že lidský život je konečný. Kvůli tomu je třeba
myslet na budoucnost. (Tak například výrok, kdo rozmnožuje maso, rozmnožuje červy, se dá
chápat i tak, kdo se nepřiměřeně stravuje.) Jí a pije. (Žije tedy tedy ne střídmě, zvětšuje nebezpečí
nemocí a v důsledku toho i předčasné smrti.) Ano, přesně tak. Ano, červy to mají rádi. (To měl,
bych tipoval, Maimonides velmi rád tento výrok.) Samozřejmě on byl lékařem. Ale je to logické. Ano
ve všem by člověk měl najít nějakou rovnováhu a na to musí umět trochu rozmýšlet. (27:35-29:49),
viz https://tachles.tv/relacia/koser-podcast/koser-podcast-vyroky-otcov-pirkej-avot : Kóšer podcast:
Výroky otcov (Pirkej avot), 56 min, 29. jún 2021 o 10:15, Košer podcast Focus
4) https://cs.wikipedia.org/wiki/Hilel
Aktualizováno říj 19, 2021 4:31:49odpol.
19.10, 2021 15:28:11
(Hillel) used to say: The more flesh, the more worms; The more property, the more anxiety; ... If
one acquires for himself knowledge of torah, he has acquired life in the world to come.,1)2) So as
to Judaism priorities are A/ meat is not healthy (because it is already eaten by worms during life)3)
or B/ gluttony is not healthy (fat is eaten by worms after death) or C/ obesity is a sign of wealth.2)
Hillel founded a prominent and more moderate Pharisaic school, which was in opposition to
Shammai's school, both in Talmud period.4)
Literatura:
1) PIRKEI AVOT, CHAPTER 2, 8/ He used to say: The more flesh, the more worms; The more
property, the more anxiety; The more wives, the more witchcraft; The more female slaves, the more
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lewdness; The more slaves, the more robbery; [But] the more Torah, the more life; The more sitting
[in the company of scholars], the more wisdom; The more counsel, the more understanding; The
more charity, the more peace. If one acquires a good name, he has acquired something for himself;
If one acquires for himself knowledge of torah, he has acquired life in the world to
come., https://chanele6019.wordpress.com/2010/10/05/pirkej-avot-kap-2/ : CHANELE , חנלה/
judaizmus, biblistika, biblická archeológia, kabala, KONTAKT, chanele246@gmail.com
)2https://www.sefaria.org/English_Explanation_of_Pirkei_Avot.2.7.1?lang=bi : English Explanation
of Pirkei Avot 2:7, Daniel Septimus, Chief Executive Officer
3) (Liberal Bratislava) Rabbi Miša Kapustin (commentator Mirek Tóda) Yes, it is actually about
priorities, about life priorities. One can make a lot of money, but then what? His or her time will
come, he or she will die, and the money would be important if he or she left behind someone who
knew how to use the money. Or if he or she could use them during his or her life, because he or
she cannot take them with him or her or any other material thing. That's what it's about. What is
better? Having several women who love you, if you have something, you can give them something,
but then they don't need you when your state of life has changed. Or one woman who will be with
you all her life and will be with you in happiness and unhappiness, but will remain the only one. So
you will be for her anyway. So these are life priorities. And that human life is finite. Because of this,
it is necessary to think about the future. (For example, the statement the more flesh, the more
worms, can be understood so this one, who eats inappropriately.) He or she eats and drinks. (So
he or she does not lives in moderation, increasing the risk of diseases and, as a result, premature
death.) Yes, exactly. Yes, worms like it. (I guessed, that Maimonides should love this statement.)
Of course he was a doctor. But it's logical. Yes, one should find a balance in everything and one
must be able to think about it a bit. (27:35-29:49), viz https://tachles.tv/relacia/koser-podcast/koserpodcast-vyroky-otcov-pirkej-avot : Kóšer podcast: Výroky otcov (Pirkej avot), 56 min, 29. jún 2021 o
10:15, Košer podcast Focus
4) https://cs.wikipedia.org/wiki/Hilel
Aktualizováno říj 19, 2021 9:44:25odpol.
19.10, 2021 21:44:25
STAN jsem volil jako nejsilnější PRO etické velkochovy.1) Jestli to nebude ve vládním programu a
STAN nezíská ministerstvo zemědělství či životního prostředí, tak jsem asi špatně volil a
doporučoval volit. Ačkoliv STAN by mohla použít volební fintu pro etické velkochovy, měla by hrát
fair a dát Pirátům stejně ministrů jako STAN bez vytváření nového ministerstva a úředníků. To vše
jinak by to nebyla volební finta STAN pro Charitní cíl, ale podvod.
Literatura:
1)https://volby.hnutiduha.cz/sites/default/files/HD_ZK_Hodnoceni_predvolebnich_programu_2021.p
df : Volby 2021, Ekologické organizace hodnotí volební programy a povolební plány politických
stran, Hnutí Duha a zelený kruh
Aktualizováno říj 19, 2021 10:03:56odpol.
19.10, 2021 22:03:56
I voted for STAN as strongest FOR ethical factory farms.1) If it is not in government program and
STAN does not get Ministry of Agriculture or of Environment, then I probably badly voted and
recommended to vote. Although STAN could use electoral trick for ethical factory farms, it should
play fair and give the Pirates as many ministers as STAN without creating a new ministry and
officials. All this otherwise would not be a STAN election trick for Charity goal, but fraud.
Literature:
1)https://volby.hnutiduha.cz/sites/default/files/HD_ZK_Hodnoceni_predvolebnich_programu_2021.p
df : Volby 2021, Ekologické organizace hodnotí volební programy a povolební plány politických
stran, Hnutí Duha a zelený kruh
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Aktualizováno říj 19, 2021 10:04:48odpol.
19.10, 2021 22:04:48
Povedlo se! 🍾
Evropští poslanci HLASOVALI PRO strategii Farm to Fork (Z farmy na vidličku)! Podařilo se jim
odolat překvapivě silnému lobbyingu ze strany agrokorporací, které ji chtěly smést ze stolu či
upravit k nepoznání. 😤 Napomohly tomu i Vaše tweety, kterých jsme poslali přes osm tisíc během
twitterstorm 🌪️a ve kterých jsme poslancům připomínali, že my chceme udržitelnou budoucnost
bez průmyslových velkochovů! ✊
Otevírá se úžasná příležitost pro přerod evropského zemědělství. Farm to Fork s sebou nese
snížení používání pesticidů, revizi zákonů pro welfare zvířat 🐷 a výraznou podporu ekologického
zemědělství 👩🌾. Strategie je rámcový dokument, který není závazný, ale bude se od něj odvíjet
například tvorba plánů společné zemědělské politiky, která pro členské státy již závazná je.
👉 https://bit.ly/3porSkH
Aktualizováno říj 20, 2021 9:55:10odpol.
20.10, 2021 21:55:10
Jestli dle svého slibu před českými parlamentními volbami 2021 STAN neprosadí etické velkochovy
(vládní program, ministerstvo zemědělství či životního prostředí pro STAN), proto jsem je volil, tak
naopak v prezidentských volbách podpořím a zkusím dohodu o tom s bývalým českým premiérem
Babišem (zachráncem českého zemědělství, jehož PENAM vyrábí levný toustový vegetariánský
chleba). Na facebooku mám 187 přátel a 414 lidí sleduje můj
facebook: https://www.facebook.com/Strana-za-práva-všech-živých-tvorů-133671120130073 .
https://bit.ly/3porSkH : New EU farm to fork strategy to make our food healthier and more
sustainable, European Parliament, Press Releases PLENARY SESSION AGRI ENVI Today
(20.10.2021)
Aktualizováno říj 20, 2021 10:27:04odpol.
20.10, 2021 22:27:04
If under their promise before Czech Parliament elections 2021 STAN doesn't enforce ethical factory
farms (government program, Ministry of Agriculture or of Environment for STAN), that's why I voted
for them, so on contrary in presidential election I will support and try agreement on this with former
Czech Prime Minister Babiš (savior of Czech agriculture, whose PENAM produces cheap toasted
vegetarian bread). I have 187 friends on Facebook and 414 people watch my
Facebook: https://www.facebook.com/Strana-za-práva-všech-živých-tvorů-133671120130073 .
https://bit.ly/3porSkH : New EU farm to fork strategy to make our food healthier and more
sustainable, European Parliament, Press Releases PLENARY SESSION AGRI ENVI Today
(20.10.2021)
Aktualizováno říj 20, 2021 10:29:44odpol.
20.10, 2021 22:29:44
Chobotnice je křesťanské postní jídlo jako ryba. Aby byl člověk, zejména dítě podobný Bohu, jež je
Charita, může jíst v případě potřeby dospělou (nikoliv mladou) ekologicky (milosrdně) chovanou
chobotnici usmrcenou tradičním způsobem pomocí velkých úderů do hlavy, ale lepší je jíst
zdechliny.
https://www.facebook.com/ciwf.cesko/videos/386656339780524
Aktualizováno říj 21, 2021 12:22:28dopol.
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21.10, 2021 0:22:28
Octopus is the Christian fasting foodstuff as fish. In order that a human being, especially a child is
similar to God, who is Charity, he or she can eat, if necessary, an adult (not a young) organically
(mercifully) bred octopus killed in the traditional way by big blows into the head, but it is better to
eat carrions.
https://www.facebook.com/ciwf.cesko/videos/386656339780524
Aktualizováno říj 21, 2021 10:56:17dopol.
21.10, 2021 0:24:38
Starostové a nezávislí • STAN
Dobrý den, Dalibore. V tuto chvíli pracujeme společně s koalicí SPOLU na vládním prohlášení,
poté přijdou na řadu jednotlivé vládní posty (jejich seznam bude připraven pravděpodobně příští
týden). Jak již avizoval předseda hnutí STAN Vít Rakušan, s Piráty chceme hrát fér hru a i na
základě koaliční smlouvy jim nabídnout odpovídající počet ministerstev. Přejeme Vám pěkný den,
STAN
https://www.facebook.com/starostove/posts/10159653861184328?comment_id=101596550643043
28&notif_id=1634734448453970&notif_t=feed_comment&ref=notif
Aktualizováno říj 21, 2021 12:59:48dopol.
21.10, 2021 0:59:48
Mayors and Independents • STAN
Hello, Dalibor. At this moment, we are working together with the SPOLU coalition on a government
statement, then it will be the time for individual government posts (their list will probably be
prepared next week). As the chairman of the STAN movement, Vít Rakušan, has already
announced, we want to play a fair game with the Pirates and to offer them an adequate number of
ministries on the basis of a coalition agreement. Have a nice day,
STAN https://www.facebook.com/starostove/posts/10159653861184328?comment_id=101596550
64304328&notif_id=1634734448453970&notif_t=feed_comment&ref=notif
Aktualizováno říj 21, 2021 1:11:25dopol.
21.10, 2021 1:11:25
Vít Rakušan-předseda STAN
1h·
Video z nemocnice ukazuje: nemocného prezidenta. Porušení snad všech předpisů, které existují.
Kancléře hledajícího alibi pro svou bezcitnost.
Aktualizováno říj 21, 2021 8:11:02odpol.
21.10, 2021 20:11:02
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
SPEKULACE: Bojovní katoličtí LGBT chtějí žít v pravdě, mají být exkrementy u katolíků, katolíci je
exkomunikují či i vraždí.* Je těžké, aby se tito homosexuálové nemstili katolíkům při vhodné
příležitosti. Řešení je, aby tito homosexuálové pravidelně platili jen s dopisy výchovu nějakého
dítěte (tzv. adopce na dálku, což řídí zejména katolická církev) opačného pohlaví**, protože cizí
homosexuálové nejsou pro tyto děti dobrými rodičovskými vzory při návštěvách.
**Gándhí umírá. Kvůli našemu šílenství. Zanechte své msty. Co může vzejít z dalšího zabíjení.
Mějte odvahu udělat to, co víte, že je správné. Proboha lidé obejmeme se jako bratři. Je to náš slib
přestaneme. Meče hinduistů to slibujeme. Jděte, bůh s vámi. Tady, jezte. Jezte! Já půjdu do pekla,
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ale ne s Vaší smrtí na svědomí. Jenom bůh rozhoduje, kdo jde do pekla. Zabil jsem dítě. Roztříštil
jsem mu hlavu o zeď. Proč? Zabili mi syna. Mého chlapce. Muslimové mi zabili syna. Já znám
cestu, která vede z pekla. Najděte dítě, dítě, jehož matku a otce zabili. Malého chlapce, asi takhle
velikého a vychovejte ho jako vlastního. Jen se ujistěte, že je muslim a že ho jako muslima
vychováte. Jděte, jděte, bůh s Vámi. (2:46:44-2:49:43), viz film GANDHI Jeho triumf změnil svět
Film získal 8 Oscarů mezi nimi cenu nejlepšího filmu, Drama/Životopisný, Velká Británie/Indie,
1982, Režie: Richard Attenborough, Scénář: John Briley, Hrají Ben Kingsley (nar. 1943) v titulní
roli, Distribuce: MIRAX, DVD, 183 minut
*
- Večerní bohoslužby u Martina ve zdi (evangelickém kostele v Praze na Smíchově, má pozn.).
Profesor (Fakulty humanitních studií Karlovy univerzity v Praze, má pozn.) Martin C. Putna
(formálně homosexuál, bývalý katolík, nyní evangelík-protestant, mé pozn.) kázal v neděli 9.5.2021
z kazatelny kostela u Martina ve zdi při večerních bohoslužbách o lži. Přinášíme záznam kázání.
Bible, Skutky 5: 1-11, viz https://b-m.facebook.com/watch/?v=235613568316320&_rdr
- Profesor Martin C. Putna, Velkopáteční kázání o křesťanském nihilismu .…, Předneseno ve sboru
Českobratrské církve evangelické (ČCE) v Praze na Smíchově, 2.4.2021,
viz https://www.facebook.com/watch/?v=1906471679509546
22.10, 2021 1:54:07
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
SPECULATION:War Catholic LGBT want to live in truth,shall be excrements for Catholics,
Catholics excommunicate possibly murder them*.It's hard for these homosexuals not to revenge on
Catholics in fit occasion.Solution is for these homosexuals to pay regularly only with letters
education of child(long distance adoption mainly controlled by Catholic Church)of opposite
sex**,because except friends homosexuals aren't good parenting patterns for these children in
visits.
**Gandhi is dying. Because of our madness. Leave your revenge. What can come from another
killing. Have the courage to do what you know is right. For god's sake people put your arms round
yourselves as brothers. It's our promise to stop. Hindu swords we promise it. Go, god be with you.
Here, eat. Eat! I'm going to hell, but not with your death to blame. Only god decides who goes to
hell. I killed a child. I smashed his or her head against the wall. Why? They killed my son. My boy.
Muslims killed my son. I know the path that leads from hell. Find the child, the child whose mother
and father were killed. A little boy, perhaps so big, and educate him as your own. Just make sure
he is a Muslim and that you educate him as a Muslim. Go, go, god be with you. (2:46:44-2:49:43),
see film GANDHI His triumph changed the world The film won 8 Oscars among them Best Film
Award, Drama/Biographical, Great Britain/India, 1982, Director: Richard Attenborough, Screenplay:
John Briley, Starring Ben Kingsley (born 1943) in the title role, Distribution: MIRAX, DVD, 183
minutes
*
- Evening church services in the Martin's in the wall (in evangelical church in Prague-Smíchov, my
note). Professor (Faculty of Humanities of the Charles University in Prague, my note) Martin C.
Putna (formally homosexual, former Catholic, now evangelical-Protestant, my note) preached on
Sunday, May 9, 2021, from the pulpit of the church in the Martin's in the wall during evening church
services about a lie. We bring a record of the sermon. Bible, Acts 5: 1-11, see https://bm.facebook.com/watch/?v=235613568316320&_rdr
- Professor Martin C. Putna, Good Friday Sermon about Christian Nihilism .…, Presented in the
congregation of the Czech-Brethren Evangelical Church (ČCE) in Prague-Smíchov, April 2, 2021,
see https://www.facebook.com/watch/?v=1906471679509546
22.10, 2021 4:12:58
Zahájení Jomkipurské války Arabové utajili před Izraelci*. Izrael nebude také vědět o atomovém
útoku Arabů (Bible, Marek 13,32). Jomkipurská válka nazývaná v Rusku Válka soudného dne**
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byla smrtelné varování pro Izrael, že živí tvorové jsou, ale i nejsou stroje. Píseň české zpěvačky
Zagorové: Možná, že nebe už není, je jenom poznání, i ale Bůh jako křesťanská Charita či
židovská Cdaka je: věčná změna, co se nikdy nezmění***. V roce Jomkipurské války jsem se
narodil.
*
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Jomkipurská_válka
- https://www.streamisrael.tv/highlights/videos/silent-sirens : Silent Sirens, 1h 21m, An original
drama that presents the political and military decision-making processes that preceded the Yom
Kippur War. Year: 2002, Language: Hebrew, English subtitles, Director: Ori Inbar, Producer: Riki
Shelach, Starring: Assi Dayan, Yoram Hatav, Nathan Datner, Ruth Geler
** http://alerozin.narod.ru/1973/oktovr-3.htm : Война «Судного дня» 1973 г. Противостояние
флотов СССР и США на море. 3. Начало войны. [online]. Розин Александр [cit. 2021-10-24].
Dostupné online. (rusky)
*** https://www.youtube.com/watch?v=F11lh1hQvGY : Hana Zagorová, Kousek cesty s tebou,
Texty, z alba Náhlá loučení /SUPRAPHON/, Hudba: Jiří Zmožek, Text: Václav Hons
Aktualizováno říj 24, 2021 1:31:37dopol.
24.10, 2021 1:31:37
Arabs hid start of Yom Kippur War from Israelis*. Israel will not also know about atomic attack by
Arabs (Bible, Mark 13,32). Yom Kippur War, called in Russia Judgment Day War**, was deadly
warning to Israel that living creatures are, but are not also machines. Song of Czech singer
Zagorová: Possibly heaven is no more, it is only knowledge, also but God as Christian Charity or
Jewish Tzedakah is: eternal change who will never change***. I was born in year of Yom Kippur
War.
*
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Jomkipurská_válka
- https://www.streamisrael.tv/highlights/videos/silent-sirens : Silent Sirens, 1h 21m, An original
drama that presents the political and military decision-making processes that preceded the Yom
Kippur War. Year: 2002, Language: Hebrew, English subtitles, Director: Ori Inbar, Producer: Riki
Shelach, Starring: Assi Dayan, Yoram Hatav, Nathan Datner, Ruth Geler
** http://alerozin.narod.ru/1973/oktovr-3.htm : Война «Судного дня» 1973 г. Противостояние
флотов СССР и США на море. 3. Начало войны. [online]. Розин Александр [cit. 2021-10-24].
Available online. (Russian)
*** https://www.youtube.com/watch?v=F11lh1hQvGY : Hana Zagorová, Kousek cesty s tebou,
Texts, from album Náhlá loučení /SUPRAPHON/, Music: Jiří Zmožek, Text: Václav Hons
Aktualizováno říj 24, 2021 1:58:37dopol.
24.10, 2021 1:58:37
03/2020 Koronavirus (nemoc 2019)-COVID-19 Uprostřed (čínského) Wu-chanu je laboratoř mučící
zvířata na výzkum smrtících virů. Nyní: necharitních USA židů zdravotní neziskovka EcoHealth
Alliance (Eco: eufemismus jako německý nacistický pojem židovské zvláštní zacházení za
holocaustu) v letech 2018-19 využila genomu netopýrů a skutečně vylepšila koronavirus v rámci
výzkumu, jež USA Národní institut pro zdraví (NIH) financoval ve spolupráci s Wuchanským
virologickým institutem.
http://www.spvzt.cz/indexarticles/2020-03-20-2.html : Má Filosofie rovnováhy
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/americky-zdravotni-institut-priznal-financovaniriskantnich-vyzkumu-ve-wu-chanu40375889#dop_ab_variant=1&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=kguuYLx
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kzAb202110241207&dop_id=40375889&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : 24.10.2021, Washington, Michal Sobotka, Novinky
Aktualizováno říj 24, 2021 2:29:53odpol.
24.10, 2021 14:29:53
03/2020 Coronavirus (disease 2019) -COVID-19 In center of (Chinese) Wuhan is a laboratory
torturing animals for study of deadly viruses. Now: the health non-profit EcoHealth Alliance of notcharitable USA Jews (Eco: euphemism as German Nazi concept of Jewish special treatment during
Holocaust) in 2018-19 exploited the bat genome and in fact improved coronavirus in research
funded by the National Institutes of Health (NIH) from USA in a Wuhan Virological Institute
cooperation.
http://www.spvzt.cz/indexarticles/2020-03-20-2.html : Má Filosofie rovnováhy, 20.03.2020
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/americky-zdravotni-institut-priznal-financovaniriskantnich-vyzkumu-ve-wu-chanu40375889#dop_ab_variant=1&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=kguuYLx
kzAb202110241207&dop_id=40375889&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : 24.10.2021, Washington, Michal Sobotka, Novinky
Aktualizováno říj 24, 2021 2:57:45odpol.
24.10, 2021 14:56:17
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Jsem jakoby proti židům a proti všem, ale jsem se židy a se všemi. (Pomoc jakoby proti Němu./
Hebrejský přepis: Ezer kenegdo., viz Bible, Genesis 2,18*)/ I am as if be against the Jews and
against everyone, but I am with the Jews and with everyone. (A help as if against Him./
Transliterated Hebrew: Ezer kenegdo., see Bible, Genesis 2,18*)
* První kniha Mojžíšova, Kapitola 2, PĚT KNIH MOJŽÍŠOVÝCH VČETNĚ HAFTAROT, s českým
překladem rabína Efraima Sidona, nakladatelství SEFER, Praha 2012/ The First Book of Moses,
Chapter 2, PĚT KNIH MOJŽÍŠOVÝCH VČETNĚ HAFTAROT, with a Czech translation by rabbi
Efraim Sidon, SEFER publishing house, Prague 2012
24.10, 2021 16:04:09
Nutné uzavření tajné dohody mezi nyní vládní koalicí a bývalým českým premiérem Babišem o
podpoře přelomové EU politiky GREEN DEAL, protože hnutí STAN (Starostové a nezávislí) může
mít mezi svými poslanci českého parlamentu velký počet Babišových spících agentů zvolených
nedemokratickými (lstivými) kroužky na volebních lístcích a nyní vládní koalice se STAN bez Pirátů
zřejmě brzy ztratí parlamentní většinu v očekávané ekonomické krizi.
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/i-jedno-kreslo-pro-piraty-ve-vlade-je-dost-mini-hraba-zestan40375896#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=HUXXY
mWnQmv202110241750&dop_id=40375896&source=hp&seq_no=8&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : 24.10.2021, kov, Novinky
Aktualizováno říj 24, 2021 9:29:50odpol.
24.10, 2021 21:29:50
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Needed secret agreement conclusion between now governing coalition and former Czech Premier
Babiš on support for GREEN DEAL crucial politics of EU, because STAN (Mayors and
Independents) movement can have among its members of Czech Parliament the big number of
Babiš's sleeping agents elected by undemocratic (tricky) circles in ballot papers and now governing
coalition with STAN without Pirates will probably soon lose parliament majority in the expected
economic crisis.
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/i-jedno-kreslo-pro-piraty-ve-vlade-je-dost-mini-hraba-zestan40375896#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=HUXXY
mWnQmv202110241750&dop_id=40375896&source=hp&seq_no=8&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : 24.10.2021, kov, Novinky
Aktualizováno říj 24, 2021 9:33:32odpol.
24.10, 2021 21:33:32
Karel Poláček, že jeho židovští předci z Polska. Možná podobně Vít Rakušan ze STAN. Židovský
chrám-největší jatka starověku, ale si vysoce cením racionální charitní židovství když etické
velkochovy. Rabín Kapustin: Není jednoduché být židem, Žijeme jako menšina kromě Izraele, když
1 žid udělá chybu, Každý z nás reprezentuje celý národ, z dobrého hlediska nebo ze zlého
hlediska, chceme nebo nechceme, od nás to nezávisí, tak to vnímají. (závazek zlepšovat svět/tikun
olam)*
* https://tachles.tv/relacia/koser-podcast/koser-podcast-konverzia-k-judaizmu-gijur : (41:07-42:00),
Kóšer podcast: Konverzia k judaizmu (gijur), 46 min, 27. júl 2021 o 07:00, Košer podcast Focus,
Rabín Miša Kapustin, TACHLES TV česko-slovenská židovská televízia
Aktualizováno říj 25, 2021 9:14:49odpol.
25.10, 2021 21:14:49
Karel Poláček that his Jewish ancestors from Poland. Possibly similarly Vít Rakušan/Austria-STAN.
Jewish temple-largest slaughterhouse of antiquity, but I highly appreciate rational charitable
Judaism when ethical factory farms. Rabbi Kapustin: It is not easy to be Jew, We live as minority
except Israel, when 1 Jew makes mistake, Each of us represents whole nation, for good or bad, if
we want or do not want, it does not depend on us, so they perceive it. (duty to repair world/tikun
olam)*
* https://tachles.tv/relacia/koser-podcast/koser-podcast-konverzia-k-judaizmu-gijur : (41:07-42:00),
Kóšer podcast: Konverzia k judaizmu (gijur), 46 min, July 27, 2021 07:00, Kosher podcast Focus,
Rabbi Miša Kapustin, TACHLES TV Czech-Slovak Jeish Televsion
Aktualizováno říj 25, 2021 9:41:17odpol.
25.10, 2021 21:41:17
Židé když kruté košer maso vyjma postního bio ačkoli lstiví viz šestidenní válka (Izraele premiér
Eškol 22.5.1967 řekl v Parlamentu žádný útok: "I appeal from this podium to the Arab countries and
our friends in the world, we have no intentions to attack."*, tj. 13 dní před nečekaným útokem
Izraele proti Arabům, kdy okupuje východní Jeruzalém, Golanské výšiny, Západní břeh Jordánu,
Pásmo Gazy) mají trest nečekaný arabský atomový útok viz smrtelné varování v jomkipurské válce
(Bible, Marek 13,32).
* "I appeal from this podium May 22, 1967 Eshkol address in the Knesset to the Arab countries and
our friends in the world, we have no intentions to attack. We do not to harm the security of any of
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our neigbors. This is the time to display restraint and levelheadedness to prevent a downward
spiral."/ "Apeluji z tohoto pódia 22. května 1967 v Eškolově projevu v Knesetu k arabským zemím a
našim přátelům ve světě, nemáme v úmyslu útočit. Nechceme poškodit bezpečnost žádného z
našich sousedů. Toto je čas ukázat zdrženlivost a vyrovnanou hlavu, aby se zabránilo roztáčející
spirále.", https://www.streamisrael.tv/films/videos/the-man-who-tried-to-prevent-war : (10:16-10:46),
The Man Who Tried to Prevent War, Feature Films, 53m, Original Israeli drama about the decisionmaking process before the Six Day War and Prime Minister Levi Eshkol's (alleged, my note)
attempts to prevent the war./ Původní izraelské drama o rozhodovacím procesu před šestidenní
válkou a (údajných, má pozn.) pokusech premiéra Leviho Eškola zabránit válce., Year: 2018,
Language: Hebrew, English & Hebrew subtitles, Director: Gideon Ganani, Producer: Riki Shelach,
Starring: Dov Glickman, Rami Heuberger, Danny Shteg, Amnon Wolf, Anat Slonim
Aktualizováno říj 30, 2021 6:32:47odpol.
30.10, 2021 18:03:38
Jews when cruel kosher meat except fasting bio meat though cunning, see Six Day War (Israeli
Prime Minister Eshkol 22.5.1967 said in Parliament: "I appeal from this podium to the Arab
countries and our friends in the world, we have no intentions to attack."*, ie 13 days before
unexpected attack of Israel against Arabs, when it occupies East Jerusalem, Golan Heights, West
Bank, Gaza Strip) are punished by an unexpected Arab atomic attack, see deadly warning in Yom
Kippur War (Bible, Mark 13:32).
* "I appeal from this podium May 22, 1967 Eshkol address in the Knesset to the Arab countries and
our friends in the world, we have no intentions to attack. We do not to harm the security of any of
our neigbors. This is the time to display restraint and levelheadedness to prevent a downward
spiral.", https://www.streamisrael.tv/films/videos/the-man-who-tried-to-prevent-war : (10:16-10:46),
The Man Who Tried to Prevent War, Feature Films, 53m, Original Israeli drama about the decisionmaking process before the Six Day War and Prime Minister Levi Eshkol's (alleged, my note)
attempts to prevent the war., Year: 2018, Language: Hebrew, English & Hebrew subtitles, Director:
Gideon Ganani, Producer: Riki Shelach, Starring: Dov Glickman, Rami Heuberger, Danny Shteg,
Amnon Wolf, Anat Slonim
Aktualizováno říj 30, 2021 7:08:17odpol.
30.10, 2021 19:08:17
Vím či věřím, to zatím stačí, abych věděl, co mám dělat.
Aktualizováno říj 31, 2021 2:54:42dopol.
31.10, 2021 2:54:42
Mé a mého psa (jako křesťanů s milosrdnou stravou) níže uvedené způsoby milosrdného léčení
zubního kazu.* Karmická otázka je, jestli může být dle mé Filosofie rovnováhy trvalá symbióza
mezi živými tvory a bakteriemi jejich zubního kazu nebo zde dle Darwina vládne jejich trvalý boj na
život a na smrt. Jestli "pocit vystouplého zubu, který bolí na dotek a poklep, dalším rozvinutím
zánětu se doteková bolest zvyšuje, zub se uvolňuje a viklá" či navíc "zánět zachvátí okostici,
projeví se to malým či velkým otokem tváře, rtu ..."**.
Jestli se bezkyslíkaté-anaerobní bakterie nenajedí ze zbytků jídla v puse kvůli častému čištění
zubní pastou, tak vytvoří bezkyslíkatý váček-hlízu-absces s hnisem v puse a jedí krev. Je to
obdobné, když se Evropané na rozdíl od Afričanů nemnoží mimořádně, protože se necítí ohroženi
a nechtějí se vzdát svého životního pohodlí na úkor velkého množství potomků. Proto zásadou je
nečistit si mé zuby vyjma výplachu mé pusy mírně studenou vodou pro milosrdné vyhnání bakterii
po každém jídle.
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V případě větší bolesti zubů, tj. přemnožení těchto anaerobních bakterií, zásadně stafylokoků
předpokládám tyto milosrdná, ale nestandardní řešení pro milosrdné živé tvory:
1) čistit si zuby nepolykanou neživočišnou pastou (např. s indickou margosou-neem tree) a i před
návštěvou zubaře, zásadně pouze zubní lékařské pohotovosti a pak
2) proříznutí dásňového abscesu a vytlačení hnisu a pak
3) v případě větší bolesti občas velké zredukování počtu bakterií v puse neživočišným
amoxiclavem (amoxicillinum/acidum clavulanicum)-antibiotickým sirupem pro děti bez želatiny nebo
4) odvrtání zubního kazu s užitím plomby neživočišného původu, zejména z amalgámu a pak
5) pokusit se zub vyviklat pomocí prstů nebo
6) otevření kostní dřeně (trepanací) pro odtékání hnisu ze zubního abscesu, ale po této trepanaci
by se neměla už dát zubní plomba, protože zub může být mrtvý a je riziko opakování abscesu zubu
a nutnosti obnovit odtékání hnisu. Trepanovaný zub je i možné ponechat volně, jako byly někdy
případy v době komunismu, ačkoliv nyní se odborně doporučuje dát plombu po speciálním zákroku
či co nejdřívější vytržení-extrakce zubu. Ale to je možné jen v krajní nouzi (tj. jinak neodvratitelném
přiměřeném nebezpečí), protože anestetika pro umrtvení bolesti při těchto zákrocích jsou často
živočišného původu a krutě zkoušena na zvířatech (nejlepší ze špatných řešení jsou anestetika bez
adrenalinu, protože adrenalin může být vyráběný z cholesterolu živočišného původu, a zároveň
anestetika užívaná nejméně 10 let, kde pokusná zvířata již téměř zapomněla na způsobenou smrt
a bolest) a protože to je zdravotně rizikové vzhledem k výše abscesu a bude to pravděpodobně
dělat zubní chirurg.
Tyto trepanace a extrakce zubu v pozdním stádiu jeho kazu jsou velmi bolestivé, jestli předtím není
velké zredukování počtu bakterií v abscesu neživočišným amoxiclavem ad3) nejméně po dobu 3
dnů jeho užívání.
Kořeny zubu shnijí a zub vypadne. Protože bakterie zubů škodí srdci, tak příčinou okamžité smrti
mého psa ve 14,5 letech věku (tj. podle mého veterináře v 84 letech lidského věku) bylo srdeční
selhání.
* http://www.spvzt.cz/myarticles2-afterGood-dogdeath.htm
** str. 302, Domácí lékař, moderní zdravovědný rádce, kolektiv autorů, uspořádala Jarmila
Krivaničová, vydalo Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n.p., Praha 1991
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zubni-pohotovost-zneuzivani-cizinci-delnicizubar.A180108_121034_domaci_mav : Zubní pohotovosti trápí nájezdy gastarbeiterů. Komora by
chtěla sankce, 11.1.2018, Autor: Martina Smutná
Aktualizováno lis 23, 2021 1:29:21odpol.
31.10, 2021 12:26:52
My and my dog's (as Christians with a merciful diet) below mentioned ways of dental caries
merciful medical treatment.* Karmic question is if, according to my Philosophy of Balance, there
can be a permanent symbiosis between living creatures and the bacteria of their tooth caries, or
here according to Darwin, their permanent struggle for life and death is ruling. If "the feeling of high
tooth, which hurts in touch and pressure, further development of inflammation increases the
pressure pain, a tooth relaxes and vibrates" or moreover "inflammation occupies periosteum, it is
manifested by small or large swelling of face, lip ..." **.
If oxygen-free, ie anaerobic bacteria do not eat from food residues in the mouth because of
frequent cleaning with toothpaste, so they will form an oxygen-free sac-tuber-abscess with pus in
the mouth and eat blood. It is similar when Europeans, unlike Africans, do not reproduce
extraordinarily because they do not feel threatened and do not want to give up their comfort in life
at the expense of a large number of offspring. Therefore, the principle is not to brush my teeth
except by washing out my mouth with cool water for merciful expulsion of bacteria after each meal.

1072

In case of bigger tooth pain, ie of extraordinary reproduction of these anaerobic bacteria, mainly
staphylococci, I suppose these merciful but non-standard solutions for merciful living creatures:
1) to brush the teeth with a non-swallowed non-animal paste (eg with Indian margose-neem tree)
and also before visiting the dentist, on principle only the dental emergency and then
2) cutting the gum abscess and pushing out the pus and then
3) in case of bigger pain from time to time the big reduction of number of bacteria in the mouth with
non-animal amoxiclav (amoxicillinum/acidum clavulanicum)-antibiotic syrup for children without
gelatin or
4) by drilling dental caries with use of an non-animal origin tooth filling, especially from amalgam
and then
5) try to make loose tooth through swinging by means of fingers or
6) opening the bone medulla (trepanation) to drain the pus from the tooth abscess, but after this
trepanation the tooth filling should no longer be given, because the tooth can be dead and also
there is a risk of recurrence of both the tooth abscess and the need to restore the outflow of pus. It
is also possible to leave the trepanated tooth free, as were sometimes the cases during the
communist era, although it is now professionally recommended to give tooth filling after special
operation or to extract the tooth as soon as possible. But it is possible only in extreme need (ie
otherwise unavoidable adequate danger), because anesthetics for pain reduction during these
operations are often of animal origin and cruelly tested on animals (the best of the bad solutions
are anesthetics without adrenaline, because adrenaline can be made from cholesterol of animal
origin, and at the same time anesthetics used for at least 10 years, where the experimental animals
have nearly forgotten about the caused death and pain) and because it is health hazardous due to
the above abscess and it will probably be done by a dental operating surgeon.
These trepanation and extraction of the tooth in the late stage of its caries are very painful, unless
before it there is a big reduction in the number of bacteria in the abscess by non-animal amoxiclav
ad3) for at least 3 days of its use.
The roots of the tooth decompose and the tooth falls out. Because the bacteria of the teeth harms
the heart, so the cause of my dog's immediate death at 14.5 years of age (ie according to my
veterinarian doctor at 84 years of human age) was heart failure.
* http://www.spvzt.cz/myarticles2-afterGood-dogdeath.htm
** page 302, Domácí lékař, moderní zdravovědný rádce/ Family Doctor, modern health manual,
colective of authors, arranged by Jarmila Krivaničová, published by Avicenum, zdravotnické
nakladatelství, n.p., Prague 1991
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zubni-pohotovost-zneuzivani-cizinci-delnicizubar.A180108_121034_domaci_mav : Zubní pohotovosti trápí nájezdy gastarbeiterů. Komora by
chtěla sankce, 11.1.2018, Author: Martina Smutná
Aktualizováno lis 23, 2021 1:45:17odpol.
31.10, 2021 12:28:56
Podle mne (částečně na rozdíl od premiéra Andreje Babiše*) pouze Zelená dohoda EU o klimatu
nikoliv její strategická součást (New EU farm to fork strategy**) o etických velkochovech** může
možná vést k ztrátě konkurenceschopnosti EU, rostoucí nezaměstnanosti či astronomické ceně
energií, což může vytvořit enormní napětí ve společnosti či mezi spojenci a otevřít dveře radikálům.
** https://bit.ly/3porSkH : New EU farm to fork strategy to make our food healthier and more
sustainable, European Parliament, Press Releases PLENARY SESSION AGRI ENVI Today
(20.10.2021)
* https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/zelena-sebevrazda-babis-v-glasgow-kritizoval-
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evropsky-klimaticky-balicek40376626#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=nhSiRHN
nEEZ202111011848&dop_id=40376626&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Glasgow, ČTK, 1.11.2021
Aktualizováno lis 01, 2021 9:48:33odpol.
01.11, 2021 21:48:33
According to me (partly unlike Prime Minister Andrej Babiš*) only the EU Green Deal about climate
and not its strategic part (New EU farm to fork strategy**) about ethical factory farms can mean
possible loss of competitiveness of the European Union, rising unemployment or the astronomical
energy prices, which can create enormous tensions in society or among the allies and open the
door to radicals.
** https://bit.ly/3porSkH : New EU farm to fork strategy to make our food healthier and more
sustainable, European Parliament, Press Releases PLENARY SESSION AGRI ENVI Today
(20.10.2021)
* https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/zelena-sebevrazda-babis-v-glasgow-kritizovalevropsky-klimaticky-balicek40376626#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=nhSiRHN
nEEZ202111011848&dop_id=40376626&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Glasgow, ČTK, 1.11.2021
Aktualizováno lis 01, 2021 9:50:03odpol.
01.11, 2021 21:50:03
Lepší pro klima platit za udržování amazonského pralesa, aby ho Brazilci neodlesňovali kvůli jídlu
pro své děti.* EU politiku ochrany klimatu s novou masivní průmyslovou výstavbou velmi
nedokonalé obnovitelné energetiky místo přímé ochrany živých tvorů stále více považuji za magii**
a průmyslové lobbování s možným cílem ekologické diktatury či vydělat peníze.
* Brazilská vláda navrhuje, aby ostatní státy za udržování pralesa platily alespoň 10 miliard dolarů
ročně., viz https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/brazilska-amazonie-prestava-zadrzovatoxid-uhlicity-oznamili-vedci40366254#dop_ab_variant=1&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=lOr7V08
KlQn202107150701&dop_id=40366254&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Brazilská Amazonie přestává zadržovat oxid uhličitý,
oznámili vědci, 15.7.2021, Brasília, ČTK
** Podle Benjamina Pohla z prestižního německého think-tanku Adelphi: „Nevidíme přímé důsledky
– já sice znečišťuju ovzduší tady, ale ty důsledky pocítí někdo jiný jinde na planetě. A navíc třeba s
velkým časovým odstupem.", viz https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/politici-ignorují-klima-astraší-migrací-obojí-ale-souvisí-víc-než-se-z-bezpečné-evropy-zdá/ar-AAPoWUO?ocid=msedgntp :
Politici ignorují klima a straší migrací. Obojí ale souvisí víc, než se z „bezpečné“ Evropy zdá,
Vojtěch Berger, 12.10.2021, © Hlidacipes.org
Aktualizováno lis 01, 2021 11:40:33odpol.
01.11, 2021 23:40:33
Better for climate to pay for maintaining Amazon rainforest so that Brazilians do not deforest it for
food for their children. I increasingly consider EU climate protection policy with a new massive
industrial construction of very imperfect renewable energy instead of direct protection of living
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creatures as sorcery and industrial lobbying with possible goal of ecological dictatorship or to make
money.
* Brazilian government is proposing that other countries pay at least USD 10 billion a year to
maintain the rainforest., see https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/brazilska-amazonieprestava-zadrzovat-oxid-uhlicity-oznamili-vedci40366254#dop_ab_variant=1&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=lOr7V08
KlQn202107150701&dop_id=40366254&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Brazilská Amazonie přestává zadržovat oxid uhličitý,
oznámili vědci, 15.7.2021, Brasília, ČTK
** According to Benjamin Pohl from the prestigious German think-tank Adelphi: "We do not see
direct consequences - I am polluting the air here, but those consequences will be felt by someone
else on the planet. In addition, for example, with a large time lag.", see https://www.msn.com/cscz/zpravy/other/politici-ignorují-klima-a-straší-migrací-obojí-ale-souvisí-víc-než-se-z-bezpečnéevropy-zdá/ar-AAPoWUO?ocid=msedgntp : Politici ignorují klima a straší migrací. Obojí ale souvisí
víc, než se z „bezpečné“ Evropy zdá, Vojtěch Berger, 12.10.2021, © Hlidacipes.org
Aktualizováno lis 01, 2021 11:41:10odpol.
01.11, 2021 23:41:10
Nerozumné živé tvory, kteří ještě stále žijí ve velkém množství v našem světe, tj. také v deštném
pralese Amazonie, by neměl žádný jedinec vlastnit, protože máme pouze pracovat a chránit
nerozumné živé tvory (to je opatrovnický právní vztah, nikoliv vlastnický právní vztah) jako
společné přírodní dědictví lidstva.
Viz též https://www.seznam.cz/profil/petr-jaros54b0b5c21f30cd9f54d8c3ce44cb9d7ec0a77843a42b5a1c68ec : Petr Jaroš
Aktualizováno lis 02, 2021 2:11:12dopol.
02.11, 2021 1:07:18
No individual should own irrational living creatures that still live in large numbers in our world, ie
also in the Amazon rainforest, because we only have to work and protect irrational living creatures
(it is a guardianship legal relationship, not an ownership legal relationship) as a common natural
heritage of humanity.
See also https://www.seznam.cz/profil/petr-jaros54b0b5c21f30cd9f54d8c3ce44cb9d7ec0a77843a42b5a1c68ec : Petr Jaroš
Aktualizováno lis 02, 2021 2:10:32dopol.
02.11, 2021 1:09:45
Já a Pavel Sobola máme pravdu, že majitelé elektráren (např. Turow, která spálí denně 30 000 tun
uhlí) by měli dotovat příslušně velký les podle množství jejich škodlivých emisí vypouštěných do
ovzduší nebo příslušně menší les, jestli omezí toto vypouštění příslušnými technickými opatřeními.*
* https://www.seznam.cz/profil/pavel-sobola1dace107a038fa5354d8c3ce44cb9d7ec0a7794bad2e51106ce5 : Pavel Sobola
Aktualizováno lis 02, 2021 2:07:27dopol.
02.11, 2021 2:07:27
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I and Pavel Sobola are right, that the owners of power plants (eg the Turow power plant burns
30,000 tonnes of coal a day) should subsidize an appropriately large forest according to the
amount of their harmful emissions discharged into the air or an appropriately smaller forest
concerned if they limit this discharge by appropriate technical measures.*
* https://www.seznam.cz/profil/pavel-sobola1dace107a038fa5354d8c3ce44cb9d7ec0a7794bad2e51106ce5 : Pavel Sobola
Aktualizováno lis 02, 2021 7:59:16dopol.
02.11, 2021 7:59:16

Jak chránit klima v horoucí pouštní Arábii bylo známo již za časů
Proroka Muhammada. Ve slavném výnosu Abu Bakr al-Siddiq, první
chalífa, řekl: „Radím vám ... Nekácejte stromy nesoucí ovoce.“*
„Sistání doporučuje "... a neporážejte strom, pokud nemusíte.”** V
současnosti to je potřeba světového dotování amazonských
deštných pralesů proti jejich odlesňování kvůli jídlu zejména v
Brazílii.*** Sluneční a větrné elektrárny mohou být ortodoxní židovina
jako obchod s otroky.
*
- Yahya related to me from Malik from Yahya ibn Said that Abu Bakr as-Siddiq was sending armies
to ash-Sham. He went for a walk with Yazid ibn Abi Sufyan who was the commander of one of the
battalions. It is claimed that Yazid said to Abu Bakr, "Will you ride or shall I get down?" Abu
Bakrsaid, "I will not ride and you will not get down. I intend these steps of mine to be in the way of
Allah." Then Abu Bakr advised Yazid, "You will find a people who claim to have totally given
themselves to Allah. Leave them to what they claim to have given themselves. You will find a
people who have shaved the middle of their heads, strike what they have shaved with the sword."I
advise you ten things: Do not kill women or children or an aged, infirm person. Do not cut down
fruit-bearing trees. Do not destroy an inhabited place. Do not slaughter sheep or camels except for
food. Do not burn bees and do not scatter them. Do not steal from the booty, and do not be
cowardly.", see/ Yahya mi příbuzný od Malika od Yahya ibn Saida, že Abu Bakr as-Siddiq posílá
armády do ash-Sham. Šel na procházku s Yazidem ibn Abi Sufyan, který byl velitelem jednoho z
praporů. Tvrdí se, že Yazid řekl Abu Bakrovi: "Pojedeš, nebo mám se dostat dolů?" Abu Bakr řekl:
"Nepojedu a ty se nedostaneš dolů. Mám v úmyslu, aby tyto mé kroky byly v cestě Alláha." Pak
Abu Bakr Yazidovi poradil: "Najdeš lidi, kteří tvrdí, že se zcela odevzdali Alláhovi. Nechej je tomu,
co tvrdí, že se odevzdali. Najdete lidi, kteří si oholili střed hlavy, udeř, co oholili s mečem." Radím
vám deset věcí: Nezabíjejte ženy, děti ani zestárlé, neduživé osoby. Nekácejte ovocné stromy.
Neničte obydlené místo. Nezabíjejte ovce nebo velbloudy kromě jídla. Nepalte včely a nerozhazujte
je. Nekraďte z kořisti a nebuďte zbabělí.", viz https://sunnah.com/urn/509710 : USC-MSA web
(English) reference: Book 21, Hadith 10, Arabic reference: Book 21, Hadith 971
- The actions and statements of the Prophet Muhammad and of the early Caliphs of Islam point to
strong humanitarian considerations. ... In a famous decree, Abu Bakr al-Siddiq, the first Caliph, told
his military commander: “Stop, O people, that I may give you ten rules for guidance on the
battlefield. Do not commit treachery or deviate from the right path. You must not mutilate dead
bodies; do not kill a woman, a child, or an aged man; do not cut down fruitful trees; do not destroy
inhabited areas; do not slaughter any of the enemies’ sheep, cow or camel except for food; do not
burn date palms, nor inundate them; do not embezzle (e.g. no misappropriation of booty or spoils of
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war) nor be guilty of cowardliness…You are likely to pass by people who have devoted their lives to
monastic services; leave them alone.", see/ Akce a prohlášení proroka Mohameda a prvních
chalífů islámu poukazují na silné humanitární úvahy. ... Ve slavném výnosu Abú Bakr al-Siddiq,
první chalífa, řekl svému vojenskému veliteli: „Zastavte se, ó lidé, abych vám mohl dát deset
pravidel pro vedení na bojišti. Nedopouštějte se zrady a neodcházejte ze správné cesty. Nesmíte
mrzačit mrtvá těla; nezabíjejte ženu, dítě nebo starého muže; nekácejte ovocné stromy; neničte
obydlené oblasti; nezabíjejte žádné ovce, krávu nebo velblouda nepřátel kromě jídla; nespalujte
datlové palmy ani je nezaplavujte; nezpronevěřujte (např. žádné zpronevěry kořisti nebo válečné
kořisti) ani se neproviňte zbabělostí... Pravděpodobně budete míjet lidi, kteří zasvětili svůj život
klášterním službám; nechte je být.", viz https://reliefweb.int/report/world/islamic-law-and-rules-war :
Islamic law and the rules of war, News and Press, Source, TNH, Posted 24 Apr 2014, DUBAI, 24
April 2014 (IRIN)
** „Sajjid Sistání (irácký duchovní ajatolláh Alí Sistání v boji o město Fallúdža 26.5.2016, má pozn.)
doporučuje, aby se respektovala etika džihádu. Nechovejte se tvrdě a zrádně. Nezabíjejte starce,
ani chlapce, ani ženu a neporážejte strom, pokud nemusíte.”,
viz https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/clanek/v-dobyvane-falludzi-hrozihladomor-353068 : V dobývané Fallúdži hrozí hladomor 26.5.2016, Bagdád, Novinky, ČTK
*** Brazilská vláda navrhuje, aby ostatní státy za udržování pralesa platily alespoň 10 miliard dolarů
ročně., viz https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/brazilska-amazonie-prestava-zadrzovatoxid-uhlicity-oznamili-vedci40366254#dop_ab_variant=1&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=lOr7V08
KlQn202107150701&dop_id=40366254&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Brazilská Amazonie přestává zadržovat oxid uhličitý,
oznámili vědci, 15.7.2021, Brasília, ČTK
Aktualizováno lis 03, 2021 7:52:34dopol.
03.11, 2021 7:52:34

How to protect climate in hot Arabia deserts was known from time of
Prophet Muhammad. In famous decree, Abu Bakr al-Siddiq, first
caliph, told, "I advise you ... Don't cut down fruit-bearing trees."
Sistani said "...and don't cut down a tree unless you have to.”** At
present, there's need for global subsidies to Amazon rainforests to
counteract their deforestation for food, especially in Brazil.*** Solar
and wind power plants can be acts of real Orthodox Jews as slave
trade.
*
- Yahya related to me from Malik from Yahya ibn Said that Abu Bakr as-Siddiq was sending armies
to ash-Sham. He went for a walk with Yazid ibn Abi Sufyan who was the commander of one of the
battalions. It is claimed that Yazid said to Abu Bakr, "Will you ride or shall I get down?" Abu
Bakrsaid, "I will not ride and you will not get down. I intend these steps of mine to be in the way of
Allah." Then Abu Bakr advised Yazid, "You will find a people who claim to have totally given
themselves to Allah. Leave them to what they claim to have given themselves. You will find a
people who have shaved the middle of their heads, strike what they have shaved with the sword."I
advise you ten things: Do not kill women or children or an aged, infirm person. Do not cut down
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fruit-bearing trees. Do not destroy an inhabited place. Do not slaughter sheep or camels except for
food. Do not burn bees and do not scatter them. Do not steal from the booty, and do not be
cowardly.", see https://sunnah.com/urn/509710 : USC-MSA web (English) reference: Book 21,
Hadith 10, Arabic reference: Book 21, Hadith 971
- The actions and statements of the Prophet Muhammad and of the early Caliphs of Islam point to
strong humanitarian considerations. ... In a famous decree, Abu Bakr al-Siddiq, the first Caliph, told
his military commander: “Stop, O people, that I may give you ten rules for guidance on the
battlefield. Do not commit treachery or deviate from the right path. You must not mutilate dead
bodies; do not kill a woman, a child, or an aged man; do not cut down fruitful trees; do not destroy
inhabited areas; do not slaughter any of the enemies’ sheep, cow or camel except for food; do not
burn date palms, nor inundate them; do not embezzle (e.g. no misappropriation of booty or spoils of
war) nor be guilty of cowardliness…You are likely to pass by people who have devoted their lives to
monastic services; leave them alone.", see https://reliefweb.int/report/world/islamic-law-and-ruleswar : Islamic law and the rules of war, News and Press, Source, TNH, Posted 24 Apr 2014, DUBAI,
24 April 2014 (IRIN)
** „Sajjid Sistání (irácký duchovní ajatolláh Alí Sistání v boji o město Fallúdža 26.5.2016, má pozn.)
doporučuje, aby se respektovala etika džihádu. Nechovejte se tvrdě a zrádně. Nezabíjejte starce,
ani chlapce, ani ženu a neporážejte strom, pokud nemusíte.”, viz/ "Sajjid Sistani (Iraqi spiritual
ayatollah Ali Sistani in fight for city of Fallujah on May 26, 2016, my note) recommends that ethics
of jihad be respected. Don't be tough and treacherous. Don't kill old men, boys or women and don't
cut down a tree unless you have to., see https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-strednivychod/clanek/v-dobyvane-falludzi-hrozi-hladomor-353068 : V dobývané Fallúdži hrozí hladomor
26.5.2016, Bagdád, Novinky, ČTK
*** Brazilská vláda navrhuje, aby ostatní státy za udržování pralesa platily alespoň 10 miliard dolarů
ročně.,/ Brazilian government is proposing that other countries pay at least USD 10 billion a year to
maintain the rainforest., see https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/brazilska-amazonieprestava-zadrzovat-oxid-uhlicity-oznamili-vedci40366254#dop_ab_variant=1&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=lOr7V08
KlQn202107150701&dop_id=40366254&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Brazilská Amazonie přestává zadržovat oxid uhličitý,
oznámili vědci, 15.7.2021, Brasília, ČTK
Aktualizováno lis 03, 2021 8:22:03dopol.
03.11, 2021 8:22:03
Volič STAN a Pirátů. Prosím pozor ne vláda lži a ortodoxní židovina jako obchod s otroky (Vít
Rakušan možná z Rakousku podobně jako žid Karel Poláček z Polska). Podvedli jste Piráty
kroužky na volebních lístcích 2021.1) Slibovali etické velkochovy2), nevzali příslušná ministerstva
zemědělství ani životního prostředí3). Naposled pro toto je tyto ministerstva pro TOP 09 v ochraně
zvířat mezi nejlepšími4), vládní program. Utrácíte za 3 nová ministerstva.3)
1) https://www.seznamzpravy.cz/clanek/analyza-piratu-stan-porusil-smlouvu-provinil-se-i-sefrakusan179234#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=hL0NHR8U
QSD-202111011256&dop_id=179234&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Analýza Pirátů: STAN nás v kampani podvedl. Provinil se i
šéf Rakušan, ONDŘEJ KOUTNÍK, 1.11.2021
2) Jste pro zavedení moratoria na budování nových intenzivních velkochovů a zahájení
transformace živočišné výroby směrem k udržitelným, etičtějším a šetrnějším způsobům chovu
(např. volným chovům s výběhem, pastevním a ekologickým chovům)? STAN: ano,
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viz https://volby.hnutiduha.cz/sites/default/files/HD_ZK_Hodnoceni_predvolebnich_programu_2021
.pdf : Volby 2021, Ekologické organizace hodnotí volební programy a povolební plány politických
stran, Hnutí Duha a zelený kruh
3)
- https://echo24.cz/a/SRwFN/fialova-vlada-ma-jasno-o-obsazeni-vetsiny-ministerstev-tri-kreslazustavaji-nejasna : Fialova vláda má jasno o obsazení většiny ministerstev. Tři křesla zůstávají
nejasná, Jakub Fujáček, 26.10.2021
- https://www.novinky.cz/domaci/clanek/koalice-si-rozdelily-ministerstva-spolu-ziska-financepirstan-vnitro40376763#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=Mu71Xb
JEtvN202111030502&dop_id=40376763&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Koalice si rozdělily ministerstva: SPOLU získá finance,
PirSTAN vnitro, Praha, Klára Beranová, Petr Jemelka, Novinky, 2.11.2021
4) https://volimprozvirata.cz/ : dotazník pro politické strany ohledně ochrany zvířat před volbami
2021 a Svoboda zvířat. Letos se spojily 4 přední v Česku působící organizace na ochranu zvířat Compassion in World Farming Česko, NESEHNUTÍ, OBRAZ – Obránci zvířat a Svoboda zvířat, a
spustily nový předvolební projekt Volím pro zvířata
Aktualizováno lis 03, 2021 9:32:06dopol.
03.11, 2021 9:32:06
STAN and Pirates voter. Attention please no government of lie or acts of real Orthodox Jews as
slave trade (Vít Rakušan possibly from Austria similarly to Jew Karel Poláček from Poland). You
frauded Pirates by circles in ballot papers 2021.1) You promised ethical factory farms2) you didn't
take relevant ministries of agriculture or environment3). Last for this is these ministries for TOP 09
in animal protection among best4), government's program. You spend on 3 new ministries3).
1) https://www.seznamzpravy.cz/clanek/analyza-piratu-stan-porusil-smlouvu-provinil-se-i-sefrakusan179234#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=hL0NHR8U
QSD-202111011256&dop_id=179234&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Analýza Pirátů: STAN nás v kampani podvedl. Provinil se i
šéf Rakušan, ONDŘEJ KOUTNÍK, 1.11.2021
2) You are in favor of establishment of moratorium on building new intensive factory farms and the
start of transformation of livestock production towards sustainable, more ethical and
environmentally friendly farming (free run, grazing and organic farming)? STAN: yes,
see https://volby.hnutiduha.cz/sites/default/files/HD_ZK_Hodnoceni_predvolebnich_programu_202
1.pdf : Volby 2021, Ekologické organizace hodnotí volební programy a povolební plány politických
stran, Hnutí Duha a zelený kruh
3)
- https://echo24.cz/a/SRwFN/fialova-vlada-ma-jasno-o-obsazeni-vetsiny-ministerstev-tri-kreslazustavaji-nejasna : Fialova vláda má jasno o obsazení většiny ministerstev. Tři křesla zůstávají
nejasná, Jakub Fujáček, 26.10.2021
- https://www.novinky.cz/domaci/clanek/koalice-si-rozdelily-ministerstva-spolu-ziska-financepirstan-vnitro40376763#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=Mu71Xb
JEtvN202111030502&dop_id=40376763&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Koalice si rozdělily ministerstva: SPOLU získá finance,
PirSTAN vnitro, Praha, Klára Beranová, Petr Jemelka, Novinky, 2.11.2021
4) https://volimprozvirata.cz/ : questionnaire for political parties on animal protection before the
2021 elections and Animal Freedom. This year, 4 leading animal protection organizations operating
in the Czech Republic have joined forces - Compassion in World Farming Česko, NESEHNUTÍ,
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OBRAZ – Obránci zvířat and Svoboda zvířat, and started a new pre-election project Volím pro
zvířata/ I Vote for Animals
Aktualizováno lis 03, 2021 10:06:43dopol.
03.11, 2021 10:06:43
03.11.2021 Starostové a nezávislí • STAN
Dobrý den. Koalice Pirátů a Starostů bere téma klimatu a životního prostředí velmi vážně, jak se
můžete dočíst v našem koaličním programu: https://1url.cz/7KoB8. Z dosavadního jednání s koalicí
SPOLU nám vyplývá, že na zvýšeném důrazu vzhledem k probíhající klimatické změně se
shodujeme. Přejeme Vám pěkný den, STAN
Aktualizováno lis 04, 2021 9:39:07dopol.
04.11, 2021 9:39:07
Re: Starostové a nezávislí • STAN Nemluvíte pravdu. V dotazníku Hnutí Duha jste slíbili etické
velkochovy, ačkoliv Piráti v tom váhali a ačkoliv Váš společný program s Piráty v této otázce zřejmě
mlčel. Proto jsem Vás volil a doporučil Vás volit stovkám lidí a zakroužkoval 3 kandidáty STAN a
jen 1 Piráta na volebním lístku 2021. K výše uvedenému viz: "Jste pro zavedení moratoria na
budování nových intenzivních velkochovů a zahájení transformace živočišné výroby směrem k
udržitelným, etičtějším a šetrnějším způsobům chovu (např. volným chovům s výběhem, pastevním
a ekologickým chovům)? STAN: ano",
viz https://volby.hnutiduha.cz/sites/default/files/HD_ZK_Hodnoceni_predvolebnich_programu_2021
.pdf : Volby 2021, Ekologické organizace hodnotí volební programy a povolební plány politických
stran, Hnutí Duha a zelený kruh
Aktualizováno lis 04, 2021 9:40:07dopol.
04.11, 2021 9:40:07
03.11.2021 Mayors and Independents • STAN
Good day. The Coalition of Pirates and Mayors takes the topic of climate and the environment very
seriously, as you can read in our coalition program: https://1url.cz/7KoB8. The negotiations with the
SPOLU coalition so far show us that we agree on the increased emphasis due to the ongoing
climate change. Have a nice day, STAN
Aktualizováno lis 04, 2021 2:42:42odpol.
04.11, 2021 14:42:42
Re: Mayors and Independents • STAN You are not telling the truth. In the Movement Duha
questionnaire, you promised ethical factory farms, although the Pirates were hesitant, and although
your joint program with the Pirates on this issue was apparently silent. That is why I elected you
and I recommended to hundreds of people to vote for you and I circled 3 STAN candidates and
only 1 Pirate on ballot paper 2021. For the above mentioned, see: "You are in favor of
establishment of a moratorium on building new intensive factory farms and the start of transforming
livestock production towards sustainable, more ethical and more environmentally friendly farming
methods (eg free run, grazing and organic farming)? STAN: yes ",
see https://volby.hnutiduha.cz/sites/default/files/HD_ZK_Hodnoceni_predvolebnich_programu_202
1.pdf : Elections 2021, Ecological organizations evaluate the election programs and post-election
plans of political parties, the Movement Duha and the green club
Aktualizováno lis 04, 2021 2:44:04odpol.
04.11, 2021 14:44:04
Čeští ministři zemědělství, životního prostředí nemusí být z římskokatolické KDU-ČSL. Dle mne
karmická odpovědnost za neetické velkochovy způsobí brzy muslimskou atomovou válku v Izraeli,
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světě. Katolická církev má vždy evoluční politiku*, ale nyní revoluce v zvířecí etice je nutná. Ačkoliv
zvířecí encyklika LAUDATO SI (2015) papeže Františka, ale zvířecí blud sv. Tomáše Akvinského
("Tak proto příslušně hovoříce Bůh nemiluje iracionální tvory láskou přátelství, ale láskou jakoby
chtivosti,"**)
* Mléko, které symbolizuje naši matku (římskokatolickou, má pozn.) církev. … U všeho třeba pravé
katolické trpělivosti. Jinak to nebude. Církev je právě veliká, protože je trpělivá. Umí si počkat.
Někdy zahřívá čokoládu (v mléce, má pozn.) celá staletí. Ano. Zatímco jiný ji vaří rychle a zkazí
ji. https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122711478-duchovni-kuchyne/307298380030005katolictvi/ : (21:44-22:34), Duchovní kuchyně, Jídlo v tradici římské církve (2007). Duchovní žák:
Martin C. Putna, profesor University Karlovy Fakulty humanitních studií v Praze, Duchovní mistr:
Aleš Roleček, Režie: Stanislav Zeman, Česká televize, 26:06 minut
** "Sic igitur Deus, proprie loquendo, non amat creaturas irrationales amore amicitiae, sed amore
quasi concupiscentiae; ..." SUMMA THEOLOGIAE, Pars Prima, 20. De amore Dei. 2. Utrum Deus
amet omnia. I q. 20 a. 2 ad 3 viz Theologická summa, doslovný překlad, red. E. Soukup OP,
Krystal Olomouc 1937, 2002 Česká dominikánská provincie http://summa.op.cz/
Aktualizováno lis 06, 2021 1:34:12odpol.
06.11, 2021 13:34:12
Czech ministers of agriculture, of environment needn't to be from Roman Catholic KDU-ČSL. As to
me karmic responsibility for unethical factory farms will soon cause a Muslim atomic war in Israel,
world. Catholic Church always has evolutionary politics*, but revolution in animal ethics is
necessary now. Though animal encyclical LAUDATO SI (2015) of Pope Francis, but the animal
heresy of St. Thomas Aquinas ("So therefore properly speaking God does not love irrational
creatures with the love of friendship, but with the love like cupidity,**)
* Milk, which symbolizes our mother (Roman Catholic, my note) church. … Everything requires true
Catholic patience. It will not be otherwise. The church is just big because it is patient. It can wait.
Sometimes it heats chocolate (in milk, my note) for centuries. Yes. While another cooks it quickly
and spoils it. https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122711478-duchovnikuchyne/307298380030005-katolictvi/ : (21:44-22:34), Duchovní kuchyně, Jídlo v tradici římské
církve (2007). Spiritual student: Martin C. Putna, professor at Charles University, Faculty of
Humanities in Prague, Spiritual master: Aleš Roleček, Director: Stanislav Zeman, Česká televize,
26:06 minutes
** "Sic igitur Deus, proprie loquendo, non amat creaturas irrationales amore amicitiae, sed amore
quasi concupiscentiae; ..." SUMMA THEOLOGIAE, Pars Prima, 20. De amore Dei. 2. Utrum Deus
amet omnia. I q. 20 a. 2 ad 3 see Theologická summa, literal translation, red. E. Soukup OP,
Krystal Olomouc 1937, 2002 Czech Dominican Province http://summa.op.cz/
Aktualizováno lis 06, 2021 1:36:50odpol.
06.11, 2021 13:36:50
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Znamení času v hebrejštině (češtině): Nachum (Biblický prorok o zkáze města Ninive hlavního
města starověké Asýrie a žebrák v USA filmu Šumař na střeše), nachon (pravdivý, správný), nache
(invalida, mrzák, postižený), nacha-š (had), satan (satan), zoch-el (plaz), za-ch-ar (pamatovat), el
(Bůh).
09.11, 2021 9:45:45
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.

1081

Signs of the time in Hebrew (English): Nachum (Biblical prophet about the destruction of the city of
Nineveh, the capital city of ancient Assyria, and a beggar in the USA film Fiddler on the Roof),
nachon (true, right), nache (disabled, crippled, handicapped), nacha-š (snake), satan (satan), zochel (reptile), za-ch-ar (remember), el (God).
09.11, 2021 10:13:03
Zůstávám mírným optimistou ve vztahu k etickým velkochovům. A to, jestliže ministr životního
prostředí bude nezávislá senátorka zvolená za římskokatolickou KDU-ČSL Anna Hubáčková a
předseda KDU-ČSL Martin Jurečka bude ministr práce a sociálních věcí, ačkoliv KDU-ČSL bude
mít i ministra zemědělství, to vše v nyní české vládě.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/obrat-u-lidovcu-misto-expertnich-mistopredsedu-miri-dovlady-prekvapivi-adepti179972#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=5XgoULIvqa
I-202111090817&dop_id=179972&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Obrat u lidovců. Místo expertních místopředsedů míří do
vlády překvapivá jména, ONDŘEJ KOUTNÍK, MARTINA MACHOVÁ, JAROSLAV GAVENDA,
09.11.2021
Aktualizováno lis 09, 2021 12:04:35odpol.
09.11, 2021 12:04:35
I remain moderately optimistic in relation to ethical factory farms. And that if the Minister of the
Environment is an independent senator elected for the Roman Catholic KDU-ČSL Anna Hubáčková
and the chairman of the KDU-ČSL Martin Jurečka is the Minister of Labor and Social Affairs,
although KDU-ČSL will also have a Minister of Agriculture, all in the now Czech government.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/obrat-u-lidovcu-misto-expertnich-mistopredsedu-miri-dovlady-prekvapivi-adepti179972#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=5XgoULIvqa
I-202111090817&dop_id=179972&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Obrat u lidovců. Místo expertních místopředsedů míří do
vlády překvapivá jména, ONDŘEJ KOUTNÍK, MARTINA MACHOVÁ, JAROSLAV GAVENDA,
09.11.2021
Aktualizováno lis 09, 2021 12:11:36odpol.
09.11, 2021 12:11:36
Zůstávám mírným optimistou ve vztahu k etickým velkochovům, protože dle koaliční smlouvy nyní
české vlády v oblasti zemědělství: podpora rodinných farem, malých, středních a začínajících a
ekologických zemědělců (včetně pronájmu státní půdy). Ale čtvrtina zemědělské půdy se do roku
2030 má přesunout do režimu ekologického zemědělství, měla by to spíše být integrovaná
zemědělská produkce*.
* 30/04/2016 Integrované rostlinné zemědělství nebo ekologické bio rostlinné zemědělství v České
republice dle Filosofie rovnováhy.
Zřejmě poměrně nový zřejmě český, možná inspirovaný i mou Filosofií rovnováhy přístup
integrovaného rostlinného zemědělství, které se snaží spojit výhody „ekologického“ (tzn. „bio“) a
„konvenčního“ (tzn. běžného, resp. v mé Filosofii rovnováhy pod názvem „standardního“)
zemědělství uzákoněním jeho pravidel s ohledem na místní zejména klimatické podmínky určitého
státu, k jeho pravidlům patří například minimalizace, nebo úplné vyloučení hnojiv a pesticidů (tj.
integrovaná produkce usiluje o dosažení optimálních výnosů při zajištění vyšší kvality produktů
způsobem, který nezatěžuje životní prostředí, integrovaná produkce upřednostňuje ekologicky
přijatelné metody hospodaření, zejména minimalizuje používání agrochemikálií, integrovaná
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produkce se snaží o co největší využívání biologických a ostatních nechemických metod ochrany
rostlin a co nejmenší spotřebu pesticidů, v rámci integrované produkce používané pesticidy
nesmějí být nebezpečnými jedy a musí působit selektivně, tedy jen na cíleného škůdce,
integrovaná produkce musí být ekonomicky efektivní, tj. zisková, šetrná, musí poskytovat zdravé,
kvalitní produkty bez látek rizikových pro zdraví člověka, produkty integrované produkce poznáte
podle loga, které je na nich vytištěno – příklady viz obrázky a blíže
viz http://vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=integrovana_zemedelska_produkce&site=puda ), je v
současné době v České republice zřejmě v řadě případů více v souladu s mnou navrhovaným
Symbiotickým zemědělstvím než bio zemědělství, protože bio rostlinné zemědělské produkty se
dováží do České republiky podle mé zkušenosti zásadně většinou z velké vzdálenosti nejméně ze
Španělska či Itálie, a to zejména vzhledem k teplému podnebí vhodnému pro ekologické (tzn. bio)
zemědělství v těchto vzdálených státech, čímž tyto bio rostlinné zemědělské produkty přestávají
být ekologické. (blíže viz http://www.spvzt.cz/symbiotickezemedelstvi.htm )
Literatura: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vinohradnictví (cituji: „Tento nešetrný přístup je již
nahrazován takzvanou Integrovanou produkcí vína, která v mezinárodním měřítku stanoví jasná
pravidla, mezi které patří například minimalizace, nebo úplné vyloučení hnojiv a pesticidů při
produkci vinné révy.“), http://www.vinotekabudamont.cz/show-free.htm?fid=32 (cituji: „Co je to
mešní víno a jaký je postup výroby?“ … „Vinice musí být alespoň v integrované produkci“ … „Na
vyčištění (mešního) vína se smí použít jen filtrace. Pro odstranění bílkovin lze použít bentonit
(pozn. autora: tj. nikoliv látky živočišného původu, jako např.
želatina)“.), http://www.katyd.cz/clanky/jake-je-tajemstvi-mesniho-vina.html (cituji: „Pravidla, podle
nichž musí proběhnout výroba mešního vína, stanovuje pro naše území Česká biskupská
konference. Ta požaduje, především aby hrozny, z nichž má být víno vyrobeno, pocházely z území
Čech a Moravy. Další podmínka pak říká, že při výrobě mešního vína nesmí být užito žádných
přídavných látek, jako jsou barviva, aromata či cukry.“)
Viz http://www.spvzt.cz/Charitologie.htm#ch14
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/prehledne-body-koalicni-smlouvy-mezi-spolu-a-pirstan40377311#source=hp&seq_no=10&dop_ab_variant=1&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.b
ox&dop_req_id=c9nH9IdBpTc202111090805&dop_id=40377311&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : PŘEHLEDNĚ: Body koaliční smlouvy mezi SPOLU a
PirSTAN, Novinky, ČTK, 08.11.2021
Aktualizováno lis 09, 2021 12:18:13odpol.
09.11, 2021 12:18:13
I remain moderately optimistic in relation to ethical factory farms, because according to the coalition
agreement of the now Czech government in the field of agriculture: support for family farms, small,
medium and start-up farmers and organic farmers (including the lease of state land). But a quarter
of agricultural land should be moved to organic farming by 2030, it should rather be the integrated
crop agricultural*.
* 30/04/2016 Integrated crop agriculture or ecological organic crop agriculture in the Czech
Republic according to the Philosophy of Balance.
Apparently relatively new apparently Czech attitude of integrated crop agriculture perhaps inspired
also by my Philosophy of Balance, which seeks to combine the benefits of both "organic" (i.e. of
"bio") and "conventional" (i.e. normal, virtually in my Philosophy of Balance under the term
"standard") agriculture enacting its rules with regard to local especially climatic conditions of certain
State, its rules include the minimization or complete exclusion of fertilizers and pesticides (i.e. an
integrated production strives to achieve optimal returns while ensuring higher quality of products in
a manner that does not pollute the environment, integrated production favors environmentally
friendly farming methods, in particular it minimizes the use of agrochemicals, integrated production
seeks to maximize the use of biological and other non-chemical methods of plant protection and
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the least possible consumption of pesticides, in the framework of integrated production used
pesticides must not be dangerous poisons and must be applied selectively, i.e only to the targeted
pest, integrated production must be economically efficient, i.e. profitable, gentle, must provide
healthy, quality products without substances hazardous to human health, products of integrated
production can be identified by the logo that is printed on them - for examples, see pictures and for
details
see http://vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=integrovana_zemedelska_produkce&site=puda ), is
apparently in many cases more in compliance with by me proposed Symbiotic agriculture than
organic agriculture at present time in the Czech Republic, because in my experience the organic
crop agriculture products are imported into the Czech Republic on principle mostly from a long
distance at least from Spain or Italy, especially due to the warm climate suitable for organic (i.e.
bio) agriculture in these distant States, by which these organic crop agriculture products cease to
be organic. (See http://www.spvzt.cz/symbiotickezemedelstvi.htm )
Literature: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vinohradnictví (I quote: "This ungentle attitude is already
replaced by the so-called Integrated Production of Wine that internationally sets clear rules, which
include for example minimization or complete exclusion of fertilizers and pesticides in the
production of the wine.") http://www.vinotekabudamont.cz/show-free.htm?fid=32 (I quote: “What is
sacramental wine, and what is the manufacturing process?” ... Vineyards must be at least
integrated production ... "Filtering may only be used for the cleanup of (sacramental) wine.
Bentonite can be used to remove proteins (note of author: i.e. no substances of animal origin, such
as e.g. gelatine).”) http://www.katyd.cz/clanky/jake-je-tajemstvi-mesniho-vina.html (I quote: "Rules,
which production of sacramental wine must comply, Czech Bishops' conference sets for our
territory. It requires above all, that the grapes, from which the wine is produced, came from
Bohemia and Moravia. Another condition says then that during the production of sacramental wine
any additives such as colorings, flavorings or sugars must not be used.")
See http://www.spvzt.cz/Charitylogy.htm#ch14
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/prehledne-body-koalicni-smlouvy-mezi-spolu-a-pirstan40377311#source=hp&seq_no=10&dop_ab_variant=1&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.b
ox&dop_req_id=c9nH9IdBpTc202111090805&dop_id=40377311&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : PŘEHLEDNĚ: Body koaliční smlouvy mezi SPOLU a
PirSTAN, Novinky, ČTK, 08.11.2021
Aktualizováno lis 09, 2021 12:24:31odpol.
09.11, 2021 12:24:31
V seriálu České televize schváleném židovskou obcí2) dle zde pana Kohna, představujícího tak
jednoho z potomků Biblického velekněze Árona, které židé i nyní ctí: „, o krajní nouzi není v
Talmudu řeč,“1). Ale v mé Filosofii rovnováhy hlavní zákon charity, tj. zjednodušenou definici lásky,
tj. nejméně názor (spekulaci) založenou na právním pojmu krajní nouze jako „co možná nejméně
smrti a bolesti“ jsem se pokusil promítnout z hlediska řady současných vědních oborů.
1) Jakpak pořídili, já nesnídal, hlady se mě protáčej panenky. Nic nenesu, měl jenom housky se
šunkou a uzeným. Tak, proč to nekoupili. Hřích na hřích, ono jim nestačí, že o šábesu cestujeme
vlakem, oni by chtěli ještě o šábesu debužírovat uzený se šunkou. Nejsou oni mešuge, Kohn,
maso jsem mohl dát stranou, housky jsou dobrý, dyť já mám hlad. Poslechnou Taussig, oni
opravdu si stojí tak dobře, že můžou vyhazovat šunku z vlaku? A oni jsou ochotni pro víru hlady
umřít, co, toto jim bude něco platný, to se dostanou do nebe. (Spolucestující slečna-gój, kamerový
klip) Tak dost, já koukám, poslouchám a zírám, už po třetí Vám tu nabízím jitrnici, uzený a presbuřt
a vy pořád nic, jen lamentujete, jaký máte hlad. Jste velice laskavá slečno, ale my to nesmíme. Dyť
je to čerstvý, jedu rovnou ze zabíjačky, ještě včera běhalo to prase po dvorku. Jobovi muka, ani to
nevyprávějte, dyť já můžu omdlít, když vidím, jak vám to chutná. To, kdybyste jela z ryb, tedy z
rybolovu, to bysme mohli. Jestli se bojíte, že je to tučný, můžete si loknout slivovice, ta vám to srazí
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a dostanete chuť i na škvarky. Škvarky, jitrnice, jelítka, to, no to snad, to, to, to sodoma a gomora.
Ne, to my nemůžeme, nám to nedovoluje víra. Jo, tak vy jste z Indie. Ale ne, v Indii nesměj hovězí,
my nesmíme vepřový, v Indii, ve vlaku a vůbec nikde. Dejte mi pokoj s takovou vírou, to vy raději
umřete hlady. No, ono se to těžko vysvětlí, ale to jsou takový zákony. Mohu, co kdyby se třeba
možná člověk ocitl v krajní nouzi?
No, o krajní nouzi není v Talmudu řeč, ale já tuším, kam oni míří Taussig. Vezmou to logicky, Kohn,
třeba mají nějaký poslání, něco velkého mají vykonat, a teď před nimi stojí veliký dilema, jo, buď
umřít hlady, nebo splnit poslání, no, jak oni se zachovají? No filosoficky to stavějí dobře, ale je to
trejfe, já nevím, takhle se k té zabijačce snad ani nepropracujeme. No, nevzdávají to, já jim řeknu
ještě horší situaci, dejme tomu, že jsou ohroženi na životě, násilník je nutí jíst zakázaný jídlo, no
počkají na to, až jim vrazí kudlu do srdce, nechají tady rodinu, manželku polomrtvou žalem,
nezaopatřený děti? V tom případě by to snad šlo. (Slečna-gój z legrace, kamerový klip) Tak dost,
okamžitě začnete dlabat oba, co vám tu nabízím, nebo se rozlučte se životem. (Všichni židé i
slečna-gój se usmívají, kamerový klip) Tak, teď nás budou ohrožovat na životě, když zbila akorát
trocha škvarků. Prosím, prosím, my ustupujeme násilí, bože na nebesích, on je tam ještě kus
uzeného. No tak, protože jinak bych se opravdu radši dal zapíchnout. Poslouží si. (pak oba židi jedí
vepřové a smějí se, kamerový klip), viz https://www.youtube.com/watch?v=dVl4N6xH04w : (18:2423:00) Uctivá poklona, pane Kohn 4, Vlakem na Vídeň (4/5), Volné zpracování židovských anekdot
ze staré Prahy (1994). Hrají: V. Brodský, M. Růžek, M. Donutil, M. Kopecký, S. Zázvorková, S.
Stašová, Z. Podskalský, R. Schránil, A. Goldflam, J. Kemr, N. Konvalinková, O. Vetchý a další.
Scénář G. Oplustil a J. Němcová. Kamera J. Šajmovič. Režie J. Němcová, 31 minut,
2) Gustav Oplustil, scénárista: My jsme si to ověřovali a konsultovali s židovskou obcí , která byla a
tam jsme rovnou říkali, pokud by se vám zdálo něco, že to prostě by bylo nepřístojné nebo nějak
špatně, my se toho rádi vzdáme, uděláme to jinak.,
viz https://www.ceskatelevize.cz/porady/900547-uctiva-poklona-pane-kohn/bonus/11561-o-zakulisiserialu/ : (0:16 a 3:32-3:47) ČT 1, O zákulisí seriálu, Reportáž z pořadu Abeceda ČT, Česká
televize, 6:18 minut
Aktualizováno lis 09, 2021 7:00:00odpol.
09.11, 2021 19:00:00
In Czech Television series approved by Jewish community2) according to Mr. Kohn, representing
one of descendants of Biblical High Priest Aaron (Jews still honor these): ", there is no talk of
extreme need in the Talmud,"1). But in my Philosophy of Balance, the main law of charity, ie
simplified definition of love, ie a minimum of view (speculation) based on legal concept of extreme
need as "the least possible death and pain", I tried to project in terms of many contemporary nature
sciences and humanities.
1) How were you successful, I didn't eat breakfast, I'm starving, it shows my eyes. I don't carry
anything, he only had baguettes with ham and smoked meat. So why didn't you buy it. Sin to sin, it
is not enough for you that we travel by train on Shabbat, you would like to eat smoked meat with
ham on Shabbat. You're not meshugge (madman), Kohn, the meat I could put aside, the baguettes
are good, I'm hungry. Listen, Taussig, are you really doing so well that you can throw ham off the
train? And you are willing to die of hunger for faith, what, this will be something valid for you, you
will get to heaven by it. (fellow-passenger Miss-goy, camera clip) You are a very kind lady, but we
must not it. It's fresh, I'm going straight from the pig-killing, yesterday the pig was running around
the yard. Tortures of Job, don't even tell me, I can lose consciousness when I see how you like it. If
you went from fish, that is, from fishing, we could it. If you are afraid that it is fatty, you can drink
plum brandy, it will help you and you will get a taste for barbecues. Pig-barbecues, pig tripe
sausages, pig blood sausages, that, well, that, that, that, that Sodom and Gomorrah. No, we can't
it, faith doesn't permit us it. Yeah, so you're from India. But no, in India they cannot eat beef, we
can't pork, in India, on the train and nowhere at all. Give me peace with such faith, you would rather
starve to death. Well, it's hard to explain, but those are the laws. I can, what, if maybe a human
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being finds him- or herself in extreme need?
Well, there is no talk of extreme need in the Talmud, but I guess where you are oriented, Taussig.
You take it logically, Kohn, maybe you have a mission, you have something big to do, and now you
have a big dilemma, yeah, either starve to death or fulfill a mission, well, how will you behave?
Well, philosophically, you build it well, but it's treifot, I don't know, that's how we don't even achieve
that pig-killing. Well, you don't give up, I'll tell you an even worse situation, let's say you're lifethreatened, the violent criminal makes you eat forbidden food, but you wait until he or she pierce a
knife in your heart, you leave a family here, a wife in half-dead grief, dependent children? In that
case, maybe it would work. (Miss-goy for fun, camera clip) Enough, both of you immediately start
eating what I offer you here, or say goodbye to life. (All the Jews and Miss-goy are smiling, camera
clip) So, now you're going to endanger our lives when a bit of pig-barbecues is only. Please,
please, we give up to violence, God in heaven, it's still a piece of smoked meat there. So well,
because otherwise I would really rather get pierce. Serve up. (then both Jews eat pork and laugh,
camera clip), see https://www.youtube.com/watch?v=dVl4N6xH04w : (18:24-23:00) Uctivá poklona,
pane Kohn 4, Vlakem na Vídeň (4/5), Free processing of Jewish anecdotes from old Prague
(1994). Starring: V. Brodský, M. Růžek, M. Donutil, M. Kopecký, S. Zázvorková, S. Stašová, Z.
Podskalský, R. Schránil, A. Goldflam, J. Kemr, N. Konvalinková, O. Vetchý etc. Screenplay G.
Oplustil and J. Němcová. Kamera J. Šajmovič. Directed by J. Němcová, 31 minutes,
2) Gustav Oplustil, screenwriter: We checked it out and consulted with the Jewish community,
which was and there we said right away, if it seemed anything to you that it would just be
inappropriate or somehow wrong, we would like to give it up, we will do it otherwise,
see https://www.ceskatelevize.cz/porady/900547-uctiva-poklona-pane-kohn/bonus/11561-ozakulisi-serialu/ : (0:16 a 3:32-3:47) ČT 1, O zákulisí seriálu, Report from the show Abeceda ČT,
Czech Television, 6:18 minutes
Aktualizováno lis 09, 2021 9:21:57odpol.
09.11, 2021 21:21:57
Ortodoxní židovina1) hrozí organizacím, jež jsem dotoval: PETA (s dary 43 milionů USD v 2015)
dělá hlavně TV show a v 2014 jen ve státě Virginia (USA) PETA provedla eutanazii u 2455 zvířat2).
Lékaři bez hranic říkají, že „Všechny ženy musí mít možnost bezpečného potratu“, zřejmě do 22.
týdne těhotenství skrz pilulky3).
1) Parafrázuji: Nejstrašnější věc je anti ortodox-semitismus. Varšavský rabín: …dobrá věc to je, ale
museli by to provádět ortodoxní židi (což dle mne znamená židy, kteří jedí maso z velice krutých
košer porážek vyjma postního masa z dospělých zvířat milosrdně chovaných a i zabitých, má
pozn.)., viz https://www.youtube.com/watch?v=F2rn5y8DJjY : (22:50-23:08) Uctivá poklona, pane
Kohn 1, Zázraky u rabína (1/5), Zveme vás na návštěvu k pražskému rabínovi. Volné zpracování
židovských anekdot ze staré Prahy (1992). Hrají: V. Brodský, M. Kopecký, M. Labuda, O. Vetchý,
J. Hartl, J. Synková, M. Pleštilová, R. Schránil, K. Gott, T. Trapl a další. Scénář G. Oplustil a J.
Němcová. Kamera J. Šajmovič. Režie J. Němcová, 31 minut,
2) a za rok 2015 obdržela dary ve výši 43 milionů dolarů.[3] 3 Finanční zpráva za rok
2015: http://www.peta.org/about-peta/learn-about-peta/financial-report/ , Pacheco jí představil knihu
Osvobození zvířat (1975) od (žida, má pozn.) Petera Singera a Newkirk jej v roce 1980
přesvědčila, aby spolu založili organizaci PETA … Například podle Ministerstva pro zemědělství a
spotřebitelské služby ve Virginii (VDCAS) PETA v roce 2014 provedla eutanazii u 2455 zvířat.[9] 9
Zpráva Ministerstva VDCAS za rok 2014: https://arr.va-vdacs.com/cgibin/Vdacs_search.cgi?link_select=facility&form=fac_select&fac_num=157&year=2014 Archivováno
13. 2. 2015 na Wayback Machine, vše viz https://cs.wikipedia.org/wiki/PETA
3) https://www.lekari-bez-hranic.cz/bezpecne-potraty-2021 : Všechny ženy musí mít možnost
bezpečného potratu, Praha, 27. září 2021, https://vimeo.com/383402397 : (0:56) Lesson 2: Before
the Abortion, 2 years agoMore, HTUabortionpill, 7:29 minut
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Aktualizováno lis 10, 2021 12:45:35odpol.
10.11, 2021 10:38:45
Real Orthodox Jewish acting1) threatens the organizations which I subsidized: PETA (with
donations of USD 43 million in 2015) mainly does TV shows, and in 2014 in USA Virginia alone,
PETA euthanized 2,455 animals2). Médecins Sans Frontières says "All women must have
possiblity of safe abortion", apparently by the 22nd week of pregnancy through pills3).
1) I paraphrase: The worst thing is anti orthodox-semitism. The rabbi of Warsaw:… it's a good
thing, but it would have to be done by orthodox Jews (which, in my opinion, means Jews who eat
meat from very cruel kosher slaughters except for the fasting meat from adult animals in charitable
way farmed and also killed, my note)., see https://www.youtube.com/watch?v=F2rn5y8DJjY :
(22:50-23:08) Uctivá poklona, pane Kohn 1, Zázraky u rabína (1/5), We invite you to visit the Rabbi
of Prague. Free processing of Jewish anecdotes from old Prague (1992). Starring: V. Brodský, M.
Kopecký, M. Labuda, O. Vetchý, J. Hartl, J. Synková, M. Pleštilová, R. Schránil, K. Gott, T. Trapl
etc. Screenplay G. Oplustil and J. Němcová. Kamera J. Šajmovič. Directed by J. Němcová, 31
minutes,
2) and received USD 43 million in 2015. [3] 3 Financial Report 2015 : http://www.peta.org/aboutpeta/learn-about-peta/financial-report/ , Pacheco introduced her to the book Animal Liberation
(1975) by (Jew, my note) Peter Singer and Newkirk persuaded him to form PETA in 1980 ... For
example, according to the Virginia Department of Agriculture and Consumer Services (VDCAS),
PETA euthanized 2,455 animals in 2014. [ 9] 9 VDCAS Ministry Report for 2014: https://arr.vavdacs.com/cgibin/Vdacs_search.cgi?link_select=facility&form=fac_select&fac_num=157&year=2014 Archived
13.2.2015 at Wayback Machine, all see https://cs.wikipedia.org/wiki/PETA
3) https://www.lekari-bez-hranic.cz/bezpecne-potraty-2021 : Všechny ženy musí mít možnost
bezpečného potratu, Prague, September 27, 2021, https://vimeo.com/383402397 : (0:56) Lesson 2:
Before the Abortion, 2 years agoMore, HTUabortionpill, 7:29 minutes
Aktualizováno lis 12, 2021 2:35:12dopol.
10.11, 2021 11:29:11
Pro klima Greenpeace řešila hlavně sluneční a větrné elektrárny, možná se to nyní změní, proto jim
daruji. Když se světoví (charitní židé*-)lídři dohodli na klimatické konferenci v Glasgow v roce 2021
(COP26) a přislíbili stovky miliard dolarů na jídlo, že do roku 2030 zastaví odlesňování. K ujednání
se hodlá připojit přes 100 států včetně Brazílie, Indonésie a Konžské demokratické republiky, na
jejichž území se rozkládají rozsáhlé tropické lesy. (BBC a Reuters)
* má poznámka
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/cop26-klimaticky-summit-2021-glasgow_2111020648_ako :
První velká dohoda. Světoví lídři na COP26 přislíbili, že do roku 2030 zastaví odlesňování, Český
rozhlas, Glasgow 2.11.2021
Aktualizováno lis 10, 2021 12:07:50odpol.
10.11, 2021 11:52:35
For climate, Greenpeace mainly solved solar and wind power plants, maybe that will change now,
so I donate to them. When world (charitable Jew*-)leaders agreed on a climate conference in
Glasgow in 2021 (COP26) and promised hundreds of billions of dollars for meal to stop
deforestation by 2030. More than 100 countries, including Brazil, Indonesia and the Democratic
Republic of the Congo, which cover large tropical forests, intend to join the agreement. (BBC and
Reuters)
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* my note
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/cop26-klimaticky-summit-2021-glasgow_2111020648_ako :
První velká dohoda. Světoví lídři na COP26 přislíbili, že do roku 2030 zastaví odlesňování, Český
rozhlas, Glasgow 2.11.2021
Aktualizováno lis 10, 2021 12:08:23odpol.
10.11, 2021 12:03:49
Brno Chicken Savefacebook.com
Má dnešní message pro Brno Chicken Save:
12:53 Poslali jste Oprava: Vážená Brno Chicken Save, dobročinná organizace. Uděláte brzy nějaký
vigil (tj. poslední rozloučení a bdění se zvířaty před branou velkých jatek, má poznámka), jen tehdy
bych Vám mohl zase dát menší dar. S pozdravem dr. Grůza
https://www.facebook.com/brnochickensave/?ref=page_internal , Další kontaktní
údaje: http://www.thesavemovement.org/
Aktualizováno lis 10, 2021 12:54:09odpol.
10.11, 2021 12:25:23.
Brno Chicken Savefacebook.com
My today's message for Brno Chicken Save:
12:53 You have sent Correction: Dear Brno Chicken Save, a charity organization. Will you soon
make a vigil (ie the last farewell and vigil with the animals at the gate of the large slaughterhouse,
my note) only then I could give you a smaller gift again. Sincerely, Dr. Grůza
https://www.facebook.com/brnochickensave/?ref=page_internal , Other
contact: http://www.thesavemovement.org/
Aktualizováno lis 10, 2021 12:55:25odpol.
10.11, 2021 12:30:56
Organizace COMPASSION IN WORLD FARMING. Daroval jsem poprvé 5 EURO -COMPASSION IN WORLD FARMING. I donated for the first time 5 EURO : https://www.ciwf.cz/
Britská organizace COMPASSION IN WORLD FARMING bojuje za etické velkochovy a byla
založena v roce 1967 Peterem a Annou Roberts. Peter choval dojnice na pastvinách a velmi ho
znepokojoval rychlý rozvoj průmyslových velkochovů./ British COMPASSION IN WORLD
FARMING fights for ethical farming and was founded in 1967 by Peter and Anna Roberts. Peter
kept dairy cows in the pastures and was very concerned about the rapid development of large
industrial factory farms.
Aktualizováno lis 10, 2021 3:44:48odpol.
10.11, 2021 15:44:48
Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (Id daru: 43024797), nyní 100 Kč projekt
Nocleženka (pro bezdomovce): https://noclezenka.cz/ -- Salvation Army. I donated again (Donation
Id: 43024797), now 100 CZK project Nocleženka/Bed and breakfast (for the
homeless): https://noclezenka.cz/
Aktualizováno lis 10, 2021 5:35:21odpol.
10.11, 2021 17:35:21
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Organizace Greenpeace. Daroval jsem opět (Id daru: 43024782), nyní 75 Kč projekt Každou
vteřinou : https://podpora.greenpeace.cz/vterina/ -- Greenpeace. I donated again (Donation Id:
43024782), now 75 CZK project Second : https://podpora.greenpeace.cz/vterina/
Aktualizováno lis 10, 2021 5:38:11odpol.
10.11, 2021 17:38:11
Viz video* košer porážka s vytečením krve ptáka (drůbeže) za jeho plného vědomí je milosrdná
jako současné standardní nežidovské Západní porážky drůbeže, stejně tak i porážka ryb. Ryby
není třeba zbavovat krve, protože patří do skupiny „parve“, tj. neutrálních potravin.** Jinak jsem
proti ortodoxním židům, kteří jedí maso z velice krutých košer (např. dobytka) porážek vyjma masa
ryb a drůbeže, obojí z dospělých zvířat milosrdně chovaných a i zabitých. *
https://www.youtube.com/watch?v=T8qlbZ8EdKQ : Chicken Shechita, 16.12.2019, Avi Noam Taub
** https://cs.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1rut
Viz video* košer porážka s vytečením krve ptáka (drůbeže) za jeho plného vědomí je milosrdná
jako současné standardní nežidovské Západní porážky drůbeže, stejně tak i porážka ryb. Ryby
není třeba zbavovat krve, protože patří do skupiny „parve“, tj. neutrálních potravin.** Jinak jsem
proti ortodoxním židům, kteří jedí maso z velice krutých košer (např. dobytka) porážek vyjma masa
ryb a drůbeže, obojí z dospělých zvířat milosrdně chovaných a i zabitých.
* https://www.youtube.com/watch?v=T8qlbZ8EdKQ : Chicken Shechita, 16.12.2019, Avi Noam
Taub
** https://cs.wikipedia.org/wiki/Kašrut
12.11, 2021 2:20:03
See video* kosher slaughter with a (poultry) bird's bloodshed in its full consciousness is merciful
like the contemporary standard non-Jewish Western poultry slaughters, as well as the slaughter of
fish. Fish do not need to be bled because they belong to "parve" group, ie neutral foods.**
Otherwise I'm against Orthodox Jews who eat meat from very cruel kosher (eg cattle) slaughters
except for meat of fish and poultry, both from adult animals in charitable way farmed and killed. *
https://www.youtube.com/watch?v=T8qlbZ8EdKQ : Chicken Shechita, 16.12.2019, Avi Noam Taub
** https://cs.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1rut
See video* kosher slaughter with a (poultry) bird's bloodshed in its full consciousness is merciful
like the contemporary standard non-Jewish Western poultry slaughters, as well as the slaughter of
fish. Fish do not need to be bled because they belong to "parve" group, ie neutral foods.**
Otherwise I'm against Orthodox Jews who eat meat from very cruel kosher (eg cattle) slaughters
except for meat of fish and poultry, both from adult animals in charitable way farmed and killed.
* https://www.youtube.com/watch?v=T8qlbZ8EdKQ : Chicken Shechita, 16.12.2019, Avi Noam
Taub
** https://cs.wikipedia.org/wiki/Kašrut
12.11, 2021 2:43:07
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Ekonomické statky chrání proti o hodně víc než co možná nejméně smrti a bolesti.* Jejich negativní
externality působí o hodně víc než co možná nejméně smrti a bolesti. Příčiny hospodářských cyklů
jsou tyto externality z hlediska společnosti. Dokonalá konkurence je bez těchto externalit.
*vzácnost a omezenost ekonomických statků jsou všudypřítomné bez ohledu na formu ekonomické
organizace., str. 844, EKONOMIE, Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, Nakladatelství
Svoboda, Praha 1995
16.11, 2021 21:51:55
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Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Economic goods protect against much more than the least possible death and pain.* Their negative
externalities cause much more than the least possible death and pain. Causes of business cycles
are these externalities in terms of a society. Perfect competition is without these externalities.
*rarity and limitation of economic goods are omnipresent regardless of form of economic
organization., page 844, EKONOMIE, Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, Svoboda
Publishing House, Prague 1995
16.11, 2021 22:29:08
Petice proti lovu delfínů na Faerských ostrovech/ Petition against dolphin hunting in the Faroe
Islands
https://secure.avaaz.org/campaign/fr/end_the_dolphin_grind_loc/?flSZUhb&fbogname=Dalibor&fbc
lid=IwAR25aK_LmT0YNYtxCXGBWajBOFc0tBPLVmrUPTfaP5QGUOpsjCyatC4AwJQ
Aktualizováno lis 21, 2021 3:44:55odpol.
21.11, 2021 13:26:10
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Islám: Předpokladem poživatelnosti masa čistých zvířat je rituální podříznutí (dhabh, má pozn.možná z arabského dahaba: kráčet, či daháb: odjezd, či dahab: zlato), při němž nutno proříznout
zvířeti hrdlo, aby vytekla krev, a pronést formuli "ve jménu Božím, Bůh je převeliký" (bí-smí-l-láhi,
Alláhu akbar). Vyňata jsou pouze zvířata zabitá na lovu, u poraněných na lovu nutno však provést
dhabh. (str. 659) Muslimové věří, že zvířata mají řeč, jíž se navzájem dorozumívají a jíž velebí
Boha. Řeči jejich však rozumějí jen lidé nadaní zvláštní milostí Boží. (str. 655) *
* Tisíc a jedna noc (díl první), Noc první až pětačtyřicátá po sté. Podle egyptské redakce z druhé
poloviny XVIII. století v úplném znění Kalkatského vydání W. H. MAC NAGHTENA z let 1839-1842.
Z arabštiny přeložil pro toto vydání slohově přepracoval a poznámkami opatřil Felix Tauer. Vydal
Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha 1973
22.11, 2021 20:18:35
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Islám: Lov a honba, v orig. as-said va-l-kans (má pozn-arabské sajjid: pán a viz níže1), kans:
možná z latinského slova canis-pes či z hebrejského slova knisa-vchod, viz2)). V Orientě se lov
(said, kans) provozoval zpravidla koňmo. Zvěř se honila pomocí loveckých psů (kalb), cvičených
panterů (fahd), sokolů (sakr, báz) a jiných loveckých ptáků, anebo se zatahovala loveckou lečí
(halkat as-said, má pozn.-halkat: možná z hebrejského slova halach-jít) a pak ubíjela kopími. (str.
651*)
1) Čestný název saijid ("pán") a saijida ("paní") nebo též šaríf ("vznešený, urozený") a šarífa
("vznešená, urozená") se dává těm, kdo odvozují svůj původ od Proroka (Muhammada, má pozn.).
V islámských zemích tvořili potomci příslušníků rodiny Prorokovy jakousi šlechtu. ... V jednotlivých
islámských zemích měli zvláštního, vladařem nebo místodržícím ustanoveného představeného
(nakíb al-ašráf), který vedl rodové registry, ... (str. 688, Tisíc a jedna noc (díl druhý), Noc
šestačtyřicátá po sté až dvaašedesátá po čtyřsté. Podle egyptské redakce z druhé poloviny XVIII.
století v úplném znění Kalkatského vydání W. H. MAC NAGHTENA z let 1839-1842. Z arabštiny
přeložil pro toto vydání slohově přepracoval a poznámkami opatřil Felix Tauer. Vydal Odeon,
nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha 1973)
2) Ve východních městech bývalo mnoho psů a koček bez pána, živících se odpadky
vyhazovanými na ulici nebo na smetiště okolo města. Vedle toho ovšem i obyvatelstvo samo je
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krmilo chlebem a zřizovalo pro ně na ulicích zvláštní korýtka, jež naplňovalo vodou. Pouliční psi
tvořili houfy rozdělené po čtvrtích a nepustili do svého okrsku žádného psa cizího. Lidem se,
alespoň ve dne, vyhýbali ze strachu před kopancem, který často od mimojdoucího dostali, ale zabít
pouličního psa nebo kočku se pokládalo za hřích. Jako domácí zvíře ke hlídání nebo pro zábavu se
pes u muslimů nechoval, poněvadž náleží mezi zvířata nečistá. (str. 705*)
* Tisíc a jedna noc (díl první), Noc první až pětačtyřicátá po sté. Podle egyptské redakce z druhé
poloviny XVIII. století v úplném znění Kalkatského vydání W. H. MAC NAGHTENA z let 1839-1842.
Z arabštiny přeložil pro toto vydání slohově přepracoval a poznámkami opatřil Felix Tauer. Vydal
Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha 1973
22.11, 2021 20:51:49
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Islam: The precondition for edibility of meat of clean animals is a ritual undercut (dhabh, my notepossibly from Arabic dahaba: to walk, or dahab: departure, or dahab: gold), in which it is necessary
to cut the animal's throat to bleed and to say formula "in the name of God, God is great" (bí-smí-lláhi, Alláhu akbar). Only animals killed during hunt are excluded, but dhabh must be performed on
wounded during hunt. (page 659) Muslims believe that animals have a language in which they
communicate with each other and in which they glorify God. However, their words are understood
only by people endowed with special grace of God. (page 655). *
* Tisíc a jedna noc (part one), Night the first to forty-five a hundred times. According to Egyptian
correction from the second half of the XVIII. century in full version of the Calcutta edition by W. H.
MAC NAGHTEN from 1839-1842. From Arabic language for this edition translated, stylisticly
reworked and annotated by Felix Tauer. Published by publishing house Odeon, nakladatelství
krásné literatury a umění, n.p., Prague 1973
22.11, 2021 22:07:46
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Islam: Hunt and hunting, in the original as-said va-l-kans (my note-Arabic sajjid: lord and see
below1), kans: possibly from a Latin word canis-a dog or from Hebrew word knisa-entrance, see
below2)). In the Orient, hunt (said, kans) was usually conducted with horse. The game animals was
chased by hunting dogs (kalb), trained panthers (fahd), falcons (sakr, báz) and other hunting birds,
or they were chased by hunting tricks (halkat as-said, my note-halkat: possibly from a Hebrew word
halach-to go) and then they were killed with spears. (page 651*)
1) Honorary names saijid ("lord") and saijida ("lady") or also sharif ("noble man") and sharifa ("noble
woman") are given to those who derive their origin from the Prophet (Muhammad, my note). In
Islamic countries, the descendants of the Prophet's family formed a kind of nobility. ... In each
Islamic country, they had the by ruler or viceroy appointed special chief (nakíb al-ashráf), who kept
the family registers, ... (page 688, Tisíc a jedna noc (part two), Night forty-sixth a hundred times to
sixty-two a four hundred times. According to Egyptian correction from the second half of the XVIII.
century in full version of the Calcutta edition by W. H. MAC NAGHTEN from 1839-1842. From
Arabic language for this edition translated, stylisticly reworked and annotated by Felix Tauer.
Published by publishing house Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Prague 1973)
2) In Oriental cities, there were many dogs and cats without a master, feeding on garbage thrown
on the street or in a dump around the city. In addition, however, the population itself also fed them
by bread and set up special pots for them on the streets, which they filled with water. The street
dogs formed herds divided into city quarters and did not allow to come any foreign dogs in their
district. People was not disturbed, at least during the day, for fear of kicking, which they often
received from the bystander, but killing a street dog or cat was considered a sin. As a pet for
guarding or for fun, the dog did not be kept by Muslims, because it is one of the unclean animals.
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(page 705*)
* Tisíc a jedna noc (part one), Night the first to forty-five a hundred times. According to Egyptian
correction from the second half of the XVIII. century in full version of the Calcutta edition by W. H.
MAC NAGHTEN from 1839-1842. From Arabic language for this edition translated, stylisticly
reworked and annotated by Felix Tauer. Published by publishing house Odeon, nakladatelství
krásné literatury a umění, n.p., Prague 1973
22.11, 2021 22:13:47
Judaismus, lov v Izraeli: Lov je povolen pouze během lovecké sezóny a pouze lovci s licencí,
pouze ve vyhrazených loveckých oblastech. Seznam povolených druhů zvěře (15 druhů ptáků;
žádní savci jsou legální lovná zvěř /pro sport, má pozn./).* Možná nemorálnost lovu viz Nimrod
(Bible, Genesis 10: 9-11) a Esau (Bible, Genesis 25,27). Tato averze k lovu je vyjádřena v jiném
učení Talmudu.1) Tóra zakazuje působit bolest jakémukoliv živému tvoru - caar baalej chajim.
Naopak je naší povinností každého tvora před bolestí chránit (Bible, Numeri 22,32, Deuteronomium
12,20, Deuteronomium 22,6, Leviticus 22,28), i když je to zvíře bez pána nebo patří nežidovi.
Avšak jestliže zvíře působí člověku nesnáze, nebo produkt z něj potřebujeme jako lék či z jiného
důvodu, smíme je zabít a nedbat jeho bolesti.2),3)
1) Talmud uvádí, že (má pozn., Bible kralická, Žalmy 1,1: )„Blahoslavený ten muž, kterýž ... na
cestě hříšníků nestojí,“ odkazuje na toho, kdo nenavštěvuje kenigyon.“(Talmud, Avodah Zarah
18b.) Rabi Šlomo Jicchaki, přední komentátor Talmudu (známý jako Raši), vysvětluje, že kenigyon
znamená „lov zvířat používající psy a celý jejich záměr je pro hru a zábavu.“(Midraš /Vayikra
Rabbah 13:3/ jde o krok dále a říká že ten, kdo se neúčastní kenigyonu v tomto světě, si zaslouží
vidět „oslavu Leviatana“ ve světě, který přijde.),
viz https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3AUwY2n0qgUpgJ%3Ahttps%3A%
2F%2Fwww.chabad.org%2Flibrary%2Farticle_cdo%2Faid%2F1589324%2Fjewish%2FTheJewish-View-on-Hunting-for-Sport.htm+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz : The Jewish View on Hunting
for Sport, Baruch S. Davidson, chabad.org, Chabad.org is a division of the Chabad-Lubavitch
Media Center · Under the auspices of the Lubavitch World Headquarters In everlasting memory of
our founder, Rabbi Yosef Y. Kazen, pioneer of Torah, Judaism and Jewish information on the web,
cit. 23.11.2021
2) KICUR ŠULCHAN ARUCH, Kniha II, Rabi Šlomo Ganzfried, přeložil: Miriam Havelková,
nakladatelství AGADAH s.r.o., Česká republika 2012, kapitola 191, odstavec 1., strana 348
3)https://archive.org/stream/guideperplexedm04friegoog/guideperplexedm04friegoog_djvu.txt :
THE GUIDE OF THE PERPLEXED OF MAIM0NIDE8, TBANSLATED FBOM THE ORIGINAL AND
ANNOTATED BY M. FRIEDLANDER, Ph.D., VOL. III., LONDON: TBUBNER & CO., LUDGATE
HILL. 1885. [All right* raened.] BALLANTYNK, HANSON AND CO. EDINBURf.H AND LONDON,
Internet Archive, 300 Funston Avenue, San Francisco, CA 94118 : (PART HI.— CHAPTER XVII.
77), cit. 6.7.2016
*http://datazone.birdlife.org/userfiles/file/hunting/HuntingRegulations_Israel.pdf : Summary of
National Hunting Regulations: Israel, Updated in December 2014, HUNTING AND TRAPPING
LEGISLATION/ RESOURCES, Name of main legislation: Wildlife Protection Law 1955, Year of
publication: 1955, Supporting legislation: Wildlife Protection Regulations 1976, by BirdLife
INTERNATIONAL, Society for the Protection of Nature in Israel
Aktualizováno pro 02, 2021 3:16:05odpol.
23.11, 2021 11:11:01
Judaism, the hunt in Israel: "Hunting is permitted only during hunting season and only by licensed
hunters, only in designated hunting areas. List of permitted game species (15 species of birds; no
mammals are legal game /for sport, my note/)."* Possible immorality of hunting see Nimrod (Bible,
Genesis 10: 9-11) and Esau (Bible, Genesis 25:27). This aversion to hunting is expressed in
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another teaching of the Talmud.1) The Torah forbids causing pain to any living creature - caar
baalej chajim. On the contrary, it is our duty to protect every creature from pain (Bible, Numbers
22:32, Deuteronomy 12:20, Deuteronomy 22:6, Leviticus 22:28), even if it is an animal without a
master or belongs to a not-Jew. However, if an animal causes a problem to a human being, or we
need a product from it as medicament or for another reason, we may kill it and ignore its pain.2),3)
1) The Talmud states that (my note, Bible King James Version, Psalms 1,
see https://www.biblegateway.com/ : ) "Blessed is the man that ... nor standeth in the way of
sinners," refers to one who does not attend kenigyon.”(Talmud, Avodah Zarah 18b.) Rabbi Shlomo
Yitzchaki, the foremost commentator of the Talmud (known as Rashi), explains that kenigyon
means “hunting animals, using dogs, and their entire intent is for play and fun.”(The Midrash
/Vayikra Rabbah 13:3/ takes this a step further and says that one who does not participate in the
kenigyon in this world will merit to see the “Celebration of the Leviathan” in the World to Come.),
see https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3AUwY2n0qgUpgJ%3Ahttps%3A
%2F%2Fwww.chabad.org%2Flibrary%2Farticle_cdo%2Faid%2F1589324%2Fjewish%2FTheJewish-View-on-Hunting-for-Sport.htm+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz : The Jewish View on Hunting
for Sport, Baruch S. Davidson, chabad.org, Chabad.org is a division of the Chabad-Lubavitch
Media Center · Under the auspices of the Lubavitch World Headquarters In everlasting memory of
our founder, Rabbi Yosef Y. Kazen, pioneer of Torah, Judaism and Jewish information on the web,
cit. 23.11.2021
2) KICUR ŠULCHAN ARUCH/ KITZUR SHULCHAN ARUCH, Book II, Rabbi Shlomo Ganzfried,
translated by: Miriam Havelková, publishing house AGADAH s.r.o., Czech Republic 2012, chapter
191, paragraph 1., page 348
3)https://archive.org/stream/guideperplexedm04friegoog/guideperplexedm04friegoog_djvu.txt :
THE GUIDE OF THE PERPLEXED OF MAIM0NIDE8, TBANSLATED FBOM THE ORIGINAL AND
ANNOTATED BY M. FRIEDLANDER, Ph.D., VOL. III., LONDON: TBUBNER & CO., LUDGATE
HILL. 1885. [All right* raened.] BALLANTYNK, HANSON AND CO. EDINBURf.H AND LONDON,
Internet Archive, 300 Funston Avenue, San Francisco, CA 94118 : (PART HI.— CHAPTER XVII.
77), cit. 6.7.2016
*http://datazone.birdlife.org/userfiles/file/hunting/HuntingRegulations_Israel.pdf : Summary of
National Hunting Regulations: Israel, Updated in December 2014, HUNTING AND TRAPPING
LEGISLATION/ RESOURCES, Name of main legislation: Wildlife Protection Law 1955, Year of
publication: 1955, Supporting legislation: Wildlife Protection Regulations 1976, by BirdLife
INTERNATIONAL, Society for the Protection of Nature in Israel
Aktualizováno pro 02, 2021 3:14:56odpol.
23.11, 2021 11:11:23
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.

Jak chránit klima v horoucí pouštní Arábii bylo známo již za časů
Proroka Mojžíše: Bible kralická, Deuteronomium 20, 19 Když
oblehneš město některé, za dlouhý čas dobývaje ho, abys je vzal,
nezkazíš stromů jeho, sekerou je vytínaje, nebo z nich ovoce jísti
budeš; protož jich nevysekáš, (nebo potrava člověka jest strom
polní), chtěje užívati jich k obraně své. 20 A však stromoví, kteréž
znáš, že nenese ovoce ku pokrmu, pohubíš a posekáš, a vzděláš
ohrady proti městu tomu, kteréž s tebou bojuje, dokudž ho sobě
nepodmaníš.
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23.11, 2021 11:59:23

How to protect climate in hot Arabia deserts was known from time of
Prophet Moses: Bible KJV, Deuteronomy 20,19 When thou shalt
besiege a city a long time, in making war against it to take it, thou
shalt not destroy the trees thereof by forcing an axe against them:
for thou mayest eat of them, and thou shalt not cut them down (for
the tree of the field is man's life) to employ them in the siege: 20 Only
the trees which thou knowest that they be not trees for meat, thou
shalt destroy and cut them down; and thou shalt build bulwarks
against the city that maketh war with thee, until it be subdued.
(see https://www.biblegateway.com/ )
Aktualizováno lis 23, 2021 12:27:02odpol.
23.11, 2021 12:09:34
PODEPIŠ TUTO PETICI Vyzvete polskou vládu, aby zakázala krutou praxi zavírání telat do kotců
hned po narození?/ SIGN THIS PETITION Will you call on the Polish government to ban the cruel
practice of enclosing calves in pens right after birth?
Aktualizováno lis 25, 2021 11:20:31dopol.
25.11, 2021 11:20:31
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Tehdy po Biblické potopě Bůh možná přikázal lidem, aby jedli maso, alespoň občas trochu podle
mne ideálně zdechlinu, a to vše proto, že lidé jsou všežravci. Transliterated Biblia Hebraica,
Genesis 9:3 kol-remes asher hu-hhai lakhem yihye leokhla keyerek esev natati lakhem et-kol
(Každá hmyz-/plazivá-věc, jež živá, /k/ vám bude k jídlu jako zelená tráva, dal jsem /k/ vám vše).
02.12, 2021 12:34:04
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Back then, after the Biblical Flood, God possibly commanded people to eat meat, at least
occasionally a little according to me ideally a carrion, all because people are omnivores.
Transliterated Biblia Hebraica, Genesis 9:3 kol-remes asher hu-hhai lakhem yihye leokhla keyerek
esev natati lakhem et-kol (Every insect-/creeping-thing, this living, will be to you to meal as green
grass, I gave /to/ you all).
02.12, 2021 12:46:24
Židovský Talmud zákon Abaje předsedy slavné akademie v babylónské Pumpeditě ve 4 století po
Kristu (halacha): Člověk, který úmyslně požije nečisté maso, nikoli z hladu, nýbrž protože chce
provokovat, nemůže být citován jako svědek: kdo se staví proti nějaké skupině lidí, je nepřítelem
všech.1) Tato ostrakizace lidí je také zřejmě v Islámu2) a v pravoslaví3)4). V židovství by to nemělo
být když kání se s upřímnou lítostí, také od Jom kipur.
1) str. 282, Talmud portréty a legendy, Elie Wiesel, nakladatelství Sefer, Praha 1993,
2) Korán, /CXII/ Súra 5, Prostřený stůl, verš 4/3:, Korán, /LXXXVII/ Súra 6, Dobytek, verš 145/146:
Ortodoxní muslimové nemohou jíst dobrovolně zdechliny
3) (o povinnosti jezení masa pod sankcí exkomunikace a zákazu jezení zdechlin pro kleriky pod
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sankcí ztráty funkce a pro laiky pod sankcí vyloučení ze svatého přijímání v pravoslavné církvi viz
pravidla svatých apoštolů č. 51, 53, 63 Skutky
15,29 http://www.orthodoxia.cz/kan_01.htm#pozz27 : © Pravoslavné publikační dílo 1997-2016 ,
pravidlo svatého místního sněmu ancyrského. (r.314) č. 14 a proti odmítání manželství a proti
odmítání jezení masa viz pravidla svatého místního sněmu gangrského.(r.340) č. 1,
2 http://www.orthodoxia.cz/kan_03.htm : © Pravoslavné publikační dílo 1997-2016 )
4) bratr Norbert, římskokatolický dominikán (Martin C. Putna, profesor Fakulty humanitních studií
Univerzity Karlovy): (Je vůbec nějaké jídlo v katolické tradici, které je opravdu zakázáno, které je
nemožné, něco, co se za žádných okolností nesmí jíst) V podstatě žádné tabu neexistuje. Dokonce
ani pro nás neplatí ta Starozákonní ustanovení o tom, že bychom neměli jíst věci s krví jako třeba
jelita a podobně. (Takže jelita, tlačenky, všechno je katolické?) Všecko je katolické, evangelíci mají
svoje zdráhání v tomto směru. Ale pro nás je to všecko limitováno pouze žaludkem, protože jídlo je
Boží dar. To není jenom k nasycení, jídlo vytváří společenství u stolu, není to o stravě, ale o
blízkosti a přátelství. (14:53-15:36), viz https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122711478duchovni-kuchyne/307298380030005-katolictvi/ : Duchovní kuchyně, Katolictví, Jídlo v tradici
římské církve (2007). Režie S. Zeman. Česká televize
Aktualizováno pro 03, 2021 12:12:14dopol.
02.12, 2021 13:17:32.
Jewish Talmud law of Abaye president of famous academy in Babylon Pumpedita in 4th century
anno Domini (halakha): A human being who deliberately eats unclean meat, not out of hunger, but
because they want to provoke, cannot be quoted as witness: whoever opposes group of people is
enemy of everyone.1) This ostracization of people is also apparently in Islam2) and in Eastern
Orthodox Church3)4). In Judaism it shouldn't be when to repent with honest regret, also from Yom
Kippur.
1) page 282, Talmud portréty a legendy, Elie Wiesel, publishing house Sefer, Prague 1993,
2) Koran, /CXII/ Sura 5, Prepared Table, verse 4/3: Koran, /LXXXVII/ Sura 6, Cattle, verse 145/146:
Orthodox Muslims cannot eat voluntarily carrions.
3) (about duty of eating meat under sanction of excommunication and ban on eating carrions for
clerks under sanction of loss of office and for laymen under sanction of ban on holy communion in
Orthodox church see rules of Saint Apostles number 51, 53, 63 Acts
15,29 http://www.orthodoxia.cz/kan_01.htm#pozz27 : © Pravoslavné publikační dílo 1997-2016 ,
rule of Synod of Ancyra (314 AD) number 14, and against rejection of marriage and against
rejection of eating meat see rules of Synod of Gangra (340 AD) number 1,
2 http://www.orthodoxia.cz/kan_03.htm : © Pravoslavné publikační dílo 1997-2016 )
4) Brother Norbert, Roman-Catholic Dominican (Martin C. Putna, Professor of the Faculty of
Humanities, Charles University): (Is there any food at all in the Catholic tradition that is really
forbidden, that is impossible, something that should not be eaten under any circumstances) On
principle no taboo exists. Even the Old Testament provisions that we should not eat things with
blood, such as pig blood sausage and the like, do not apply to us. (So pig blood sausage, pig-head
cheese, everything is Catholic?) Everything is Catholic, evangelicals have their reluctance in this
direction. But for us, it's all limited only by the stomach, because food is God's gift. It's not only
about filling our stomachs, food creates community at the table, it's not about diet, but about
closeness and friendship. (14:53-15:36), see https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122711478duchovni-kuchyne/307298380030005-katolictvi/ : Duchovní kuchyně, Katolictví, Jídlo v tradici
římské církve (2007). Direction S. Zeman. Česká televize.
Aktualizováno pro 03, 2021 12:10:39dopol.
02.12, 2021 14:01:39
Nyní Nejvyšší soud USA rozhodne o zákonu státu Mississippi o povolení umělých potratů jen do 15
týdnů stáří lidského plodu, kdy by to měla již být lidská bytost, místo 23 týdnů. To je správný první
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krok, druhý krok by měl být zákaz vraždit živé tvory na evoluční úrovní zvířete a povolení prodeje
masa zdravotně zaručených zdechlin zvířat v běžných obchodech. Jestli lidé budou vraždit zvířata,
pak lidé budou vraždit i lidské plody, které jsou na vývojové úrovni zvířete nebo nižší.* Západní
svět povolil umělé potraty na základě USA Nejvyššího soudu precedentu Roe v. Wade (1973).
* Teorie, že ontogeneze rekapituluje fylogenezi (tak zvaný Haeckelův zákon), to znamená, že vývoj
jedince přesně zrcadlí vývoj druhu, je dnes již překonaná. Faktem však stále zůstává, že mezi
ontogenezí a fylogenezí existují vzájemné vztahy, které vysvětluje evoluční teorie.
Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Ontogeneze
https://www.newsmax.com/newsmax-tv/alan-dershowitz-chief-justice-john-roberts-roe-vwade/2021/12/04/id/1047332/ : Alan Dershowitz to Newsmax: SCOTUS on Verge of 'Cataclysmic
Political Event', By Eric Mack, 04 December 2021, Newsmax TV
Aktualizováno pro 05, 2021 2:04:31odpol.
05.12, 2021 13:30:44
Now the USA Supreme Court will decide about the Mississippi State law allowing the artificial
abortions only under the 15 weeks age of human fetus, when it should already be a human being,
instead of 23 weeks. This is the right first step, the second step should be a ban on murdering living
creatures at the evolutionary level of the animal and allowing the sale of meat from healthguaranteed animal carrions in regular shops. If humans murder animals, then humans will also
murder human fetuses that are at or below the animal's developmental level.* The Western world
allowed artificial abortions on the basis of the USA Supreme Court precedent Roe v. Wade (1973).
* The theory that ontogenesis recapitulates phylogeny (so-called Haeckel's law), meaning that an
individual's development accurately reflects the development of the species, is now obsolete.
However, the fact still remains that there are interrelationships between ontogenesis and
phylogeny, which are explained by evolutionary theory.
See https://cs.wikipedia.org/wiki/Ontogeneze
https://www.newsmax.com/newsmax-tv/alan-dershowitz-chief-justice-john-roberts-roe-vwade/2021/12/04/id/1047332/ : Alan Dershowitz to Newsmax: SCOTUS on Verge of 'Cataclysmic
Political Event', By Eric Mack, 04 December 2021, Newsmax TV
Aktualizováno pro 05, 2021 2:05:06odpol.
05.12, 2021 13:45:52
3 slepice dají až 500 vajec za rok pro lidi v Africe či Asii trpících hladem. Proto jsem dnes koupil 3
slepice celkem za 300 Kč v charitě ADRA křesťanské Církve adventistů sedmého dne dodržující
židovský šabat (viz níže). Na rozdíl od islámské (židovské) odporné zbytečné rituální porážky
dobytka (i koz darovaných od ADRA) je křesťanská a islámská (židovská) porážka drůbeže shodně
milosrdná. Lepší je jíst jejich zdechliny. Postní jídlo je i drůbež (katolická postní kachna), a to dle
mě jen za podmínky nikoliv mláďat a jejich ekologického chovu a i jejich milosrdné porážky.
-------- Přeposlaná zpráva -------Předmět: Děkujeme za vaši platbu
Datum: Sun, 5 Dec 2021 21:02:52 +0000
Od: ADRA Dárek <adradarek@adra.cz>
Adresa pro odpověď: ADRA Dárek <adradarek@adra.cz>
Komu: daliborgruza@seznam.cz
ADRA Dárek
Vaše platba k nám dorazila
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Dobrý den,
v pořádku jsme přijali vaši platbu. Vážíme si toho, že jste se rozhodli s námi pomoci lidem v nouzi.
Níže uvádíme přehled ADRA Dárků, které jste zakoupili:
Objednávka #5056 (5 prosince, 2021)
Položka Množství Cena
Tři slepice 1 Kč 300,Mezisoučet: 300Kč
Doprava: Chci certifikát zaslat e-mailem
Platební metoda: Platba kartou online
Cena celkem: 300Kč
Adresa objednatele
Dalibor Grůza
Svat. Čecha 247/5
69301 Hustopeče
+420721208595
daliborgruza@seznam.cz
Doručovací adresa
Dalibor Grůza
Svat. Čecha 247/5
69301 Hustopeče
Vaše dárcovské certifikáty vám odešleme v návaznosti na tento e-mail elektronicky nebo poštou
dle vaší objednávky.
Pokud máte jakékoli dotazy, můžete se na nás obrátit na e-mailové adrese adradarek@adra.cz
nebo na telefonním čísle +420 702 270 873.
Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.
Facebook
Instagram
LinkedIn
ADRA, o. p. s. | Markova 600/6 Praha 5
adradarek@adra.cz | +420 702 270 873
https://darek.adra.cz/produkt/tri-slepice/ : charita ADRA Církve adventistů sedmého dne dodržující
židovský šabat
Aktualizováno pro 06, 2021 11:12:42dopol.
05.12, 2021 22:56:52
3 hens give up to 500 eggs per year for people in Africa or Asia suffering from hunger. That's why
today I bought 3 hens for a total of 300 CZK in ADRA charity of Christian church of Seventh-day
Adventist Church, which respects Jewish Shabbat (see below). Unlike Islamic (Jewish) abominable
useless ritual slaughter of cattle (also of goats donated by ADRA), the Christian and Islamic
(Jewish) slaughter of poultry are equally merciful. It is better to eat their carrions. Fasting food is
also poultry (Catholic fasting duck), and as to me only under condition of not young-animals and of
their organic farming and also of their merciful slaughter.
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Below is an overview of the ADRA Gifts you have purchased:
Order #5056 (December 5, 2021)
Item Quantity Price
Three hens 1 CZK 300,Subtotal: CZK 300
Shipping: I want to send the certificate by e-mail
Payment method: Payment by card online
Total price: 300CZK
Customer address
Dalibor Grůza
Svat. Čecha 247/5
69301 Hustopeče
+420721208595
daliborgruza@seznam.cz
Mailing address
Dalibor Grůza
Svat. Čecha 247/5
69301 Hustopeče
We will send you your donor certificates electronically or by mail according to your order.
If you have any questions, you can contact us at the e-mail address adradarek@adra.cz or at the
telephone number +420 702 270 873.
Thank you for being here with us for others.
Facebook
Instagram
LinkedIn
ADRA, o. P. S. | Markova 600/6 Prague 5
adradarek@adra.cz | +420 702 270 873
https://darek.adra.cz/produkt/tri-slepice/ : charity ADRA Seventh-day Adventist Church observing
the Jewish Shabbat
Aktualizováno pro 06, 2021 11:11:50dopol.
05.12, 2021 23:14:07
Asian or African or American aboriginal man found chicken possibly carrion and he met baby
crocodiles and their eggs - he boiled dead chicken with crocodile eggs and plants - Merciful eating
for predators./ Asijský či africký či americký domorodý muž našel kuře, možná zdechlinu, a setkal
se s krokodýlími mláďaty a jejich vejci - uvařil mrtvé kuře s krokodýlími vejci a rostlinami - Milosrdné
jídlo pro dravce.
Aktualizováno pro 06, 2021 10:07:22dopol.
06.12, 2021 10:07:22
Židů šoulet s husou je s hovězím vývarem2) či vegetariánský jako katolické postní jídlo*. Suroviny
pro šoulet Židovské náboženské obce Žilina: 1 šálka bielej prípadne strakatej fazule,¾ šálky

1098

stredne veľkých jačmenných krúp, 2 lyžičky soli, 2 lyžice oleja alebo husacej masti, 1 ks veľkej
cibule, 5 ks strúčikov cesnaku,½ lyžičky mletého zázvoru,½ lyžičky čierneho korenia, 2 ks väčších
husacích stehien, mäsový vývar (môže byť aj voda) na varenie a podlievanie.3)
*bratr Norbert, římskokatolický dominikán (Martin C. Putna, profesor Fakulty humanitních studií
Univerzity Karlovy): Samozřejmě postních dnů ve středověku bylo 120 až 140 za rok a postní den
znamenal, že se nemělo jíst maso. Do masa se ovšem nepočítali ryby, protože rybí maso, nebylo
maso, bylo to vlastně maso studenokrevných živočichů, no, a proto zkrátka ryby a veškerá mořská
a říční havěť byla za počítávána mezi postní jídla. (2:00, 6:04-6:30) Tak my si pro dobu postní
připravíme kachnu. (Pravil jste s dovolením postní kachnu.) Ano postní kachna. (To je poměrně
neobvyklé.) Bude to velmi dobře zdůvodněno tak, jak to teologie obvykle dělává. (7:15-7:29) A to je
důkaz toho, že Bůh na počátku všechno stvořil dobré, jak se říká v Genesis, a potom, jak do toho
začali fušovat lidé, všecko se jen a jen kazí. Dřív se kachny chovali a měli vnitřnosti a dnes se
kachny vyrábějí, nemají v sobě nic. (7:45-8:03), (A je nějaký speciální způsob pečení, nebo
přípravy jako proč se to dělá v tomhle tom hrnci a ne v běžné troubě?) Ano. Tady se dostáváme k
tomu, proč ta kachna bude postní. Ona totiž bude absolutně krásně vypečená. A jak je to v Římě
pravidlem, tak napřed se to v tom hrnci všechno pěkně podusí, a až to změkne, tak konec výsledek
je, že je to všechno hezky vypečené. (10:49-11:14),
viz https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122711478-duchovni-kuchyne/307298380030005katolictvi/ : Duchovní kuchyně, Katolictví, Jídlo v tradici římské církve (2007). Režie S. Zeman.
Česká televize.
(A to dle mě jen za podmínky nikoliv mláďat a jejich milosrdného, resp. přinejmenším současného
ekologického chovu a i jejich milosrdné porážky, ale lepší je jíst jejich zdechliny.)
2) strana 43 až 44, Šoulet a jiné básně aneb židovská kuchařka, od Magda Saxlová a Karel Sýs,
vydalo nakladatelství Bon Art a Esprit, Praha 1991
3) http://kehilazilina.sk/sabat-2/ : ŽIDOVSKÁ NÁBOŽENSKÁ OBEC ŽILINA, RECEPTY NA
ŠABAT, Šolet [mäsové]
Aktualizováno pro 07, 2021 2:35:07odpol.
07.12, 2021 12:05:38
Jewish tscholent with goose is with beef bouillon2) or vegetarian as Catholic fasting food*.
Ingredients for tscholent of Jewish Religious Community Žilina: 1 cup of white or mottled beans, ¾
cup of medium-sized barley groats, 2 teaspoons of salt, 2 tablespoons of oil or goose fat, 1 big
onion, 5 cloves of garlic, ½ teaspoon of ground ginger, ½ teaspoon of black pepper, 2 big goose
legs, meat bouillon (water can be) for cooking and pouring.3)
*Brother Norbert, Roman-Catholic Dominican (Martin C. Putna, Professor, Faculty of Humanities,
Charles University): Of course, fasting days in the Middle Ages were from 120 to 140 days yearly,
and fasting day meant that meat should not to be eaten. However, fish was not included in the
meat, because fish meat was not meat, it was actually the meat of cold-blooded animals, well, and
therefore, in short, fish and all sea and river creatures were counted as fasting meals. (2:00, 6:046:30) So we will prepare a duck for fasting time. (You said fasting duck with permission.) Yes,
fasting duck. (This is quite unusual.) It will be very well justified, as theology usually does. (7:157:29) And this is proof that in the beginning God created everything good, as one say in Genesis,
and then when people began to work with it, everything is only spoiled. In the past, ducks were
bred and had inner organs, and today ducks are produced by industry, they have nothing in them.
(7:45-8:03), (And is there any special way of baking or preparing like why is it done in this pot and
not in an ordinary oven?) Yes. Here we come to why it will be fasting duck. She will be absolutely
beautifully baked. And as it is the rule in Rome, first of all it boil nice in that pot, and when it softens,
so the end result is that it's all nicely baked. (10: 49-11: 14),
see https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122711478-duchovni-kuchyne/307298380030005katolictvi/ : Duchovní kuchyně, Katolictví, Jídlo v tradici římské církve (2007). Direction S. Zeman.
Česká televize.
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(Namely as to me only under condition of not young-animals and of their merciful, virtually at least
contemporary organic farming and also of their merciful slaughter, but it is better to eat their
carrions.)
2) pages from 43 to 44, Šoulet a jiné básně aneb židovská kuchařka, od Magda Saxlová a Karel
Sýs, published by publihing house Bon Art a Esprit, Prague 1991
3) http://kehilazilina.sk/sabat-2/ : ŽIDOVSKÁ NÁBOŽENSKÁ OBEC ŽILINA, RECEPTY NA
ŠABAT, Šolet [mäsové]/ JEWISH RELIGIOUS COMMUNITY ŽILINA, SHABBAT RECIPES,
Tscholent [meat]
Aktualizováno pro 08, 2021 4:47:47odpol.
07.12, 2021 12:35:24
Židů Gefilte fiš jako katolické postní jídlo*. Suroviny pro Gefilte fish Židovské náboženské obce
Žilina: 600 g na malé kúsky nakrájaného alebo mletého rybacieho mäsa (2/3 kapor a 1/3 šťuka), 2
ks na drobno nakrájané stredne veľké cibule, 30-60g macesovej múky***, treba odhadnúť podľa
hustoty konečnej zmesi, 3 ks rozšľahané vajíčka, ½ lyžičky čierneho korenia, resp. podľa chuti, 2
lyžičky soli, resp. podľa chuti, 3 lyžičky cukru (nemusí byť, ak nemáte radi sladkú rybu), 1-2 ks
stredne veľkej mrkvy, 1-2 ks stonky zeleru alebo zelerovú vňať, 1 ks celej olúpanej cibule, 1 lyžičku
soli, 3 ks strúčikov cesnaku, ¼ lyžičky čierneho korenia, ¼ lyžičky cukru (nemusí byť)** A to dle mě
jen za podmínky nikoliv mláďat a jejich milosrdného, resp. přinejmenším současného ekologického
chovu a i jejich milosrdné porážky, ale lepší je jíst jejich zdechliny.
*bratr Norbert, římskokatolický dominikán (Martin C. Putna, profesor Fakulty humanitních studií
Univerzity Karlovy): Samozřejmě postních dnů ve středověku bylo 120 až 140 za rok a postní den
znamenal, že se nemělo jíst maso. Do masa se ovšem nepočítali ryby, protože rybí maso, nebylo
maso, bylo to vlastně maso studenokrevných živočichů, no, a proto zkrátka ryby a veškerá mořská
a říční havěť byla za počítávána mezi postní jídla. (2:00, 6:04-6:30) Tak my si pro dobu postní
připravíme kachnu. (Pravil jste s dovolením postní kachnu.) Ano postní kachna. (To je poměrně
neobvyklé.) Bude to velmi dobře zdůvodněno tak, jak to teologie obvykle dělává. (7:15-7:29) A to je
důkaz toho, že Bůh na počátku všechno stvořil dobré, jak se říká v Genesis, a potom, jak do toho
začali fušovat lidé, všecko se jen a jen kazí. Dřív se kachny chovali a měli vnitřnosti a dnes se
kachny vyrábějí, nemají v sobě nic. (7:45-8:03), (A je nějaký speciální způsob pečení, nebo
přípravy jako proč se to dělá v tomhle tom hrnci a ne v běžné troubě?) Ano. Tady se dostáváme k
tomu, proč ta kachna bude postní. Ona totiž bude absolutně krásně vypečená. A jak je to v Římě
pravidlem, tak napřed se to v tom hrnci všechno pěkně podusí, a až to změkne, tak konec výsledek
je, že je to všechno hezky vypečené. (10:49-11:14),
viz https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122711478-duchovni-kuchyne/307298380030005katolictvi/ : Duchovní kuchyně, Katolictví, Jídlo v tradici římské církve (2007). Režie S. Zeman.
Česká televize.
** http://kehilazilina.sk/sabat-2/ : ŽIDOVSKÁ NÁBOŽENSKÁ OBEC ŽILINA, RECEPTY NA ŠABAT,
Gefilte fish [parve]
*** The matzah flour must be ground from one of the five grains specified in Jewish law for
Passover matzo: wheat, barley, spelt, rye or oat./ Macesová mouka musí být namleta z jednoho z
pěti zrn specifikovaných židovským právem pro velikonoční maces: pšenice, ječmen, špalda, žito
nebo oves., viz https://en.wikipedia.org/wiki/Matzo
Aktualizováno pro 12, 2021 1:38:22odpol.
07.12, 2021 12:49:45
Jewish Gefilte fish as a Catholic fasting food*. Ingredients for Gefilte fish of Jewish Religious
Community Žilina: 600 g small pieces of sliced or minced fish meat (2/3 carp and 1/3 pike), 2
pieces of finely chopped medium-sized onion, 30-60 g of matzah flour***, must be estimated
according to density of final mixture, 3 pieces of beaten egg, ½ teaspoon of black pepper, virtually
according to taste, 2 teaspoons of salt, virtually according to taste, 3 teaspoons of sugar (need not
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be if you do not like sweet fish), 1-2 pieces of medium-sized carrot, 1-2 pieces of celery stems or a
stick of celery, 1 piece of whole peeled onion, 1 teaspoon of salt, 3 pieces of garlic clove, ¼
teaspoon of black pepper, ¼ teaspoon of sugar (need not be)** Namely as to me only under
condition of not young-animals and of their merciful, virtually at least contemporary organic farming
and also of their merciful slaughter, but it is better to eat their carrions.
*Brother Norbert, Roman-Catholic Dominican (Martin C. Putna, Professor, Faculty of Humanities,
Charles University): Of course, fasting days in the Middle Ages were from 120 to 140 days yearly,
and fasting day meant that meat should not to be eaten. However, fish was not included in the
meat, because fish meat was not meat, it was actually the meat of cold-blooded animals, well, and
therefore, in short, fish and all sea and river creatures were counted as fasting meals. (2:00, 6:046:30) So we will prepare a duck for fasting time. (You said fasting duck with permission.) Yes,
fasting duck. (This is quite unusual.) It will be very well justified, as theology usually does. (7:157:29) And this is proof that in the beginning God created everything good, as one say in Genesis,
and then when people began to work with it, everything is only spoiled. In the past, ducks were
bred and had inner organs, and today ducks are produced by industry, they have nothing in them.
(7:45-8:03), (And is there any special way of baking or preparing like why is it done in this pot and
not in an ordinary oven?) Yes. Here we come to why it will be fasting duck. She will be absolutely
beautifully baked. And as it is the rule in Rome, first of all it boil nice in that pot, and when it softens,
so the end result is that it's all nicely baked. (10: 49-11: 14),
see https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122711478-duchovni-kuchyne/307298380030005katolictvi/ : Duchovní kuchyně, Katolictví, Jídlo v tradici římské církve (2007). Direction S. Zeman.
Česká televize
** http://kehilazilina.sk/sabat-2/ : ŽIDOVSKÁ NÁBOŽENSKÁ OBEC ŽILINA, RECEPTY NA ŠABAT,
Šolet [mäsové]/ JEWISH RELIGIOUS COMMUNITY ŽILINA, SHABBAT RECIPES, Gefilte fish
[parve]
*** The matzah flour must be ground from one of the five grains specified in Jewish law for
Passover matzo: wheat, barley, spelt, rye or oat., see https://en.wikipedia.org/wiki/Matzo
Aktualizováno pro 12, 2021 1:37:27odpol.
07.12, 2021 13:24:08
Podepište Petici za zastavení krutého obchodu s opicemi pro pokusy v laboratořích,
viz https://svobodazvirat.cz/dobry-skutek-na-tento-tyden-spolecne-proti-utrpeni-opic-z-mauricia/ .
Zastavte krutý obchod s opicemi! Aerolinky -Židé ovládají svět, Ježíš Nazaretský řekl o konci
(apokalypse) našeho světa ovládaného židy, pokud nespravedlivý, podle něj apokalypsa začne v
Izraeli.
Vážený pane nebo paní z aerolinek, židé ovládají svět, Ježíš Nazaretský řekl o konci (apokalypse)
našeho světa ovládaného židy, pokud nespravedlivý, podle něj apokalypsa začne v Izraeli.
Vyzývám vaši společnost, aby zastavila přepravu opic určených k výzkumu a testování.
Obchod s opicemi za účelem výzkumu působí opicím velkou krutost a utrpení, včetně jejich
odchytu z volné přírody, jejich nuceného zajetí v nepřirozených podmínkách na farmách, jejich
přepravy v nákladních prostorech letadel a jejich případného osudu ve výzkumné laboratoři.
Během přepravy budou opice trpět stresem a úzkostí, když jsou zavřené v malých přepravních
bednách v nákladovém prostoru a jsou nuceny snášet dlouhé cesty, při kterých mohou zažít
neznámé a hlasité zvuky, kolísání teplot a zpoždění na cestě. Teprve nedávno, 15. listopadu, bylo
na palubě letu Wamos Air do USA nalezeno několik mrtvých opic.
Mnoho světových leteckých společností, jako jsou American Airlines, British Airways, United
Airlines, South African Airways, Delta Airlines, Eva Air, Air Canada a China Airlines, všechny
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odmítají přepravovat primáty určené pro výzkumný průmysl.
Připojuji se k české organizaci Svoboda zvířat a mnoha dalším skupinám na ochranu zvířat po celé
Evropě, abych apeloval na vaši společnost, aby přestala převážet opice a distancovala se tak od
tohoto vysoce kontroverzního a krutého obchodu.
S úctou
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., Česká republika, tel. 00420721208595
-------- Přeposlaná zpráva -------Předmět: Stop the cruel trade in monkeys! Airlines -Jews control the world, Jesus of Nazareth said
about the end (apocalypse) of our world ruled by Jews if unjust, according to him apocalypse will
start in Israel
Datum: Tue, 7 Dec 2021 13:59:14 +0100
Od: JUDr. Dalibor Gruza Ph.D. <daliborgruza@seznam.cz>
Komu: anne.rigail@airfrance.fr, commercial@safeaircompany.com, info@safeaircompany.com,
charter@wamosair.com
Kopie: info@svobodazvirat.cz
Aktualizováno pro 07, 2021 9:45:51odpol.
07.12, 2021 14:14:08
Sign the Petition to stop the cruel trade in monkeys for experiments in laboratories,
see https://svobodazvirat.cz/dobry-skutek-na-tento-tyden-spolecne-proti-utrpeni-opic-z-mauricia/ .
Stop the cruel trade in monkeys! Airlines -Jews control the world, Jesus of Nazareth said about the
end (apocalypse) of our world ruled by Jews if unjust, according to him apocalypse will start in
Israel.
Dear Sir or Madam from airlines, Jews control the world, Jesus of Nazareth said about the end
(apocalypse) of our world ruled by Jews if unjust, according to him apocalypse will start in Israel.
I appeal to your company to stop transporting monkeys destined for research and testing.
The trade in monkeys for research inflicts great cruelty and suffering on monkeys, including their
capture from the wild, their forced captivity in unnatural conditions on farms, their transportation in
the cargo holds of aeroplanes and their eventual fate in the research laboratory.
During transportation, monkeys will suffer stress and anxiety while confined in small transit crates
in the cargo hold and forced to endure long journeys, in which they may experience unfamiliar and
loud noises, fluctuations in temperature and delays en route. Only recently, on November 15th,
several monkeys were found dead on board a Wamos Air flight to the USA.
Many of the world’s airlines, such as American Airlines, British Airways, United Airlines, South
African Airways, Delta Airlines, Eva Air, Air Canada and China Airlines, all refuse to transport
primates destined for the research industry.
I join with the Czech organization Svoboda zvířat (Freedom for Animals), and the many other
animal protection groups across Europe, to appeal to your company to stop transporting monkeys
and thereby dissociating itself from this highly controversial and cruel trade.
Yours Sincerely
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., Czech Republic, tel. 00420721208595
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-------- Forwarded Message -------Subject: Stop the cruel trade in monkeys! Airlines -Jews control the world, Jesus of Nazareth said
about the end (apocalypse) of our world ruled by Jews if unjust, according to him apocalypse will
start in Israel
Date: Tue, 7 Dec 2021 13:59:14 +0100
From: JUDr. Dalibor Gruza Ph.D. <daliborgruza@seznam.cz>
To: anne.rigail@airfrance.fr, commercial@safeaircompany.com, info@safeaircompany.com,
charter@wamosair.com
Copy: info@svobodazvirat.cz
Aktualizováno pro 07, 2021 2:46:43odpol.
07.12, 2021 14:16:55
V 2021 světové společenství vedené dobrými židy proti zlým židům se dohodlo na klimatickém
summitu v Glasgow COP 26 na zastavení odlesňování deštných pralesů do 2030. Dohodu
podepsalo 141 zemí s cca 85% světových lesů se závazkem dát 19 miliard dolarů na ochranu lesů
a původních obyvatel, boj s požáry. V 2021 EU navrhuje nařízení Forest and Ecosystem Risk
Commodities, aby produkty, jež Evropané užívají, nepřispívali ke globální deforestaci.
https://www.greenpeace.org/czech/clanek/15305/svetove-spolecenstvi-chce-zastavit-kacenidestnych-pralesu-a-proces-odlesnovani-bude-to-stacit/ : Světové společenství chce zastavit kácení
deštných pralesů. Bude to stačit?, Jan Freidinger, 30 listopadu, 2021
Aktualizováno pro 08, 2021 2:40:00odpol.
08.12, 2021 11:14:56
In 2021, a world community led by good Jews against evil Jews agreed at climate summit in
Glasgow COP 26 to stop rainforest deforestation by 2030. The agreement was signed by 141
countries with about 85% of world's forests with obligation to give USD 19 billion to protect forests
and indigenous people, fighting fires. In 2021, EU is proposing a regulation on Forest and
Ecosystem Risk Commodities so that products used by Europeans do not contribute to global
deforestation.
https://www.greenpeace.org/czech/clanek/15305/svetove-spolecenstvi-chce-zastavit-kacenidestnych-pralesu-a-proces-odlesnovani-bude-to-stacit/ : Světové společenství chce zastavit kácení
deštných pralesů. Bude to stačit?, Jan Freidinger, 30 listopadu, 2021
Aktualizováno pro 08, 2021 2:36:14odpol.
08.12, 2021 11:22:56
Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (Id daru: 43106480), nyní 100 Kč projekt
Nocleženka (pro bezdomovce): https://noclezenka.cz/ -- Salvation Army. I donated again (Donation
Id: 43106480), now 100 CZK project Nocleženka/Bed and breakfast (for the
homeless): https://noclezenka.cz/
Aktualizováno pro 08, 2021 11:58:54dopol.
08.12, 2021 11:58:54
Organizace Greenpeace. Daroval jsem opět (Id daru: 43106504), nyní 75 Kč projekt Každou
vteřinou : https://podpora.greenpeace.cz/vterina/ -- Greenpeace. I donated again (Donation Id:
43106504), now 75 CZK project Second : https://podpora.greenpeace.cz/vterina/
Aktualizováno pro 08, 2021 12:09:10odpol.
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08.12, 2021 12:09:10
Daroval jsem opět 10 USD. Každé 2 měsíce Pietní akt před jatky kuřat slepic -Vodňanská drůbež
a.s. Brno Modřice (viz níže)-Kdyby to bylo v Brně a neměl bych prácovní povinnosti, tak bych tam
chtěl jít, ač zřejmě nemluví zcela pravdu o svém reálně nemožném veganství/ I donated 10 USD
again. Every 2 months Vigil Brno Chicken Save-If it was sometimes in Brno and I have no work
duties, I would like to go there, although they do not apparently say the whole truth about their
really impossible veganism: https://www.facebook.com/brnochickensave .
Pro mateřskou organizaci české pobočky Animal Save Movement
(https://www.facebook.com/zviratanejime , https://www.facebook.com/ceskybrodanimalsave a https
://www.facebook.com/animalsavecz/ )/ For the Animal Save Movement. Animal Save Movement is
a vegan anti-speciesist animal rights organisation that positions itself against all forms of
oppression with a compassionate and love-based approach. They believe in non-violent resistance
against oppression
26.11.2021 15:45 Dobrý den, pane Grůza, děkujeme za Vaši zprávu. Vigily děláme v Modřicích
každý 2. měsíc. Nikde nemáme uvedené žádné číslo účtu, nelze nám tedy poslat žádné peníze
(tedy naší skupině Brno Chicken Save)./ 26.11.2021 15:45 Hello, Mr Grůza, thank you for your
message. We make vigils in Modřice every 2 months. We do not have any account number
anywhere, so one cannot send us any money (ie to our Brno Chicken Save group).
Aktualizováno pro 08, 2021 12:34:41odpol.
08.12, 2021 12:34:41
probably https://www.streamisrael.tv/ Recent survey which found that more than 1/2 employees in
Jewish nonprofit sector with 73,000 people feel that what they are doing doesn't change reality,
despite billions of dollars into this sector every year. Below article* in which Jewish American
teenager publicly disagreed with her grandparents about their support of Israel. Recent poll which
found that 25% USA Jews (world's biggest Jewish population) think Israel is "apartheid state" and
22% believe "Israel is committing genocide."
-------- Forwarded Message -------Course: The worst part about the Jewish world ...
Date: Wed, 8 Dec 2021 17:59:59 +0000
From: Josh at Global Jewish Future <globaljewishfuture@gmail.com>
Reply-To: globaljewishfuture@gmail.com
To: daliborgruza@seznam.cz
Josh Hoffman
Managing Director
Global Jewish Future
probably iZZY - Stream Israel, https://www.streamisrael.tv/
https://www.teenvogue.com/story/hanukkah-israel-palestineoped?utm_source=Global+Jewish+Future&utm_campaign=f0288afdc4EMAIL_CAMPAIGN_2021_11_28_09_39_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_7b07f8ea
97-f0288afdc4-458019600&mc_cid=f0288afdc4&mc_eid=aebb147564 : This Hanukkah, How Do I
Talk to My Grandparents About Israel?
This op-ed explores how to love your family through political disagreement. BY EMMA GOMETZm
DECEMBER 3, 2021
Aktualizováno pro 08, 2021 9:47:28odpol.
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08.12, 2021 21:47:28
asi https://www.streamisrael.tv/ Nedávný průzkum, jež zjistil, že více než 1/2 zaměstnanců v
židovském neziskovém sektoru se 73 000 lidmi má pocit, že to, co dělají, nemění realitu, navzdory
miliardám dolarů ročně do tohoto sektoru. Níže článek*, v němž židovská americká teenagerka
veřejně nesouhlasila se svými prarodiči ohledně jejich podpory Izraeli. Nedávný průzkum, jež zjistil,
že 25 % amerických židů (největší židovská populace na světě) si myslí, že Izrael je „apartheid
stát“ a 22 % věří, že „Izrael páchá genocidu“.
-------- Přeposlaná zpráva -------Předmět: The worst part about the Jewish world...
Datum: Wed, 8 Dec 2021 17:59:59 +0000
Od: Josh at Global Jewish Future <globaljewishfuture@gmail.com>
Adresa pro odpověď: globaljewishfuture@gmail.com
Komu: daliborgruza@seznam.cz
Josh Hoffman
výkonný ředitel
Global Jewish Future
pravděpodobně iZZY - Stream Israel, https://www.streamisrael.tv/
* https://www.teenvogue.com/story/hanukkah-israel-palestineoped?utm_source=Global+Jewish+Future&utm_campaign=f0288afdc4EMAIL_CAMPAIGN_2021_11_28_09_39_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_7b07f8ea
97-f0288afdc4-458019600&mc_cid=f0288afdc4&mc_eid=aebb147564 : This Hanukkah, How Do I
Talk to My Grandparents About Israel?
This op-ed explores how to love your family through political disagreement. BY EMMA GOMETZm
DECEMBER 3, 2021
Aktualizováno pro 08, 2021 9:59:47odpol.
08.12, 2021 21:59:47
Jew*: I’m sick of having the same conversation with my Jewish friends, about how we’re afraid to
bring up our real opinions on Palestine to our relatives for fear they’ll think we don’t care about our
religion or families. Jewish people are still a global minority, and I understand that being divided on
anything can be scary. Nonetheless, in our faith, it is imperative to stand up for what we each
believe is right. And our opinions don’t change the fact that we love our families deeply.
* https://www.teenvogue.com/story/hanukkah-israel-palestineoped?utm_source=Global+Jewish+Future&utm_campaign=f0288afdc4EMAIL_CAMPAIGN_2021_11_28_09_39_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_7b07f8ea
97-f0288afdc4-458019600&mc_cid=f0288afdc4&mc_eid=aebb147564 : This Hanukkah, How Do I
Talk to My Grandparents About Israel?
This op-ed explores how to love your family through political disagreement. BY EMMA GOMETZm
DECEMBER 3, 2021
Aktualizováno pro 08, 2021 11:01:02odpol.
08.12, 2021 22:51:06
Žid*: Už mě nebaví vést stejný rozhovor s mými židovskými přáteli, jak se bojíme sdělit naše
skutečné názory na Palestinu našim příbuzným ze strachu, že si budou myslet, že nás nezajímá
naše náboženství či rodiny. Židé jsou stále globální menšina a chápu, že být rozdělený v čemkoli
může být děsivé. Nicméně v naší víře je příkaz postavit se za to, čemu každý věříme, že je
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správné. A naše názory nemění fakt, že své rodiny hluboce milujeme.
* https://www.teenvogue.com/story/hanukkah-israel-palestineoped?utm_source=Global+Jewish+Future&utm_campaign=f0288afdc4EMAIL_CAMPAIGN_2021_11_28_09_39_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_7b07f8ea
97-f0288afdc4-458019600&mc_cid=f0288afdc4&mc_eid=aebb147564 : This Hanukkah, How Do I
Talk to My Grandparents About Israel?
This op-ed explores how to love your family through political disagreement. BY EMMA GOMETZm
DECEMBER 3, 2021
Aktualizováno pro 08, 2021 11:07:04odpol.
08.12, 2021 23:07:04

Fotky na timeline
3 slepice dají až 500 vajec za rok pro lidi v Africe či Asii trpících hladem. Proto jsem 5.12.2021
koupil 3 slepice celkem za 300 Kč v charitě ADRA křesťanské Církve adventistů sedmého dne
dodržující židovský šabat. Na rozdíl od islámské (židovské) odporné zbytečné rituální porážky
dobytka (i koz darovaných od ADRA) je křesťanská a islámská (židovská) porážka drůbeže shodně
milosrdná. Lepší je jíst jejich zdechliny. Postní jídlo je i drůbež (katolická postní kachna), a to dle
mě jen za podmínky nikoliv mláďat a jejich ekologického chovu a i jejich milosrdné porážky.
3 slepice dají až 500 vajec za rok pro lidi v Africe či Asii trpících hladem. Proto jsem 5.12.2021
koupil 3 slepice celkem za 300 Kč v charitě ADRA křesťanské Církve adventistů sedmého dne
dodržující židovský šabat. Na rozdíl od islámské (židovské) odporné zbytečné rituální porážky
dobytka (i koz darovaných od ADRA) je křesťanská a islámská (židovská) porážka drůbeže shodně
milosrdná. Lepší je jíst jejich zdechliny. Postní jídlo je i drůbež (katolická postní kachna), a to dle
mě jen za podmínky nikoliv mláďat a jejich ekologického chovu a i jejich milosrdné porážky.
pro 09, 2021 10:05:21dopol.
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Podle Bible kdy Ježíš z Nazaretu zřejmě Bůh (syn) řekl, že, jestli svět bude nespravedlivý, tak
apokalypsa (zřejmě atomová válka) začne v Izraeli?
Protože, když Ježíš mluvil o konci světa zřejmě skrze atomovou válku (Bible, Matouš 24: 14-36),
tak jako vždy v jeho dospělosti pobýval v Izraeli a mluvil zásadně k židům (Bible, Matouš 15: 2128). Ale výše uvedený verš v Bibli, Matouš 24,34 je zřejmě zfalšovaný stejně jako Bible, Skutky
apoštolů 5: 1-11.
09.12, 2021 22:03:44
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
According to Bible, when did Jesus of Nazareth apparentlly the God (son) say that if world is unjust,
so apocalypse (apparently the atomic war) will start in Israel?
Because when Jesus spoke about end of world, apparently through the atomic war (Bible, Matthew
24: 14-36), so as always in his adulthood, he stayed in Israel and spoke on principle to Jews (Bible,
Matthew 15: 21-28). But the above verse in Bible, Matthew 24,34, is apparently falsified as well as
Bible, Acts 5: 1-11.
09.12, 2021 22:14:12
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
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Pro šabat oba židovské aškenázské Gefilte fiš (tj. plněná ryba evropských židů, viz článek níže) a
sefardská dag marroccai (tj. marocká ryba orientálních židů) jsou jako katolické postní jídlo, protože
jako jejich příloha se jí obvykle chala (tj. židovský sobotní chléb**/***)(3:08 sekund*) a košer jezení
ryb nesmí být zároveň s jiným masem***. Suroviny pro vaření chaly (která je vegetariánská) a dag
marroccai jsou následující: 1) Dag marroccai: košer ryba, olej, česnek, papriky, chilli papriky,
sušené papriky, kurkuma, koriandr, římský kmín, sůl, koření, pohár rajčatové omáčky (0:22-0:35
sekund*), 2) Chala: 45 g droždí, lžička cukru, 200 ml vlažné vody (30 stupňů Celsia), 1 kg
polohrubé mouky (může být i s přídavkem hladké mouky), 40 až 100 g cukru podle chuti, 3 žloutky
a 1 celé vejce, 100 ml jemného oleje (nebo másla), lžička soli, 150 až 200 ml teplé vody (asi 37
stupňů Celsia), těsto před vložením do trouby potřeme vejcem rozšlehaným s trochou vody a podle
chuti posypeme například mákem**.
* https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Axu3jbw8hm4J%3Ahttps%3A%2F%2Ftachles.tv%2Frelacia%2Fsvet-podla-rebecen-chany-adri%2Fsvet-podlarebecen-chany-adri-dag-marroccai+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz : svet podla rebecen chany adriDag Marroccai Marocská pikantná ryba S Chanou Adri-spolupráce a podpora ÚSTREDNÝ ZVÄZ
ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
** strany 19-20 a *** strany 35-36, Šoulet a jiné básně aneb židovská kuchařka, od Magda Saxlová
a Karel Sýs, vydalo nakladatelství Bon Art a Esprit, Praha 1991
12.12, 2021 2:16:35
Racionální mystika: Níže islámský kazatel částečně nemá pravdu1), jeho projev není o židovských
strážních andělech (dobrých tvorech) jako byl Ježíš z Nazaretu, protože andělé nic nejedí2) a
usilují zachránit živé tvory před smrtí a bolestí, ale o jejich příbuzných židovských démonech
(špatných tvorech). Židovští démoni nevraždí nežidy jako obětní beránky kvůli krví, jež židé nesmí
jíst3), ale kvůli masu4). Na pesach židovští démoni vraždí jenom hříšné nežidy před smrtí, kdy v
domě nesmí zůstat žádný kvas, tj. zkaženost a pýcha, protože kvas "nafukuje"5).
1) Islámský kazatel Muhanna Hamad Al-Muhanna mluví o tom, že Židé vraždí nežidovské děti a z
jejich krve vyrábějí sváteční pečivo, video Facebook: „Jednou z nejznámějších náboženských
praktik Židů je zavraždění křesťanského dítěte během určitého svátku. Vezmou jeho krev a udělají
z ní pečivo, které je v onen den snědeno. Říkají tomu ,posvátná krev‘. Musí to být nevinné dítě.
Když Muhammad Ali Paša vládl Sýrii, byl to případ otce Thomase. Jde o jeden z nejproslulejších
incidentů v dějinách. Otec Thomas právě procházel židovskou čtvrtí, když Židé konali náboženskou
oslavu. Když tudy tento křesťanský kněz procházel, Židé jej a jeho služebníka unesli a zabili je.
Sebrali jejich krev do misky a použili ji při pečení pečiva pro irácké Židy. To učinili Židé z Damašku.
Byli zajati, postaveni před damašský soud a odsouzeni k smrti. Rothschild a Montefiore, nejbohatší
lidé oné doby, však zasáhli a získali pro ně od Muhammada Aliho Paši amnestii. Praxe unášení
dětí k výrobě pečiva s jejich krví byla zvěčněna zesnulým Nagíbem al-Kiláním v jeho známé knize
Krev pro sionský maces. Podobný průzkum provedl Mustafá Tlas (bývalý syrský ministr obrany).
Jde o slavnou [židovskou] náboženskou praxi.“ Kdykoliv Židé vstoupí do země je jejich praxi převzít
její obchod a pokusit se zpřetrhat všechny náboženské a mravní vazby v zemi, aby se Židé stali
rovni ostatním v této zemi. Dovolte mi uvést příklad. Nevím, zda jste si toho všimli, ale všichni
romanopisci Shakespeare, Tolstoj, Dostojevský, jak se jen jmenují … Stevenson, Walter Scott,
nenajdete jediného evropského romanopisce, který by ve svých knihách neútočil na Židy.
Nejznámější obchodníci, kteří přivezli z Afriky do Ameriky otroky. Portugalští a Španělští židé měli
na tento obchod monopol. Hitler si všiml, že Židé jsou za každým tajným hnutím bojujícím proti
společenskému řádu. Všiml si, že Židé jsou za pornografickými filmy a literaturou. Proto řekl, že
pokud chce Německo dosáhnout pokroku, musí se zbavit Židů nebo jejich kontroly. Toto stručné
shrnutí dějin Židů nám říká něco velmi důležitého: že i kdyby islám povolil podepsání mírových
dohod s Židy… Samozřejmě, islám nedovoluje podpis mírových dohod se Židy, protože Židé
okupují země muslimů… Ti, kdo porovnávají současné Židy s Židy z Mediny, klamou lidi, protože v
Medině byli Židé pod vládou proroka Mohameda. Kdyby měli opustit Palestinu, mohli bychom s
nimi normalizovat vztahy. Ale oni jsou nepřátelé našeho náboženství, nepřátelé našich lidí. Jsou to
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naši nepřátelé historicky i ideologicky – naši nepřátelé ve všem. Jsou to zrádní lidé. Třikrát zradili
proroka Mohameda. Když nebyli k proroku Mohamedovi upřímní, jak by mohli být upřímní k vám?
Navíc, kdykoli Židé vstoupili do nějaké země, zničili její morální hodnoty a hospodářství. Jsou to
lidé, kteří uctívají peníze a zlato.“ Židé jsou v náboženství a praxi lichváři. Shromažďují a
monopolizují zlato. Ten, kdo normalizuje vztahy s Židy je jako oni, i když si není vědom svého
židovského charakteru. Je to Žid stejně jako oni, i když tvrdí, že je muslim. Má stejnou povahu,
stejnou kulturu a stejnou ideologii. Naše válka s Židy bude pokračovat až do Soudného dne –
stejně jako s křesťany, kteří okupují naše země, drancují naše země a bojují proti našemu
náboženství., viz https://www.reflex.cz/clanek/komentare/94914/zide-vyrabeji-z-krve-nezidovskychdeti-svatecni-pecivo-tvrdi-kazatel-islamu-siri-antisemitismus-i-do-evropy.html : Židé vyrábějí z krve
nežidovských dětí sváteční pečivo, tvrdí kazatel islámu. Šíří antisemitismus i do Evropy, Lukáš
Lhoťan 3. května 2019
2) Bible, Starý zákon, Tobijáš 12, 19
3) Bible, Starý zákon, Leviticus 17: 10-14
4) Bible, Starý zákon, Genesis 22: 1-19
5) Also, leaven symbolizes corruption and pride as leaven "puffs up".,
viz https://en.wikipedia.org/wiki/Matzo
Aktualizováno pro 12, 2021 4:48:09dopol.
12.12, 2021 2:17:54
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Židů slovo Egypt. V hebrejštině Egypt je Misrajim či Micrajim. Misrajim je
min(z)+sar(kníže)+ajim(dva), tj. Egypt z Horního a Dolního knížectví. Mic(ip/f/o)rajim je
m/i/(z)+j/i/acar(tvořit /jako Bůh/) či cipor(pták)+ajim(dva). Cip/f/or zahrnuje farao(tj. král Egypta ve
starověku), par/a/(býk/kráva/*, tj. židy obětovaný nežid jako obětní beránek, např. obětovaný Ježíš
z Nazaretu), pri(ovoce), of(drůbež), af(nikdo).
* Obětní zvířata Izraelců (berani, býci aj.) byla pro Egypťany posvátná a nesměla se tudíž obětovat.
Ještě v 5. století (před Kristem, má pozn.) kněží beraního boha-stvořitele Chnuma zbořili židovské
kolonii v Jébu (Elefantině) chrám, pobouřeni tamním velikonočním hodem beránka, viz str. 72,
BIBLE PÍSMO SVATÉ STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA (včetně deuterokanonických knih) Český
ekumenický překlad 073, Česká biblická společnost 2004
12.12, 2021 2:22:08
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Racionální mystika: Dobří a špatní židé jsou příbuzní. Dravci by měli jíst katolickou postní stravu
(lépe z masa jíst zdechliny). Neboť jinak po mé vraždě jako křesťana před smrtí nebude již žádný
obětní beránek, aby špatní židé po smrti v očistci (ne jako dobří židé po smrti v nebi) jedli toto
beránčí maso na pesach jako připomínku vysvobození židů z Egypta a kvůli hladu se špatní (ne
jako dobří) židé po smrti začnou vzájemně vraždit pro maso v atomové válce.
12.12, 2021 2:24:26
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
For Shabbat, both the Jewish Ashkenazi Gefilte Fish (ie, stuffed fish of European Jews, see article
below) and the Sephardic dag marroccai (ie, Moroccan fish of Oriental Jews) are as Catholic
fasting food because challah is usually eaten as a side dish to them (ie Jewish Saturday
bread**/***)(3:08 seconds*) and kosher eating fish must not be at the same time with other meat***.
The ingredients for cooking challah (which is vegetarian) and dag marroccai are as follows: 1) Dag
Marroccai: kosher fish, oil, garlic, peppers, chili peppers, dried peppers, turmeric, coriander, cumin,
salt, spices, a cup of tomato sauce (0:22-0:35 seconds*), 2) Challah: 45 g yeast, a teaspoon of
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sugar, 200 ml tepid water (30 degrees Celsius), 1 kg semi-coarse flour (can be with the addition of
plain flour), from 40 to 100 g of sugar according to taste, 3 yolks and 1 whole egg, 100 ml of fine oil
(or butter), a teaspoon of salt, from 150 to 200 ml of warm water (about 37 degrees Celsius), before
placing into the oven we spread the paste with the beaten egg with a little water and dust with
poppy seeds, for example**.
* https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Axu3jbw8hm4J%3Ahttps%3A%2F%2Ftachles.tv%2Frelacia%2Fsvet-podla-rebecen-chany-adri%2Fsvet-podlarebecen-chany-adri-dag-marroccai+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz : svet podla rebecen chany adriDag Marroccai Moroccan spicy fish With Chana Adri-the support and collaboration of CENTRAL
ASSOCIATION OF JEWISH RELIGIOUS COMMUNITIES IN THE SLOVAK REPUBLIC
** pages 19-20 a *** pages 35-36, Šoulet a jiné básně aneb židovská kuchařka, by Magda Saxlová
and Karel Sýs, published by publishing house Bon Art a Esprit, Prague 1991
12.12, 2021 3:33:18
Rational mystique: Below Islamic preacher is partly wrong1), his speech is not about Jewish
guardian angels as Jesus of Nazareth (good creatures), because angels eat nothing2) and seek to
save living creatures from death and pain, but about their relative Jewish demons (bad creatures).
Jewish demons do not murder non-Jews as sacrificial goats because of the blood which Jews are
not allowed to eat3), but because of the meat4). In Pesach, Jewish demons murder only sinful nonJews before death, when no leaven must remain in the house, ie corruption and pride, because the
leaven "inflates"5).
1) Islamic preacher Muhanna Hamad Al-Muhanna talks about Jews murdering non-Jewish children
and making holy day pastries from their blood, a Facebook video: “One of the most well-known
religious practices of Jews is the murder of a Christian child during a holy day. They take his blood
and make it a pastry that is eaten that day. They call it sacred blood ‘. It must be an innocent child.
When Muhammad Ali Pasha ruled Syria, it was the case of Father Thomas. It is one of the most
famous incidents in history. Father Thomas was walking through the Jewish quarter when the Jews
held a religious celebration. As this Christian priest passed by, the Jews kidnapped him and his
servant and killed them. They collected their blood in a bowl and used it to bake pastries for Iraqi
Jews. This is what the Jews of Damascus did. They were captured, brought before a Damascus
court and sentenced to death. However, Rothschild and Montefiore, the richest people of the time,
intervened and obtained an amnesty for them from Muhammad Ali Pasha. The practice of
kidnapping children to make pastries with their blood was immortalized by the deceased Nagib alKilani in his famous book Blood for Zion's Maces. A similar survey was conducted by Mustafa Tlas
(former Syrian Minister of Defense). It is a famous [Jewish] religious practice. ”Whenever Jews
enter a country, it is their practice to take over its business and try to break all religious and moral
ties in the country so that the Jews become equal to others in that country. Let me give an
example. I don't know if you noticed, but all the novelists Shakespeare, Tolstoy, Dostoevsky, as
they are called… Stevenson, Walter Scott, you will not find a single European novelist who doesn't
attack Jews in their books. The most famous businessmen who brought slaves from Africa to
America. The Portuguese and Spanish Jews had a monopoly on this business. Hitler noticed that
the Jews were behind every secret movement fighting against social order. He noticed that Jews
were behind pornographic films and literature. He therefore said that if Germany wanted to make
progress, it must free from the Jews or their control. This brief summary of Jewish history tells us
something very important: that even if Islam allows peace agreements with Jews … Of course,
Islam does not allow peace agreements with Jews because Jews occupy Muslim lands. Those who
compare contemporary Jews to the Jews of Medina deceive the people because in Medina the
Jews were under the rule of the Prophet Muhammad. If they should leave Palestine, we could
normalize relations with them. But they are the enemies of our religion, the enemies of our people.
They are our enemies historically and ideologically - our enemies in everything. They are
treacherous people. They betrayed the Prophet Muhammad three times. If they were not honest to
the Prophet Muhammad, how could they be honesr to you? Moreover, whenever Jews entered a
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country, they destroyed its moral values and economy. They are people who worship money and
gold. ”Jews are usurers in religion and practice. They collect and monopolize gold. He or she who
normalizes relations with the Jews is like them, even if he is not aware of his or her Jewish
character. He or she is a Jew just like them, even though he or she claims to be a Muslim. He or
she has the same nature, the same culture and the same ideology. Our war with the Jews will
continue until Judgment Day - as with the Christians who occupy our countries, plunder our
countries and fight against our religion, see https://www.reflex.cz/clanek/komentare/94914/zidevyrabeji-z-krve-nezidovskych-deti-svatecni-pecivo-tvrdi-kazatel-islamu-siri-antisemitismus-i-doevropy.html : Židé vyrábějí z krve nežidovských dětí sváteční pečivo, tvrdí kazatel islámu. Šíří
antisemitismus i do Evropy, by Lukáš Lhoťan 3.5.2019
2) Bible, Old Testament, Tobiah 12,19
3) Bible, Old Testament, Leviticus 17: 10-14
4) Bible, Old Testament, Genesis 22: 1-19
5) Also, leaven symbolizes corruption and pride as leaven "puffs up".,
see https://en.wikipedia.org/wiki/Matzo
Aktualizováno pro 12, 2021 1:41:30odpol.
12.12, 2021 3:54:58
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Jewish word Egypt. In Hebrew, Egypt is Misrayim or Mizraim. Misrayim is
min(from)+sar(prince)+a/y/im(two), ie Egypt from Upper and Lower Principalities. Mitz(ip/f/o)raim is
m/i/(from) +j/i/atzar(to create /as God/) or tzipor(bird)+a/y/im(two). Tzip/f/or includes phar/a/o(ie the
king of Egypt in ancient times), par/a/(bull/cow/*, ie the by Jews sacrificed non-Jew as a sacrificial
goat, eg sacrificed Jesus of Nazareth), pri(fruit), ?of(poultry), ?af(none).
* The sacrificial animals of the Israelites (rams, bulls, etc.) were sacred to the Egyptians and were
therefore not allowed to be sacrificed. Back in the 5th century (before Christ, my note), the priests
of the ram's god of creation Khnum demolished temple of the Jewish colony in Yev (Elephantine),
angered by the local Passover goat sacrifice there, see page 72 BIBLE PÍSMO SVATÉ STARÉHO
A NOVÉHO ZÁKONA (včetně deuterokanonických knih) Český ekumenický překlad 073/ BIBLE
THE HOLY SCRIPTURE OF OLD AND NEW TESTAMENT (including deuterocannic books) Czech
Ecumenical Translation 073, Czech Biblical Society 2004
12.12, 2021 6:45:01
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Rational mystique: Good and bad Jews are relatives. Predators should eat Catholic fasting food
(better from meat to eat carrions). Because otherwise after my murder as a Christian before death
there will be no sacrificial goat so that bad Jews after death in purgatory (unlike good Jews after
death in heaven) eat this goat's meat in Pesach as commemoration of Jews liberation from Egypt
and because of hunger bad (unlike good) Jews will start to murder each other for meat in atomic
war.
12.12, 2021 7:21:10
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Existují 4 druhy živých tvorů: 1) býložravci před smrtí, 2) dravci před smrtí, tj. hříšníci 3) židovští
strážní andělé po smrti, jež nic nejedí ani nepijí (Bible ČEP, Tóbit 12,19 Mohli jste vidět, že jsem nic
nejedl; co vám bylo dáno vidět, bylo jen zdání., říká anděl Refáel, proto je velmi těžké poznat zde
druh živého tvora), 4) židovští démoni po smrti, jež jedí také maso hříšných lidí, jak Bůh přikázal
Abrahámovi zavraždit jeho syna Izáka a spotřebovat jeho maso (Bible, Genesis 22)
13.12, 2021 20:09:11
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Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
4 types of living creatures exist: 1) herbivores before death, 2) predators before death, ie sinners,
3) Jewish guardian angels after death that eat or drink nothing (Bible RSVCE, Tobit 12:19 All these
days I merely appeared to you and did not eat or drink, but you were seeing a vision, angel
Raph′ael says, so it is very difficult to recognize a here-type of living creature), 4) Jewish demons
after death, that eat also meat of sinful people, as God commanded Abraham to murder his son
Isaac and to consume his meat (Bible, Genesis 22)
13.12, 2021 20:40:21
V islámu pokrm s rybou muže být s jiným masem (asi i z odporných islámských rituálních porážek
dobytka). Např. suroviny halal receptu na Beef Marinade (hovězí marinádu) jsou také rybí omáčka
a hovězí maso.* Ale košer jezení ryb ne jako drůbeže nesmí být zároveň s jiným masem.** V košer
stravování se totiž mimo jiné dbá na vhodnost a nevhodnost kombinování surovin různého typu,
zatímco halal se spokojuje s prostým výčtem toho, co je muslimovi zakázáno nebo povoleno
konzumovat.***
*
- Pad See Ew, Ingredients, Serves: 4, Beef Marinade, 400gms beef cut into bite-sized pieces, ... 1
Tablespoon fish sauce/ Pad See Ew, Ingredience, Počet porcí: 4, Hovězí marináda, 400 g
hovězího masa nakrájeného na kousky, ... 1 polévková lžíce rybí omáčky,
viz http://thehalalworld.com/en/pad-see-ew?lang=en : Copyright 2021 © The Halal World. All rights
reserved.
- Is fish sauce halal?
Al, I ended up answering a lot of halal food topics, I don't know why. Hello, All fish is halal and the
other ingredient is basically just salt. Fermented food is fine in Islam as long as there is no alcohol
byproduct (or enough alcohol byproduct to make you intoxicated). As long as you obtain it with
good mean (basically if you steal it it become haram) and there are no haram substance in the
additive (for bottled fish sauce you can get preservatives, colouring or something), yes. (2016)
Ashmede Asgarali, Survival. If none of the other ingredients are Haram, such as lard and gelatin or
from animals that are Haram including the pig, or from animals that were improperly slaughtered
(neither kosher nor zabeha), then the fish sauce would be halal. If all the ingredients are from sea
animals including the fish, then it's all halal. (2019)/
Je rybí omáčka halal?
Al, nakonec jsem odpověděl na spoustu témat o halal jídlech, nevím proč. Dobrý den, Všechny
ryby jsou halal a další složkou je v podstatě jen sůl. Fermentované jídlo je v islámu v pořádku,
pokud v něm není žádný alkoholový vedlejší produkt (nebo dostatek alkoholového vedlejšího
produktu, aby vás opil). Pokud to získáváte dobrými prostředky (v podstatě když to ukradnete,
stane se to haram) a v aditivu nejsou žádné látky haram (pro balenou rybí omáčku můžete získat
konzervanty, barviva nebo tak něco), ano. (2016)
Ashmede Asgarali, Survival. Pokud žádná z ostatních ingrediencí není Haram, jako je sádlo a
želatina nebo ze zvířat, která jsou Haram včetně prasete, nebo ze zvířat, která byla nesprávně
poražena (ani košer ani zabeha), pak by rybí omáčka byla halal. Pokud jsou všechny ingredience z
mořských živočichů včetně ryb, pak je to všechno halal. (2019),
viz https://www.quora.com/Is-fish-sauce-halal , © Quora, Inc. 2021
** strany 35-36, Šoulet a jiné básně aneb židovská kuchařka, od Magda Saxlová a Karel Sýs,
vydalo nakladatelství Bon Art a Esprit, Praha 1991
*** https://web.archive.org/web/20160506145310/https:/www.precheza.cz/root/ke-stazeni/novinyprecheza/noviny_8_2015_screen.pdf : Řízení jakosti Halál certifikace, od Pavel Mollin, Noviny
zaměstnanců společnosti PRECHEZA a.s., ČLEN KONCERNU AGROFERT, říjen 2015, číslo 8
Aktualizováno pro 14, 2021 5:39:06odpol.
14.12, 2021 10:30:39
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In Islam, a meal with fish can be with other meat (possibly even from abominable Islamic ritual
slaughter of cattle). Eg ingredients of halal recipe for Beef Marinade are also fish sauce and beef.*
But kosher eating fish unlike poultry must not be at the same time with other meat.** Among other
things, kosher diet pays attention to the suitability and unsuitability of combining ingredients of
various types, while halal is satisfied with a simple list of what a Muslim is forbidden or allowed to
consume.***
*
- Pad See Ew, Ingredients, Serves: 4, Beef Marinade, 400gms beef cut into bite-sized pieces, ... 1
Tablespoon fish sauce, see http://thehalalworld.com/en/pad-see-ew?lang=en : Copyright 2021 ©
The Halal World. All rights reserved.
- Is fish sauce halal?
Al, I ended up answering a lot of halal food topics, I don't know why. Hello, All fish is halal and the
other ingredient is basically just salt. Fermented food is fine in Islam as long as there is no alcohol
byproduct (or enough alcohol byproduct to make you intoxicated). As long as you obtain it with
good mean (basically if you steal it it become haram) and there are no haram substance in the
additive (for bottled fish sauce you can get preservatives, colouring or something), yes. (2016)
Ashmede Asgarali, Survival. If none of the other ingredients are Haram, such as lard and gelatin or
from animals that are Haram including the pig, or from animals that were improperly slaughtered
(neither kosher nor zabeha), then the fish sauce would be halal. If all the ingredients are from sea
animals including the fish, then it's all halal. (2019),
see https://www.quora.com/Is-fish-sauce-halal , © Quora, Inc. 2021
** pages 35-36, Šoulet a jiné básně aneb židovská kuchařka, by Magda Saxlová and Karel Sýs,
published by publishing house Bon Art a Esprit, Prague 1991
*** https://web.archive.org/web/20160506145310/https:/www.precheza.cz/root/ke-stazeni/novinyprecheza/noviny_8_2015_screen.pdf : Řízení jakosti Halál certifikace/ Quality management Halal
certification, by Pavel Mollin, Noviny zaměstnanců společnosti PRECHEZA a.s., ČLEN
KONCERNU AGROFERT/ Newspaper of PRECHEZA a.s. employees, AGROFERT HOLDING
MEMBER, October 2015, number 8
Aktualizováno pro 14, 2021 5:34:01odpol.
14.12, 2021 11:18:24
Talmud (Tóra) má stromů chybu: "Jestli ohledně stromů, které ani necítí," (Bible, Dt 7 a 12)
(Talmud, Sanh. 55a)*, ale stromy jako živí tvorové cítí i dle vědy**. To zapříčinilo porážku a
580.000 zavražděných židů v povstání Bar Kochby (132-135 po Kristu)***, když židé jako odvahu
zavraždili 20.000 stromů (cedrů)****. Proto nyní jasný pojem strom (Sanh. 55a) židé překládají v Dt
12,2-3 nejasným pojmem ašera, tj. údajně posvátný kůl, sloup či strom nebo bohyně spojovaná s
Baalem.*****
* If with regard to trees, which neither eat nor drink nor smell, and nevertheless, if they are used in
idolatrous rites, the Torah says: Destroy, burn, and demolish them (see Deuteronomy, chapters 7,
12)/ Jestli o stromech, jež nejedí, nepijí ani nečichají, a nicméně, jestli jsou užívány v modlářských
obřadech, Tóra říká: Zničte, spalte a zbořte je (viz Deuteronomium, kapitoly 7 a 12), (Talmud,
Sanh. 55a), viz https://www.sefaria.org/Sanhedrin.55a?lang=bi
** Reakce Miloslav Bažant: Gato. Velice se mýlíš, když tvrdíš, že rostliny nemají myšlení. Nemají
mozek tak, jak jej známe u živočichů, ale mají jeho funkční obdobu, což je možno dokázat
pokusem. Tento pokus byl proveden dle mého návodu před více než dvaceti lety ve Švýcarsku a
byl velmi úspěšný. K rostlině byly připojeny elektrody zařízení na měření zvláště slabých
elektrických potencionálů a poté došlo k odděleným působením dvou lidí. Jeden přinášel rostlině
příjemno a druhý vjem bolesti. Po krátkém čase rostlina začala různě reagovat na pouhé přiblížení
těchto lidí, což se ukázalo jako různé křivky na monitoru. To znamená, že došlo již k tvorbě mostů,
čili rostliny dokázala tyto jedince vnímat nejméně dvěma smysly a tyto informace aktivovat když její
pouhý jeden smysl dodal informaci shodnou. Milý Gato. Tohle již je projev složitého myšlení
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(funkce mostů) a dalo by se říci, že rostlina cítila k jednomu figurantovi odpor a k druhému lásku.
Ještě chceš tvrdit, že rostliny nemají myšlení? Jestli ano, můžeš si ten pokus sám provést, když
získáš cestu k využití měřícího přístroje pro velmi nízké elektrické potencionály na bázi
ultravodivosti. Nemáš-li tuto možnost, pak se zdrž popírání toho, o čem nic nevíš. MB
*** Total: 580,000 Jews killed, 50 fortified towns and 985 villages razed; "many more" Jews dead
as a result of famine and disease, / Celkem: 580 000 zabitých židů, zbořeno 50 opevněných měst a
985 vesnic; „mnohem více“ židů mrtvých v důsledku hladomoru a nemocí, podle Cassius Dio,
viz https://en.wikipedia.org/wiki/Bar_Kokhba_revolt
**** str. 135, Talmud Portréty a legendy, Elie Wiesel, nakladatelství Sefer, Praha 1993
*****
- Pět knih Mojžíšových včetně haftarot, s českým překladem rabína Efraima Sidona, nakladatelství
Sefer, Praha 2012
- Deuteronomium 12:3
„oltáře jejich zbořte a obrazy také ztlučte, stromy (´šrh je zde spojeno se specifickým druhem
stromu) také ohněm spalte“ v Hebrejské bibli (Wilson, 129-144 – angl. překlad vydání NJPS – New
Jewish Publication Society of America)
„…háje také ohněm spalte“ (v Bibli kralické, má pozn.)
Viz Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Bakalářská práce, Ašéra, Vedoucí
práce: Mgr. Filip Horáček, Vypracovala: Zuzana Herrmannová, Praha 2007.
Aktualizováno pro 16, 2021 1:46:43dopol.
15.12, 2021 23:01:02
Talmud (Torah) has trees error: "If with regard to trees, which neither smell" (Bible, Deut. 7 and 12)
(Talmud, Sanh. 55a)*, but trees sense as living creatures according to science**. It caused defeat
and 580,000 murdered Jews in Bar Kokhba revolt (132-135 AD)*** when Jews murdered 20,000
trees (cedars)****. Therefore, now the clear term tree (Sanh. 55a) is translated by Jews in Deut. 12:
2-3 by obscure term asherah, ie allegedly sacred stake, pillar or tree or the goddess associated
with Baal.
* If with regard to trees, which neither eat nor drink nor smell, and nevertheless, if they are used in
idolatrous rites, the Torah says: Destroy, burn, and demolish them (see Deuteronomy, chapters 7,
12), (Talmud, Sanh. 55a), see https://www.sefaria.org/Sanhedrin.55a?lang=bi
** Reaction by Miloslav Bažant: Gato. You are very wrong, when you say, that the plants do not
have mind. They have not the brain as we know it at animals, but they have its functional
equivalent, which we can attempt to prove. This experiment was carried out according to my
instructions more than twenty years ago in Switzerland and it was very successful. The plant was
connected to the electrode apparatus for measuring particularly weak electrical potential, and then
there were the separate effects of two people. One brought pleasure to the plant and the second a
sensation of pain. After a short time the plant began to respond differently to the mere proximity of
these people, which proved to be a different curve on the screen. This means that there is already
creating bridges, or the plants could percept the individuals at least two senses and, that
information is activated when its just one sense gives the same information. Dear Gato. This is
already a manifestation of complex thinking (bridge function), and one could say, that the plant felt
for one helper an antipathy and for another love. Still you want to argue that plants have not mind?
If so, you could try to do this yourself when you receive measuring device for very low electric
potential of the base ultra conductivity. You do not have this option, then you refrain from denial
about what you know nothing. MB
*** Total: 580,000 Jews killed, 50 fortified towns and 985 villages razed; "many more" Jews dead
as a result of famine and disease, by Cassius Dio,
viz https://en.wikipedia.org/wiki/Bar_Kokhba_revolt
**** str. 135, Talmud Portréty a legendy, Elie Wiesel, publishing house Sefer, Prague 1993
*****
- Pět knih Mojžíšových včetně haftarot, with the Czech translation of the rabbi Efraim Sidon,
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publishing house Sefer, Prague 2012
- Deuteronomium 12:3
„oltáře jejich zbořte a obrazy také ztlučte, stromy (´šrh je zde spojeno se specifickým druhem
stromu) také ohněm spalte“/ demolish their altars and beat the paintings, burn trees (´šrh is
associated with a specific type of tree) in Hebrew bible (Wilson, 129-144 – English translation
edition NJPS – New Jewish Publication Society of America)
„…háje také ohněm spalte“/ burn the forests also with fire (in Bible of Kralice, my note)
See Charles University in Prague, Faculty of humanities, Bachelor thesis, Ašéra, Leader: Mgr. Filip
Horáček, Prepared by: Zuzana Herrmannová, Prague 2007.
Aktualizováno pro 16, 2021 1:47:17dopol.
15.12, 2021 23:36:24
Pro níže jsem podepsal OTEVŘENÝ DOPIS MINISTROVI ZEMĚDĚLSTVÍ1) od Compassion in
World Farming (CIWF), vánoční výzva, aby si veřejnost nechala kapry odborně zavraždit přímo
prodejcem na stánku při nákupu. Ryba neodborně vražděná trpí, jestli není řádně omráčena.
Kontroly Státní veterinární správy se každoročně také zaměřují, aby nebyly kádě s kapry
přeplněné, a na správné vraždění kaprů. Jsem proti průmyslové vraždě kaprů a pro vegetariánství.
1) https://akce.ciwf.cz/page/94343/petition/1?ea.tracking.id=ciwfweblink&supporter.appealCode=CAPWE_CZ1221&_gl=1%2A1focg6a%2A_ga%2ANjk1NjY4NDcz
LjE2Mzk2MDk2Mjk.%2A_ga_QHTMX95D1M%2AMTYzOTYwOTYyOC4xLjEuMTYzOTYxMDY1My
4w
2) https://www.ciwf.cz/media-a-novinky/aktuality/2020/12/nekupujte-si-domu-zive-vanocni-kapry
Aktualizováno pro 23, 2021 8:07:53dopol.
16.12, 2021 1:20:41
For below I signed OPEN LETTER FOR AGRICULTURE MINISTER1) by Compassion in World
Farming (CIWF), the Christmas call for the public to have carp professionally murdered directly by
seller at sales booth at time of purchase. Amateurishly murdered fish suffers if it is not properly
stunned. Every year, inspections by State Veterinary Authority also focus that carp barrels are not
overcrowded, and on proper carp murder. I am against a carp industrial murder, and for
vegetarianism.
1) https://akce.ciwf.cz/page/94343/petition/1?ea.tracking.id=ciwfweblink&supporter.appealCode=CAPWE_CZ1221&_gl=1%2A1focg6a%2A_ga%2ANjk1NjY4NDcz
LjE2Mzk2MDk2Mjk.%2A_ga_QHTMX95D1M%2AMTYzOTYwOTYyOC4xLjEuMTYzOTYxMDY1My
4w
2) https://www.ciwf.cz/media-a-novinky/aktuality/2020/12/nekupujte-si-domu-zive-vanocni-kapry
Aktualizováno pro 23, 2021 8:07:00dopol.
16.12, 2021 1:36:46
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
O katolické křesťanské Svaté Trojici jako jediném Bohu ve třech osobách a o matce Boha (tj.
Božího Syna Ježíše z Nazaretu) Panně Marii (tj. o svaté rodině). Existuje jen jeden Bůh (Otec a
Syn a Duch Svatý). Duch Svatý je Boží společná krev, v níž je duše Jeho masa. Bůh je hlavní
stvořitel a samčí živí tvorové jsou zásadně pod-stvořitelé. Panna Marie je zásadně hlavní rádce
Boha a Jeho živých tvorů a každý jiný samičí živý tvor je zásadně hlavní rádce jejího samčího
živého tvora a jeho potomků.
16.12, 2021 14:25:33
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Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
About the Catholic Christian Holy Trinity as the only God in three persons and about the Mother of
God (ie of the Son of God Jesus of Nazareth) the Virgin Mary (ie about the holy family). There is
only one God (Father and Son and Holy Spirit). The Holy Spirit is God's common blood, in which
the soul of His meat is. The God is the main creator and the male living creatures are on principle
the sub-creators. The Virgin Mary is on principle the main advisor of God and of His living creatures
and each other female living creature is on principle the main advisor of her or its male living
creature and of his or its descendants.
16.12, 2021 14:57:18
Starořecké město Sparta vraždilo slabé děti a přežití údajně je v síle všech. Ale přežití společnosti
je v síle všech (schopnost silných dětí) a v malé rychlosti vyčerpání síly všech (schopnost slabých
dětí). Pallas Athéna(Panna Marie) je bůh moudré války živých tvorů, vždy ve vítězném konci,
částečně ne jako bůh zvířecí války Arés(Satan). Starořecké město Athény a křesťané mají méně
chyb. Po 2,5 tisíci letech ty Athény je hlavní město Řecka, ale ta Sparta neexistuje.*
*
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Athéna
- https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/věda-a-technika/zabíjeli-staří-řekové-postižené-novorozencenejnovější-výzkumy-tento-náhled-na-historii-vyvracejí/ar-AARUz0v?ocid=msedgntp : Zabíjeli staří
Řekové postižené novorozence? Nejnovější výzkumy tento náhled na historii vyvracejí, Jaroslav
Petr, wwwzive, 17.12.2021
Aktualizováno pro 18, 2021 7:39:04odpol.
18.12, 2021 8:48:37
Ancient Greek city of Sparta murdered weak children and survival is allegedly in strength of
everyone. But society survival is in strength of everyone (ability of strong children) and in small
speed of exhaustion of strength of everyone (ability of weak children). Pallas Athena(Virgin Mary) is
god of wise war of living creatures, always in victory end, partly unlike god of bestial war
Ares(Satan). Ancient Greek city of Athens and Christians have less errors. After 2,500 years, this
Athens is capital city of Greece, but this Sparta does not exist.*
*
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Athéna
- https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/věda-a-technika/zabíjeli-staří-řekové-postižené-novorozencenejnovější-výzkumy-tento-náhled-na-historii-vyvracejí/ar-AARUz0v?ocid=msedgntp : Zabíjeli staří
Řekové postižené novorozence? Nejnovější výzkumy tento náhled na historii vyvracejí, Jaroslav
Petr, wwwzive, 17.12.2021
Aktualizováno pro 18, 2021 7:40:58odpol.
18.12, 2021 9:11:36
20. ledna 1942 ve Wannsee byla vrcholná konference Německa o vraždě všech židů v Evropě
Němci. A několik dní před tím 18. prosince 1941 byla rozhodující schůzka USA „Výboru S-1“, jež
od 1939 anno Domini chtěl využít jaderné vlastnosti uranu k sestrojení výjimečně silné bomby
nového typu (atomové bomby). Tato idea byla řečena USA politikům většinově evropskými
židovskými fyziky, jež za vlády Adolfa Hitlera emigrovali z Německa do USA.*
*
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Konference_ve_Wannsee
- https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/historie/tajná-schůze-která-změnila-svět-před-80-lety-usa-
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urychlily-vznik-děsivé-zbraně/ar-AARW3jj?ocid=msedgntp : Tajná schůze, která změnila svět. Před
80 lety USA urychlily vznik děsivé zbraně, Jaroslav Krupka, Deník.cz, 18.12.2021
Aktualizováno pro 18, 2021 7:18:13odpol.
18.12, 2021 9:33:41
On January 20, 1942, in Wannsee there was German supreme summit about the murder of all
Jews in Europe by Germans. And few days before it, on December 18, 1941, was decisive meeting
of USA "S-1 Committee", which from 1939 AD wanted to use nuclear properties of uranium to build
exceptionally powerful bomb of new type (atomic bomb). This idea was said to USA politicians
mostly by European Jewish physicists who emigrated from Germany to USA during reign of Adolf
Hitler.*
*
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Konference_ve_Wannsee
- https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/historie/tajná-schůze-která-změnila-svět-před-80-lety-usaurychlily-vznik-děsivé-zbraně/ar-AARW3jj?ocid=msedgntp : Tajná schůze, která změnila svět. Před
80 lety USA urychlily vznik děsivé zbraně, Jaroslav Krupka, Deník.cz, 18.12.2021
Aktualizováno pro 18, 2021 7:20:47odpol.
18.12, 2021 9:47:06
Archetypální znaky Pallas Athény částečně shodné s archetypem Panny Marie. Je dcera
nejvyššího boha Dia. Je Diovou nejoblíbenější dcerou, rád s ní rozmlouvá, nic před ní neskrývá,
vždy jí ve všem vyhoví. Pallas Athéna si jeho přízně považuje, neustále je v jeho blízkosti. Nikdy
také nezatoužila po žádném jiném bohu nebo muži. Přes svůj původ, krásu a vznešenost se nikdy
neprovdala a zůstává Athénou Panenskou.*
* https://cs.wikipedia.org/wiki/Athéna : citováno 18.12.2021
Aktualizováno pro 20, 2021 10:33:28odpol.
20.12, 2021 22:33:28
Archetypal attributes of Pallas Athena partially equivalent to archetype of the Virgin Mary. She is
daughter of supreme god Zeus. She is Zeus' most favorite daughter, he likes to talk to her, he
doesn't hide anything from her, he always satisfies her in everything. Pallas Athena appreciates his
favor, she is always close to him. She also never longed for any other god or man. Despite her
origin, beauty and grandeur, she never married and remains the Virgin Athena.*
* https://cs.wikipedia.org/wiki/Athéna : cited 18.12.2021
Aktualizováno pro 20, 2021 10:33:52odpol.
20.12, 2021 22:33:52
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Vážení má zdravotní pojišťovno a můj zubaři.
Je to mé náboženské přesvědčení o hinduistické karmické zátěži a masožravců potravy trávení
nemocích, zprvu zubů v Pesachové hagadě, tj. zuby: 1) zlého budou vyraženy (možná i vytrženy),
2) vzpurného budou obroušeny (trepanovány), a 3) starého (tj. zkaženého) budou ztmaveny*. V
případě ad 3) pravidelnou příčinou rychlé smrti v pokročilém stáří je srdeční kolaps. * V hebrejštině:
Raša (tj. zlý či vzpurný či zkažený) … Veaf (a také) ata (ty) hakheha (vyraz či obrus či ztmav) et
šinajo (jeho /či její/ zuby), viz str. 26, Nová pražská pesachová hagada, v překladu rabi Efraima K.
Sidona, nakladatelství Sefer, Praha 2020.
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Jako křesťan věřím v Charitu, ve zkratce co možná nejméně smrti a bolesti, tj. v mém případě si
cením společnosti živých tvorů (lidských bytostí, zvířat, živých buněk, bakterií atd.) víc než mé
osoby. Vytržení zubu je nyní riziko pokusných zvířat v Dr. zubaře ordinaci 2x (10 let veřejně
používány obojí jeho anestetikum supracain s minimem živočišných látek a jeho rentgen), ale ve
velké Fakultní nemocnici Brno 9x (jejich anestetikum a jejich pravděpodobně aplikovaný rentgen,
oba jsou noví či neznámí). A mé nyní riziko 1x, resp. (pro mne jako druh živého tvora s vývojově
nejdokonalejší nervovou soustavou) 2x. Kde x je určité množství způsobené smrti a bolesti. (viz má
žádost pro zdravotní pojišťovnu z 15.11.2021)
Zdravotní pojišťovna porušila zákonnou lhůtu pro vyřízení mé stížnosti o mém právu vybrat si Dr.
zubaře-chirurga pro vytržení mého 1 nemocného zubu, jmenovitě 30 dnů dle § 93 a násl. zákona č.
372/2011 Sb., o zdravotních službách ve spojení s § 11 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění (viz má žádost pro zdravotní pojišťovnu z 16.11.2021). Proto, ačkoliv akutní
zdravotní stav mého 1 zubu, tak nyní neakceptuji jeho zdravotní péči ve velké Fakultní nemocnici
Brno a stále žádám a nyní velmi moc urguji bez zbytečného odkladu sdělení o důvodech odmítnutí
jeho zdravotní péče, resp. jeho bez zbytečného odkladu zdravotní péči, obojí od zdravotní
pojišťovny skrz Dr. zubaře, jinak budu požadovat náhradu škody.
S pozdravem
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
20.12, 2021 22:34:26
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Dear my health insurance company and my dentist.
It is my religious belief about Hindu karmic burden and the carnivores' food digestion diseases, at
first of teeth in the Pesach Haggadah, ie the teeth: 1) of evil one will be beaten out (possibly also
extracted), 2) of rebellious one will be abraded (trepanated), and 3) of old one (ie of wicked one)
will be darkened*. In case ad 3) the regular cause of quick death at an advanced old age is heart
collapse. * In Hebrew: Rasha (ie evil or rebellious or wicked)… Veaf (and also) ata (you) hakeheha
(to beat out or to abrade or to darken) et senaio (his /or her/ teeth), see page 26, Nová pražská
pesachová hagada/ New Prague Pesach Haggadah, translated by rabbi Efraim K. Sidon, Sefer
Publishing House, Prague 2020.
As a Christian, I believe in Charity, in abbreviation, the least possible death and pain, ie in my case
I appreciate the society of living creatures (human beings, animals, living cells, bacteria, etc.) more
than my person. Tooth extraction is the now risk of experimental animals in Dr. dentist's office 2x
(10 years publicly used both his anesthetic supracain with a minimum of animal substances and his
X-ray), but in big University Hospital Brno 9x (their anesthetic and their probably applied X-ray, both
are new or unknown). And my now risk 1x, virtually (for me as species of living creature with the
most evolutionary perfect nervous system) 2x. Where x is the amount of caused death and pain.
(see my application for health insurance company from 15.11.2021)
Health insurance company violated the legal deadline for settling my complaint about my right to
choose Dr. dentist-surgeon for extraction of my 1 ill tooth, namely 30 days according to § 93 et seq.
Act No. 372/2011 Coll., on health services in conjunction with Section 11 of Act No. 48/1997 Coll.,
on public health insurance (see my application for health insurance company from 16.11.2021).
Therefore, although the acute health condition of my 1 tooth, so now I do not accept its health care
in big University Hospital Brno and I still require and and now I urge very much the without undue
delay communication about reasons for refusing its health care, virtually its without undue delay
health care, both from health insurance company through Dr. dentist, otherwise I will require
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damages.
Sincerely
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
20.12, 2021 22:34:57
Zubní problémy zlého mohou začít rakovinu žaludku, střeva. Bolest zubů totiž člověka na životě
obvykle neohrožuje*, ale velká bolest zubů brání osobě jíst, vykonávat zaměstnání a nebo se
zblázní. Jestli tuto bolest nevyléčí léky (nesteroidní antiflogistika tlumící zánět např. kyselina
acetylsalicylová, či antibiotika např. amoxicilin, obě vegetariánské), tak je možné v krajní nouzi
obětovat život (pokusného) zvířete pro záchranu života člověka s pravděpodobností 95% např.
použít relativně milosrdné anestetikum (supracain) a rentgen.
* https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zubni-pohotovost-zneuzivani-cizinci-delnicizubar.A180108_121034_domaci_mav : Zubní pohotovosti trápí nájezdy gastarbeiterů. Komora by
chtěla sankce, 11.1.2018, Autor: Martina Smutná
Aktualizováno pro 21, 2021 8:13:34odpol.
20.12, 2021 22:35:39
Dental problems of evil one can start cancer of stomach, intestine. Tooth pain does not usually
endanger person's life*, but big tooth pain prevents person from eating, doing a job or one goes
insane. If medicaments (nonsteroidal antiphlogistics as anti-inflammatory drugs eg acetylsalicylic
acid, or antibiotics eg amoxicillin, both vegetarian) do not healed up this pain, so it is possible in
extreme need to sacrifice life of (experimental) animal to save human life with 95% probability eg to
use relatively merciful anesthetic (supracain) and x-ray.
* https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zubni-pohotovost-zneuzivani-cizinci-delnicizubar.A180108_121034_domaci_mav : Zubní pohotovosti trápí nájezdy gastarbeiterů. Komora by
chtěla sankce, 11.1.2018, Author: Martina Smutná
Aktualizováno pro 21, 2021 8:13:08odpol.
20.12, 2021 22:36:08
Jako křesťan se modlím za zdraví prezidenta-státníka Miloše Zemana (77 let), k čemuž vyzval i
olomoucký arcibiskup Graubner**. Zeman říká, že má sondu do žaludku a je na umělé výživě,
protože už dva roky trpí nechutí k jídlu*. Jsem mu vděčný spolu s jím zachráněnými afgánskými
pomocníky české armády v Afganistánu, zvířaty z kožešinových farem a slepicemi z klecových
chovů, když podepsal zákony zakazující tyto způsoby zvířecího chovu. Miloš Zeman znamená
milovaný (tu)zeměc.
* https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zeman-za-lipavskeho-se-premier-osobne-zarucilale-je-to-slaby-kus-ve-stade-183847 : Zeman: Lipavský je slabý kus ve stádě. Premiér se za něj
osobně zaručil, TOMÁŠ SVOBODA, 19.12.2021
** https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211011slovo-predsedy-ceske-biskupske-konference-povolbach : Slovo předsedy České biskupské konference po volbách, Mons. Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký a předseda České biskupské konference, 11. října 2021
Aktualizováno pro 21, 2021 12:00:21dopol.
20.12, 2021 23:56:48

1118

As a Christian, I pray for health of President-Statesman Miloš Zeman (77 years old), as Archbishop
Graubner of Olomouc called for**. Zeman says that he has a stomach tube and artificial nutrition
because he has been suffering from anorexia for two years*. I am grateful to him, together with the
by him rescued Afghan helpers of the Czech army in Afghanistan, animals from fur farms and hens
from caged farms, when he signed laws banning these methods of animal breeding. Miloš Zeman
means beloved inlander.
* https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zeman-za-lipavskeho-se-premier-osobne-zarucilale-je-to-slaby-kus-ve-stade-183847 : Zeman: Lipavský je slabý kus ve stádě. Premiér se za něj
osobně zaručil, TOMÁŠ SVOBODA, 19.12.2021
** https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211011slovo-predsedy-ceske-biskupske-konference-povolbach : Slovo předsedy České biskupské konference po volbách, Mons. Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký a předseda České biskupské konference, 11. října 2021
Aktualizováno pro 21, 2021 9:03:14dopol.
20.12, 2021 23:59:52
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Rostlinná semena např. chléb jako tělo Ježíše jako Pána; rostlinné plody např. víno jako krev
Ježíše?: chléb, mé tělo., má krev., z plodu vinné révy (Bible, Marek 14:22-25, Genesis 1,29)
„Řekne snad někdo svému služebníku, který se vrátil z pole, kde oral nebo pásl: ‚Pojď si hned
sednout ke stolu‘? Neřekne mu spíše: ‚Připrav mi něco k jídlu a přistroj se k obsluze, dokud se
nenajím a nenapiji; pak budeš jíst a pít ty‘? (Bible, Lukáš 17:7-8) mezi vámi první, buď vaším
otrokem (Bible, Matouš 20,27)
* Bible ČEP
22.12, 2021 8:23:18
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Plant seeds eg bread as body of Jesus as Lord; plant fruits eg vine as Jesus' blood?: bread, my
body., my blood, of the fruit of the vine (Bible, Mark 14:22-25, Genesis 1,29) But which of you,
having a servant plowing or feeding cattle, will say to him by and by, when he is come from the
field, Go and sit down to meal? And will not rather say to him, Make ready wherewith I may eat,
and prepare yourself, and serve me, till I have eaten and drunken; and afterward you shall eat and
drink? (Bible, Luke 17:7-8) chief among you, let him be your servant: (Bible, Matthew 20,27)
* Bible KJV
22.12, 2021 9:11:40
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.

Do mých 20 let stáří já a můj bratr jsme měli jedno kuřecí stehno pro
každého jako oběd každou neděli a navíc jsme jedli i druhá
zavražděná zvířata. To jest cca 1000 zavražděných kuřat kvůli mě do
mých 20 let stáří. Není to příliš vysoká ztracená společenská hodnota
zapříčiněná lidským rozmnožením?
23. 12. 2021 19:57

Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
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Until I was 20 years old, my brother and I had one chicken (ie very
young descendants of hens) leg for each as lunch every Sunday, and
moreover we ate second murdered animals. That is ca. 1,000
chickens murdered because of me until my 20 years old. Isn't this a
too high lost social value caused by human reproduction?
23. 12. 2021 20:17

Podle dravců slaboch chce zabránit velké smrti a bolesti zapříčiněné množením za nepřiměřenou
cenu, což vede k ještě většímu zabíjení. M.Beginův blízký ministr Yitzhak Gruenbaum chtěl, aby
židé nezabíjeli židy na lodi Altalena 6/1948*, jeho syn Eliezer jako osvětimských spoluvězňů šéf byl
obviněn z nemilosrdného bití. Eliezer zabitý možná Araby či židy pro jeho minulost či sebevraždou
v bitvě proti Arabům 5/1948**, pak jeho neúspěšný socialistický otec***.
* Yitzhak Gruenbaum (David Ben Gurion): /Why can't we go back to negotiating with minister
Greenboim's help?/ (Mr. Greenboim is too close to Begin.) /He led successful negotiations that led
to dismantling of the Etzel./ (Yes, he was so successful that we got into trouble over this affair.) ... I
am a minister in the government. I shouldn't have to wait for two hours in order to speak to him. ...
Tell him that I met with the Etzel leaders who have stayed in Tel Aviv. We have agreed on a
compromise. Let me talk to him for a few minutes. /He asked not to be disturbed./ We can still
prevent blood shed. Give him a note. ... (The Government has decided not to negotiate and I can't
go behind its back. I cannot ask you to approach them.) I approached them as a bereaved father
whose son was killed by Arabs, and he is trying to prevent Jews from killing Jews. (Dear Yitzhak, I
understand what you're feeling but I think that pain and sorrow are bad advisors, you know how
much I respect you. You know how much I respect your contribution. Without your help we wouldn't
have agreed to dismantle the Etzel. I think that your keen desire to prevent bloodshed, may result
in even more killing.) First let us prevent this killing. (-At any price? At any price? Today they
demand weapons, tomorrow they'll break the truce. The next day they'll act against the army. After
we signed an agreement with him saying that we'll join the army.) --- Yitzhak Gruenbaum (David
Ben Gurion): /Proč se nemůžeme vrátit k vyjednávání s pomocí ministra Greenboima?/ (Pan
Greenboim je příliš blízko Beginovi.) /Vedl úspěšná jednání, která vedla k demontáži Etzel./ (Ano ,
byl tak úspěšný, že jsme se kvůli této aféře dostali do problémů.) ... Jsem ministrem ve vládě.
Neměl bych čekat dvě hodiny, abych s ním mohl mluvit. ... Řekněte mu, že jsem se setkal s vůdci
Etzel, kteří zůstali v Tel Avivu. Dohodli jsme se na kompromisu. Nechte mě s ním pár minut mluvit.
/Požádal, aby nebyl rušen./ Stále můžeme zabránit prolití krve. Dejte mu zprávu. ... (Vláda se
rozhodla nevyjednávat a já nemohu jít za její záda. Nemohu vás žádat, abyste se k nim přiblížil.)
Oslovil jsem je jako truchlící otec, kterému Arabové zabili syna, a on se snaží zabránit, aby židé
zabíjeli židy. (Drahý Yitzhaku, chápu, co cítíte, ale myslím si, že bolest a smutek jsou špatní rádci,
víte, jak moc si vás vážím. Víte, jak moc si vážím vašeho příspěvku. Bez vaší pomoci bychom se
nedohodli na demontáži Etzel. Myslím, že vaše horlivá touha zabránit krveprolití může vést k ještě
většímu zabíjení.) Nejprve zabraňme tomuto zabíjení. (-Za každou cenu? Za každou cenu? Dnes
požadují zbraně, zítra poruší příměří. Další den zakročí proti armádě. Poté, co jsme s ním
podepsali dohodu, že spojíme armády.) (43:33-47:00), https://www.streamisrael.tv/videos/altalena :
Altalena, Feature Films/Celovečerní filmy 1h 21m, Year/Rok: 2008, Language: Hebrew, English
subtitles/Jazyk: hebrejština, anglické titulky, Director/Režisér: Eli Cohen, Producer/Producent: Riki
Shelach, Starring/Hrají: Yossi Kantz, Yoram Hattab, Yoav Bar-Lev, Eran Pesach, Alexander Peleg
** https://en.wikipedia.org/wiki/Eliezer_Gruenbaum
*** https://en.wikipedia.org/wiki/Yitzhak_Gruenbaum
Aktualizováno pro 25, 2021 9:07:23odpol.
25.12, 2021 0:55:00
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According to predators a weak wants to prevent big death and pain caused by reproduction at
disproportionate price which results in even more killing. M.Begin's close minister Yitzhak
Gruenbaum wanted Jews not to kill Jews in ship Altalena 6/1948*, his son Eliezer as boss of
Auschwitz jail-mates was accused of mercilessly beating. Eliezer killed possibly by Arabs or by
Jews due to his past or by suicide in battle against Arabs 5/1948**, then his unsuccessful socialist
father***.
* Yitzhak Gruenbaum (David Ben Gurion): /Why can't we go back to negotiating with minister
Greenboim's help?/ (Mr. Greenboim is too close to Begin.) /He led successful negotiations that led
to dismantling of the Etzel./ (Yes, he was so successful that we got into trouble over this affair.) ... I
am a minister in the government. I shouldn't have to wait for two hours in order to speak to him. ...
Tell him that I met with the Etzel leaders who have stayed in Tel Aviv. We have agreed on a
compromise. Let me talk to him for a few minutes. /He asked not to be disturbed./ We can still
prevent blood shed. Give him a note. ... (The Government has decided not to negotiate and I can't
go behind its back. I cannot ask you to approach them.) I approached them as a bereaved father
whose son was killed by Arabs, and he is trying to prevent Jews from killing Jews. (Dear Yitzhak, I
understand what you're feeling but I think that pain and sorrow are bad advisors, you know how
much I respect you. You know how much I respect your contribution. Without your help we wouldn't
have agreed to dismantle the Etzel. I think that your keen desire to prevent bloodshed, may result
in even more killing.) First let us prevent this killing. (-At any price? At any price? Today they
demand weapons, tomorrow they'll break the truce. The next day they'll act against the army. After
we signed an agreement with him saying that we'll join the army.) (43:3347:00), https://www.streamisrael.tv/videos/altalena : Altalena, Feature Films 1h 21m, Year: 2008,
Language: Hebrew, English subtitles, Director: Eli Cohen, Producer: Riki Shelach, Starring: Yossi
Kantz, Yoram Hattab, Yoav Bar-Lev, Eran Pesach, Alexander Peleg
** https://en.wikipedia.org/wiki/Eliezer_Gruenbaum
*** https://en.wikipedia.org/wiki/Yitzhak_Gruenbaum
Aktualizováno pro 25, 2021 9:07:58odpol.
25.12, 2021 1:39:41
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Filosofie Charity Ježíše z Nazaretu je metafyzická (tj. za přírodou) filosofie. Má Filosofie rovnováhy
je etická filosofie, podle které v mém životě dosud jsem nebyl nucen vynést konečný verdikt o
otázce, jestli filosofie charity je pravdivá či jen má nejmilejší filosofie, takže jsem byl vždy povinen
jednat podle charity.
25.12, 2021 22:17:08
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Philosophy of Charity of Jesus of Nazareth is a metaphysical (ie behind nature) philosophy. My
Philosophy of Balance is ethical philosophy, according to which in my life so far I was not forced to
give a final verdict about the question if philosophy of a charity is true or only my most favorite
philosophy, so that I was always obliged to act according to charity.
25.12, 2021 22:17:32

Souhlasím s astronom Jiří Grygar: Bez vědy se lidstvo neobejde také
v případě Koronavirus (nemoc 2019) - COVID-19, spáchalo by
sebevraždu. Ale ta věda musí být charitní ve vztahu k lidem a
pokusným zvířatům a jiným živým tvorům. Jinak to není věda, ale
nelidské mučení živých tvorů. Např. Egas Moniz lil alkohol do mozku
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duševně chorých osob skrz díru, dostal Nobelovu cenu za fyziologii
nebo medicínu v roce 1949.*
* https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/historie/egas-moniz-lil-do-mozku-dírou-duševně-chorýmalkohol-dostal-nobelovu-cenu/ar-AAS9hFm?ocid=msedgntp : Egas Moniz lil do mozku dírou
duševně chorým alkohol. Dostal Nobelovu cenu, Karmen Trojská, DOTYK, 26.12.2021
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-ptam-se-ja-astronom-jiri-grygar-bez-vedy-selidstvo-neobejde-spachalo-by-sebevrazdu183454#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=jaGoDZZFb
2S-202112270141&dop_id=183454&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Astronom Jiří Grygar: Bez vědy se lidstvo neobejde,
spáchalo by sebevraždu, VERONIKA SEDLÁČKOVÁ, Ptám se já, astronom a astrofyzik Jiří
Grygar. (Video: Seznam Zprávy), citováno 27.12.2021
Aktualizováno pro 27, 2021 9:39:17odpol.
27.12, 2021 3:33:30

I agree with astronomer Jiří Grygar: Humanity cannot do without
science also in case of Coronavirus (disease 2019)-COVID 2019, it
would commit suicide. But this science must be charitable in relation
to humans and experimental animals and other living creatures.
Otherwise, it is not science, but the inhuman torture of living
creatures. Eg Egas Moniz poured alcohol into brain of mentally ill
persons through hole, he received the Nobel Prize in Physiology or
Medicine in 1949.*
* https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/historie/egas-moniz-lil-do-mozku-dírou-duševně-chorýmalkohol-dostal-nobelovu-cenu/ar-AAS9hFm?ocid=msedgntp : Egas Moniz lil do mozku dírou
duševně chorým alkohol. Dostal Nobelovu cenu, Karmen Trojská, DOTYK, 26.12.2021
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-ptam-se-ja-astronom-jiri-grygar-bez-vedy-selidstvo-neobejde-spachalo-by-sebevrazdu183454#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=jaGoDZZFb
2S-202112270141&dop_id=183454&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Astronom Jiří Grygar: Bez vědy se lidstvo neobejde,
spáchalo by sebevraždu, VERONIKA SEDLÁČKOVÁ, Ptám se já, astronom a astrofyzik Jiří
Grygar. (Video: Seznam Zprávy), cited 27.12.2021
Aktualizováno pro 27, 2021 9:39:42odpol.
27.12, 2021 3:44:34
Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (Id daru: 43164932), nyní 100 Kč projekt
Nocleženka (pro bezdomovce): https://noclezenka.cz/ -- Salvation Army. I donated again (Donation
Id: 43164932), now 100 CZK project Nocleženka/Bed and breakfast (for the
homeless): https://noclezenka.cz/
Aktualizováno pro 28, 2021 8:53:59odpol.
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28.12, 2021 20:53:59
Ortodoxní židé: Všichni, kdo odmítají rozmnožení (tj. i vegani), jsou homosexuálové, ačkoliv dítě
sní do věku 20 let cca 1000 kuřat (tj. velmi mladých potomků slepic), protože lidská bytost je
vrcholový predátor v přírodě a podstata světa je predace. Omyl je, že podstata světa je charita, tj.
působení co možná nejméně smrti a bolesti.
- Dvar Tora rabína E Sidona: paraša Vajechi, Týdenní zamyšlení rabína Sidona 17.12.2021,
Rabínska múdrosť, viz https://tachles.tv/relacia/rabinska-múdrosť/tydenni-zamysleni-rabina-sidona17122021 : Ještě než přišel rok hladomoru se Josefovi narodili 2 synové, které mu porodila Asnat
dcera Potifery pontského kněze. Prvorozeného Josef pojmenoval Menaše, jelikož mi Bůh dal
zapomenout na všechny mé útrapy a na celou rodinu mého otce. A druhého nazval Efraim, jelikož
mne Bůh v zemi mé bídy učinil plodným. Čili vlastně, když si uvědomíme tu sílu toho jména z úst
Josefových a nakonec vlastně jako sílu toho jména i v očích Jákovových, tak z toho vyplývá, že na
jednu stranu máme duchovní vlastnost zapomenout na zlo a možná i takovou lidskou vlastnost,
která nám dává žít, zapomenout na to zlý, co nás potkalo. A ta druhá vlastnost zdá se jako
plodnost, vždyť plodí prostě každý zviřátko, se prostě se rozmnožuje. (18:00-19:31),
- Před 2000 lety v Talmudu: Říká se, že do věku dvaceti let Svatý, budiž pochválen, vyčkává, zda
se muž ožení, a jestliže tak do té doby neučiní, prokleje ho-Kid. 29b, viz s. 207, TALMUD /pro
každého/, Historie, struktura a hlavní témata Talmudu, autor Abraham Cohen, nakladatelství
SEFER, Praha 2006 ve spolupráci s European Jewish Publication Society,
- seriálu Vegani&Jelita, platformy Voyo, s hercem Michalem Isteníkem, vegani jsou „buzny“,
viz https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kultura-tipy-pro-krizi-stredniho-veku-zivot-muzu-je-tezkynejen-o-vanocich184308#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=ZsCq50ZSR
oh-202112290636&dop_id=184308&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Tipy pro krizi středního věku: Život mužů je těžký. Nejen o
Vánocích, IRENA HEJDOVÁ, Scenáristka, publicistka, 29.12.2021
Aktualizováno pro 30, 2021 6:02:34odpol.
29.12, 2021 19:10:13
Orthodox Jews: All those who refuse to reproduce (ie also vegans) are homosexuals, although a
child under the age of 20 eats about 1000 chickens (ie very young descendants of hens), because
human being is a top predator in nature and the world substance is predation. The mistake is that
the world substance is charity, ie causing the least possible death and pain.
- Dvar Tora rabína E Sidona: paraša Vajechi, Rabbi Sidon's Weekly Thoughts 17.12.2021,
Rabínska múdrosť, see https://tachles.tv/relacia/rabinska-múdrosť/tydenni-zamysleni-rabinasidona-17122021 : Before the year of the famine came, Joseph had two sons, whom Asnat,
daughter of Potifera, a Pontic priest, gave birth to. Joseph named the firstborn Menashe because
God made me forget all my sufferings and my father's whole family. And he called the other
Ephraim, because God made me fruitful in the land of my calamity. In fact, when we realize the
power of that name from Joseph's mouth, and finally actually as the power of that name in Jacob's
eyes, it follows that on the one hand we have the spiritual quality to forget evil and possibly also the
human quality that gives us to live, to forget the evil that has befallen us. And the second quality
seems as fertility, because just every animal gives birth, it just reproduces. (18:00-19:31),
- 2000 years ago in Talmud: It is said that to age of 20 years Saint, be praised, waits, whether man
marries, and if so till then he does not do it, He will curse him-Kid. 29b, see page 207, TALMUD
/pro každého/, Historie, struktura a hlavní témata Talmudu/ Everyman's Talmud, The major
Teachings of the Rabbinic Sages, author Abraham Cohen, publishing house SEFER, Prague 2006
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in cooperation with European Jewish Publication Society,
- TV series Vegani&Jelita, Voyo platform, with actor Michal Isteník, vegans are "homosexuals",
see https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kultura-tipy-pro-krizi-stredniho-veku-zivot-muzu-je-tezkynejen-o-vanocich184308#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=ZsCq50ZSR
oh-202112290636&dop_id=184308&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Tipy pro krizi středního věku: Život mužů je těžký. Nejen o
Vánocích, IRENA HEJDOVÁ, Screenwriter, publicist, 29.12.2021
Aktualizováno pro 30, 2021 7:00:33odpol.
29.12, 2021 19:36:40
Elon Musk prodal cca 10% akcií své společnosti Tesla pro výrobu elektromobilů, většinu výnosů 11
miliard USD zaplatí jako daně za letošní rok.
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/Zahraniční/musk-prodal-další-akcie-tesly-většinu-výnosůodevzdá-na-daních/ar-AASem8i?ocid=msedgntp : Musk prodal další akcie Tesly, většinu výnosů
odevzdá na daních, ČTK, 30.12.2021
Aktualizováno pro 30, 2021 5:11:36odpol.
30.12, 2021 9:13:40
Elon Musk has sold about 10% of his company Tesla shares for the production of electric cars,
majority of his revenues of USD 11 billion he will pay as taxes for this year.
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/Zahraniční/musk-prodal-další-akcie-tesly-většinu-výnosůodevzdá-na-daních/ar-AASem8i?ocid=msedgntp : Musk prodal další akcie Tesly, většinu výnosů
odevzdá na daních, ČTK, 30.12.2021
Aktualizováno pro 30, 2021 9:21:37dopol.
30.12, 2021 9:21:37
(Židovští) démoni (tj. zemřelí špatní tvorové) ze sousedství chovali pro maso a pro potomky Betty
MacDonaldovou jako chovatelku a jako vraha slepic na její a manželově farmě. Proto Betty
MacDonaldová zemřela ve věku 50 let na rakovinu dělohy. Ale (židovští) strážní andělé, tj. zemřelí
dobří tvorové zapříčinili, že Betty MacDonaldová má 2 dcery s průměrným dožitím a píše důležitou
a slavnou knihu (1945 Vejce a já) o jejich farmě. I já mám chov slepic, ale nevraždím zde ani
nedávám vraždit žádné slepice ani kohouty.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Betty_MacDonaldová
Aktualizováno led 04, 2022 11:49:30dopol.
02.01, 2022 0:12:10
(Jewish) demons (ie died bad creatures) from neighborhood had kept for meat and for offspring
Betty MacDonald as breeder and as murderer of hens in her and her husband's farm. That's why
Betty MacDonald died at age of 50 of uterine cancer. But (Jewish) guardian angels, ie died good
creatures caused that Betty MacDonald had 2 daughters with average survival and she wrote
important and famous book (1945 The Egg and I) about their farm. I also have a hen farm, but I
don't murder here or I don't get any hens or roosters murdered.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Betty_MacDonaldová
Aktualizováno led 04, 2022 11:49:05dopol.
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02.01, 2022 0:39:51
Smrt Západního světa predace?(Závist, Bezhlavá hrabivost, Nikdo se nediví, každý ví svoje,
nanejvýš řeknou ti, božínku, co je? Vždyť to jsou odvěká pravidla boje.*) 1000 kuřat snědených
dítětem do 20 let, kočkou či psem není důležité pro bezdětného papeže, jež chce děti místo
domácích mazlíčků a velký majetek, moc. Či v Green Deal židovské EU velkovýroba slunečních a
větrných elektráren a elektromobilů místo peněz, aby se neničily pralesy.
* http://zagorovahana.cz/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=598 : Hana
Zagorová, Skansen bídy - 1989 - 4:51, Hudba: Vašo Patejdl, Text: Michal Horáček
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/Zahraniční/papež-kritizoval-lidi-kteří-si-místo-dětí-pořizujídomácí-mazlíčky/ar-AASs7jr?ocid=msedgntp : Papež kritizoval lidi, kteří si místo dětí pořizují
domácí mazlíčky, EuroZprávy.cz, ČTK, 5.1.2022
Aktualizováno led 06, 2022 11:26:55dopol.
05.01, 2022 20:53:39
Western predation world's death?(Envy, Huge greed, No one is surprised, everyone knows, at
most they will tell you, God, what is it? After all, these are age-old rules of fight.*) 1000 chickens,
eaten by child under 20, by cat or dog, are not important for childless pope who wants children
instead of pets and a big property, power. Or in Green Deal of Jewish EU a large-scale production
of solar and wind power plants and electric cars instead of money not to destroy rainforests.
* http://zagorovahana.cz/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=598 : Hana
Zagorová, Skansen bídy - 1989 - 4:51, Music: Vašo Patejdl, Text: Michal Horáček
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/Zahraniční/papež-kritizoval-lidi-kteří-si-místo-dětí-pořizujídomácí-mazlíčky/ar-AASs7jr?ocid=msedgntp : Papež kritizoval lidi, kteří si místo dětí pořizují
domácí mazlíčky, EuroZprávy.cz, ČTK, 5.1.2022
Aktualizováno led 06, 2022 11:24:03dopol.
05.01, 2022 21:42:05
Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (VS daru: 43183841), nyní 100 Kč projekt
Nocleženka (pro bezdomovce): https://noclezenka.cz/ -- Salvation Army. I donated again (Donation
VS: 43183841), now 100 CZK project Nocleženka/Bed and breakfast (for the
homeless): https://noclezenka.cz/
Aktualizováno led 10, 2022 7:21:28odpol.
10.01, 2022 19:21:28
Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (VS daru: 43183844), nyní 100 Kč projekt
Nocleženka (pro bezdomovce): https://noclezenka.cz/ -- Salvation Army. I donated again (Donation
VS: 43183844), now 100 CZK project Nocleženka/Bed and breakfast (for the
homeless): https://noclezenka.cz/
Aktualizováno led 10, 2022 7:22:47odpol.
10.01, 2022 19:22:47
Daroval jsem opět 10 USD. Každé 2 měsíce Pietní akt před jatky kuřat slepic -Vodňanská drůbež
a.s. Brno Modřice (viz níže)-Kdyby to bylo v Brně a neměl bych prácovní povinnosti, tak bych tam
chtěl jít, ač zřejmě nemluví zcela pravdu o svém reálně nemožném veganství/ I donated 10 USD
again. Every 2 months Vigil Brno Chicken Save-If it was sometimes in Brno and I have no work
duties, I would like to go there, although they do not apparently say the whole truth about their
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really impossible veganism: https://www.facebook.com/brnochickensave .
Pro mateřskou organizaci české pobočky Animal Save Movement
(https://www.facebook.com/zviratanejime , https://www.facebook.com/ceskybrodanimalsave a https
://www.facebook.com/animalsavecz/ )/ For the Animal Save Movement. Animal Save Movement is
a vegan anti-speciesist animal rights organisation that positions itself against all forms of
oppression with a compassionate and love-based approach. They believe in non-violent resistance
against oppression
26.11.2021 15:45 Dobrý den, pane Grůza, děkujeme za Vaši zprávu. Vigily děláme v Modřicích
každý 2. měsíc. Nikde nemáme uvedené žádné číslo účtu, nelze nám tedy poslat žádné peníze
(tedy naší skupině Brno Chicken Save)./ 26.11.2021 15:45 Hello, Mr Grůza, thank you for your
message. We make vigils in Modřice every 2 months. We do not have any account number
anywhere, so one cannot send us any money (ie to our Brno Chicken Save group).
Aktualizováno led 10, 2022 7:46:21odpol.
10.01, 2022 19:46:21
Petition in relation to EU voting about transports of living animals
Aktualizováno led 11, 2022 10:01:15dopol.
11.01, 2022 10:01:15
Mnoho nepřátelských psů je zajícova smrt. Proto není slaboch, kdo působí co možná nejméně
smrti a bolesti všem živým tvorům zejména lidem a zvířatům. A to i nepřátelům, které zásadně
neničí, ale převychovává.
Bible ČEP, Lukáš 16,1Svým učedníkům (Ježíš z Nazaretu, má pozn.) řekl: „Byl jeden bohatý
člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem. 2Zavolal ho a řekl
mu: ‚Čeho ses to dopustil? Slož účty ze svého správcovství, protože dále nemůžeš být správcem.‘
3Správce si řekl: ‚Co budu dělat, když mne můj pán zbavuje správcovství? Na práci nejsem, žebrat
se stydím. 4Vím, co udělám, aby mne někde přijali do domu, až budu zbaven správcovství!‘
5Zavolal si dlužníky svého pána jednoho po druhém a řekl prvnímu: ‚Kolik jsi dlužen mému
pánovi?‘ On řekl: ‚Sto věder oleje.‘ 6Řekl mu: ‚Tu je tvůj úpis; rychle sedni a napiš nový na
padesát.‘ 7Pak řekl druhému: ‚A kolik jsi dlužen ty?‘ Odpověděl: ‚Sto měr obilí.‘ Řekl mu: ‚Tu je tvůj
úpis; napiš osmdesát.‘ 8Pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Vždyť synové
tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla. 9Já vám pravím: I
nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele; až majetek pomine, budete přijati do věčných
příbytků. 10Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v nejmenší věci nepoctivý,
je nepoctivý i ve velké., viz http://www.biblenet.cz/b/Luke/16
Aktualizováno led 12, 2022 5:58:35odpol.
12.01, 2022 17:08:50
Many enemy dogs are hare's death. Therefore, it is not a weak who causes the least possible
death and pain to all living creatures, especially to humans and to (evolutionary more perfect)
animals. Even to enemies who he or she does not on principle destroy, but re-educates.
Bible KJV, Luke 16,1 And he (Jesus of Nazareth, my note) said also unto his disciples, There was
a certain rich man, which had a steward; and the same was accused unto him that he had wasted
his goods. 2 And he called him, and said unto him, How is it that I hear this of thee? give an
account of thy stewardship; for thou mayest be no longer steward. 3 Then the steward said within
himself, What shall I do? for my lord taketh away from me the stewardship: I cannot dig; to beg I
am ashamed. 4 I am resolved what to do, that, when I am put out of the stewardship, they may
receive me into their houses. 5 So he called every one of his lord's debtors unto him, and said unto
the first, How much owest thou unto my lord? 6 And he said, An hundred measures of oil. And he
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said unto him, Take thy bill, and sit down quickly, and write fifty. 7 Then said he to another, And
how much owest thou? And he said, An hundred measures of wheat. And he said unto him, Take
thy bill, and write fourscore. 8 And the lord commended the unjust steward, because he had done
wisely: for the children of this world are in their generation wiser than the children of light. 9 And I
say unto you, Make to yourselves friends of the mammon of unrighteousness; that, when ye fail,
they may receive you into everlasting habitations. 10 He that is faithful in that which is least is
faithful also in much: and he that is unjust in the least is unjust also in much.,
see https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+16&version=KJV
Aktualizováno led 12, 2022 5:54:43odpol.
12.01, 2022 17:34:27
Děkujeme, že jste Facebooku řekli, aby ukončil obchodování s divokou zvěří!/ Merci d'avoir dit à
Facebook de mettre fin au trafic d'animaux sauvages!
Aktualizováno led 12, 2022 9:26:33odpol.
12.01, 2022 21:26:33
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.

ČESKY: Problém je, jestli podstata přírody (charita či naopak
predace) umožňuje obecně vrátit charitní jednání za charitní jednání./
ENGLISH: Problem is if the substance of nature (charity or, on the
contrary, predation) enables generally to return charitable action for
charitable action.
12.01, 2022 22:43:30
Nejvíc proti obětem války je rozdělení Ukrajiny referendy, když zapomněli na 13000 jejích obětí.
Vím, že lidé ze Zakarpatské Ukrajiny nechtějí být v armádě vraha Bandery1) Západní Ukrajiny
(dále jen ZU), ačkoli je nutí, to samé asi z Východní Ukrajiny. 2014 se Ukrajiny vláda změnila
pučem2) v Kyjevě-ZU přívrženců NATO proti přívržencům pak svrženého proruského prezidenta
Ukrajiny těsně zvoleného v 2010 v mezinárodně regulérních volbách3). Odtrhl proruský východ
Ukrajiny, kam ZU svou od NATO vyzbrojenou intervenci. Při porážce východu Ukrajiny tam v září
2014 vítězně zasáhlo Rusko.4)
Zdroje:
1) https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_ukrajinských_nacionalistů : Již na přelomu let 1942 a
1943 byly reorganizovány jednotky, které se přeměnily v Ukrajinskou povstaleckou armádu (UPA),
také označovanou jako Banderovci. Celkový počet polských civilistů (včetně žen, dětí a nemluvňat)
povražděných UPA během války (oběti byly často před smrtí brutálně mučeny) se odhaduje na
80000–130000. Situace po druhé světové válce. OUN nadále řídil Stepan Bandera, který měl svůj
štáb v americké okupační zóně v Německu a podle něhož byly jednotky UPA nazývány jako
„Banderovci“. Využíval toho, že se mezi zeměmi východního a západního bloku rozpoutala studená
válka a že západní země podporovaly nezávislost Ukrajiny. V roce 2014 ukrajinský prezident Petro
Porošenko označil bojovníky UPA za „příklad hrdinství a vlastenectví na Ukrajině“.[13] V dubnu
2015 ukrajinský parlament schválil zákon, který udělil příslušníkům OUN a UPA status bojovníků za
svobodu Ukrajiny. V lednu 2015 český prezident Miloš Zeman zkritizoval vůdce OUN a UPA
Stepana Banderu a Romana Šuchevyče a prohlásil, že nemůže „blahopřát Ukrajině k takovým
národním hrdinům.”
2) https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/nejednotne-chorvatsko-pri-eskalaci-na-ukrajine-myhasit-nebudeme-vzkazal-prezident40385102#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=6Rl97sY
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Ciyf-202201251908&dop_id=40385102&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Nejednotné Chorvatsko: Při eskalaci na Ukrajině my hasit
nebudeme, vzkázal prezident. Chorvatský prezident Zoran Milanović prohlásil, že na Ukrajině se
vláda nezměnila demokraticky, nýbrž pučem, 25.1.2022 – Záhřeb, ČTK,
3) https://cs.wikipedia.org/wiki/Prezidentské_volby_na_Ukrajině_2010 : Páté prezidentské volby na
nezávislé Ukrajině proběhly v lednu a únoru 2010. podle pozorování OBSE a většiny
mezinárodních pozorovatelů, jichž bylo přítomno více než 3000,[1] však byly kvalifikované a
transparentní. Těsným vítězem voleb se stal předák Strany regionů Viktor Janukovyč, Již 11. února
však Janukovyčovi blahopřála nejedna hlava státu, včetně Baracka Obamy.[3]
4) https://cs.wikipedia.org/wiki/Válka_na_východní_Ukrajině#Září_2014 , https://cs.wikipedia.org/wi
ki/Vrbětice_(Vlachovice)
Aktualizováno led 31, 2022 2:04:31odpol.
26.01, 2022 23:34:49
The division of Ukraine in referendums is at most against victims of war, when they forgot about its
13000 victims. I know that people from Transcarpathian Ukraine do not want to be in army of the
murderer-Bandera's1) Western Ukraine (hereinafter WU), although they force them, the same
perhaps from Eastern Ukraine. In 2014 Ukrainian government was changed by coup2) in Kiev-WU
of NATO supporters against supporters of the then overthrown pro-Russian President of Ukraine
elected narrowly in 2010 in international regular election3). Pro-Russian east of Ukraine separated,
where WU intervened with NATO arms. In defeat of east of Ukraine, Russia intervened victoriously
in September 2014 there.4)
Sources:
1) https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_ukrajinských_nacionalistů : Already at the turn of 1942
and 1943, the troops which were transformed into the Ukrainian Insurgent Army (UPA), also known
as the Bandera's, were reorganized. The total number of Polish civilians (including women, children
and babies) murdered by the UPA during the war (victims were often brutally tortured before death)
is estimated at 80000-130000. Situation after the Second World War. The OUN continued to be led
by Stepan Bandera, who had his staff in the American occupation zone in Germany and according
to whom UPA troops were called "the Bandera's". He took advantage of the outbreak of the Cold
War between the countries of the Eastern and Western blocs and the fact that the Western
countries supported Ukraine's independence. In 2014, Ukrainian President Petro Poroshenko
called UPA fighters "an example of heroism and patriotism in Ukraine." [13] In April 2015, the
Ukrainian parliament passed a law granting OUN and UPA members the status of Ukraine's
freedom fighters. In January 2015, Czech President Milos Zeman criticized OUN and UPA leaders
Stepan Bandera and Roman Shukhevych, saying he could not "congratulate Ukraine on such
national heroes."
2) https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/nejednotne-chorvatsko-pri-eskalaci-na-ukrajine-myhasit-nebudeme-vzkazal-prezident40385102#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=6Rl97sY
Ciyf-202201251908&dop_id=40385102&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Disjointed Croatia: We will not extinguish during the
escalation in Ukraine, the president said. Croatian President Zoran Milanovic said that the
government in Ukraine had not been changed democratically, but by coup, 25.1.2022 - Zagreb,
ČTK
3) https://cs.wikipedia.org/wiki/Prezidentské_volby_na_Ukrajině_2010 : The fifth presidential
election in independent Ukraine took place in January and February 2010. However, according to
OSCE observations and majority of present international observers who were more than 3,000, [1]
it was qualified and transparent. Viktor Yanukovych, the leader of the Party of the Regions, became
the close winner of the election, However many heads of states, including Barack Obama,
congratulated Yanukovych already on 11 February. [3]
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4) https://cs.wikipedia.org/wiki/Válka_na_východní_Ukrajině#Září_2014 , https://cs.wikipedia.org/wi
ki/Vrbětice_(Vlachovice)
Aktualizováno led 31, 2022 2:18:20odpol.
27.01, 2022 0:04:00
Pravidelně finančně podporuji Animal Save Movement jako mateřskou organizaci Brno Chicken
Save./ ENGLISH: I regularly financially support the Animal Save Movement as the parent
organization of the Brno Chicken Save.
Aktualizováno úno 06, 2022 9:24:41dopol.
06.02, 2022 9:24:41
Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (VS daru: 43227165), nyní 100 Kč projekt
Nocleženka (pro bezdomovce): https://noclezenka.cz/ -- Salvation Army. I donated again (Donation
VS: 43227165), now 100 CZK project Nocleženka/Bed and breakfast (for the
homeless): https://noclezenka.cz/
Aktualizováno úno 07, 2022 3:35:51odpol.
07.02, 2022 15:35:51
Česká pobočka organizace COMPASSION IN WORLD FARMING. Daroval jsem 10 EURO opět -Czech branch of COMPASSION IN WORLD FARMING. I donated 10 EURO again
: https://www.ciwf.cz/
Britská organizace COMPASSION IN WORLD FARMING bojuje za etické velkochovy a byla
založena v roce 1967 Peterem a Annou Roberts. Peter choval dojnice na pastvinách a velmi ho
znepokojoval rychlý rozvoj průmyslových velkochovů./ British COMPASSION IN WORLD
FARMING fights for ethical farming and was founded in 1967 by Peter and Anna Roberts. Peter
kept dairy cows in the pastures and was very concerned about the rapid development of large
industrial factory farms.
ÚDAJE O VAŠEM DARU
VÝŠE PŘÍSPĚVKU
10,00€
ČETNOST
JEDNORÁZOVÝ
Sectigo logo
Váš dar je 100% zabezpečený
VAŠE PODPORA JE HODNĚ DŮLEŽITÁ.
CIWF nedostává žádnou finanční podporu od státu, a je tedy závislý na štědrosti svých příznivců.
Díky darům lidí, jako jste Vy, se již zlepšil život milionů zvířat.
Děkujeme, že nám pomáháte ukončit průmyslové velkochovy.
Aktualizováno úno 07, 2022 4:11:43odpol.
07.02, 2022 16:11:43
Organizace Greenpeace. Daroval jsem opět (Id daru: 43227192), nyní 100 Kč projekt Každou
vteřinou : https://podpora.greenpeace.cz/vterina/ -- Greenpeace. I donated again (Donation Id:
43227192), now 100 CZK project Second : https://podpora.greenpeace.cz/vterina/
Aktualizováno úno 07, 2022 4:17:48odpol.
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07.02, 2022 16:17:48

Fotky na timeline
Mnou i finančně podporovaná kampaň UNICEF při OSN: Teplá večeře pro celou rodinu (3 děti,
rodiče a prarodiče) za 225,- Kč z místních surovin a zdrojů (podvýživa patří mezi nejčastější příčiny
úmrtí dětí). https://eshop.unicef.cz/darky-pro-zivot/tepla-vecere-pro-celou-rodinu/
Mnou i finančně podporovaná kampaň UNICEF při OSN: Teplá večeře pro celou rodinu (3 děti,
rodiče a prarodiče) za 225,- Kč z místních surovin a zdrojů (podvýživa patří mezi nejčastější příčiny
úmrtí dětí).
https://eshop.unicef.cz/darky-pro-zivot/tepla-vecere-pro-celou-rodinu/
07.02, 2022 16:39:03
By me also financially supported UNICEF campaign at the UN: Hot dinner for the whole family (3
children, parents and grandparents) for 225 CZK from local raw materials and sources (malnutrition
is one of the most common causes of death of children).
https://eshop.unicef.cz/darky-pro-zivot/tepla-vecere-pro-celou-rodinu/
Aktualizováno úno 07, 2022 4:41:17odpol.
07.02, 2022 16:41:17
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Animal Save Movement, kterému finančně přispívám, zřejmě nemluví zcela pravdu o svém reálně
nemožném veganství, o kterém však chce finančně podpořit velkou billboardovou kampaň v
Argentině, neboť dle mé zkušenosti lidé jako všežravci (zejména malé děti a kojící matky) musí jíst
malé množství masa. (viz email níže)
-------- Přeposlaná zpráva -------Předmět: Crowd funder launched for vegan billboard campaign
Datum: Mon, 7 Feb 2022 12:59:24 +0000
Od: Animal Save Movement <hello@animalsavemovement.org>
Adresa pro odpověď: Animal Save Movement <hello@animalsavemovement.org>
Komu: Dalibor <daliborgruza@seznam.cz>
View this email in your browser
Crowd funding appeal
#WeMustGoVeganNow
Billboard & poster campaign
Donate Now
5+ cities, 760 billboards, 10,000 posters, 16,000 stickers
ONE GOAL
WE MUST GO VEGAN NOW!
Donate Now
Dear Dalibor,
Have you seen the Netflix hit Don't Look Up? It's trending worldwide and we can't help but notice
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the metaphorical meat comet accelerating towards earth!
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Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
The Animal Save Movement, which I financially support, although they do not apparently say the
whole truth about their really impossible veganism, about which however they want to financially
support a big billboard campaign in Argentina, because in my experience humans as omnivores
(especially young children and breastfeeding mothers) must eat small amount of meat. (see email
below)
-------- Přeposlaná zpráva -------Předmět: Crowd funder launched for vegan billboard campaign
Datum: Mon, 7 Feb 2022 12:59:24 +0000
Od: Animal Save Movement <hello@animalsavemovement.org>
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07.02, 2022 20:17:15
A Jew-Reptilian: War is much food, peace is hunger. Jew-angel, rabbi Karol Efraim Sidon was
excusing Jewish temple with largest Antiquity slaughterhouse of Jews-demons as hidden reptiles
(Reptilians) who cruelly kosher kill people after death reincarnated in other animals, because
feeling of guilt of a human before death as criminal always causes his perfect madness and these
hidden snakes (Reptilians) do his murder to eat (unable now to eat carrion, if no right healing
way).*
* Now I have recently read the commentary of the Prague MaHaRaL (ie rabbi Löw, my note) and
he says that actually like this jecer, this jecer hara, there is literally a real inclination to evil, that,
yeah, how is this jecer hara, so you could say it's a bad inclination, the inclination of evil, but to evil,
but it is logical, when evil has some inclination, it is to itself, and that this is not primarily about
some lust in all possible human layers, or layers of human consciousness or unconsciousness, but
that it's actually like that it really also corresponds when he talks, when Siegfried (correctly
apparently Sigmund, my note) Freund talks just about the instinct to die, because actually like that
person he actually has an instinct to live but he also has an instinct to die and that this one instinct
is constantly fighting with the desire of person to live, with the fact that it actually offers him
something extra, through which person destroys himself, not only the individual, but the entire
states and nations destroy themselves, because they deprive, let's say, in their culture, they
deprive themselves of the truth, and they sometimes give themselves a task of murdering, and so
we all know this, we will not be interested in it, but important to this, with me, it seems in relation to
this MaHaRaL that he says that he does not interpret this instinct, this jecer hara as an inclination
to some immorality or some evil, not this is an inclination to evil, to which kind a person is, this is, it
actually represents this person as a battlefield in which this evil with good and this good with evil
quarrel, and that's actually our life, and that's why we actually have, all the problems, which we
have, the real problems are twisting, I think, as I'm not talking about illnesses, we would talk about
other things, but I mean like problems that we could call ethical, but they hunt us and make us feel
guilty, and that's not a small thing, when we are going to madhouse, so we'll just see this
development much more clearly than if we're actually normal, if we keep the measure, but where
those people really suffer, they suffer from the feeling of guilt and, most importantly, they can't
explain it, they don't actually know the way to it, and they can help them for a moment some pills
from these depressions and so on, but in fact the main thing what is in a person and what arouses
all the human misery is just the feeling of guilt, and here we actually return to the sacrificial ritual,
the prayer and victim, which is supposed to ensure for those people that they can deprive of that
guilt, that it is possible simply as before this God, or let's say that before this our conscience, before
the people, before God, actually before our own idea of what I should be as person, so I can purify
myself, even God gave us in his calendar, he gave us one day, Yom ha-kippurim - the day of
reconciliation, when in fact all the guilt is deleted simply, and this person can come out and of
course there is a person here and he will make mistakes again and so on, and again he will feel
guilty, but it does not fall on him systematically, it does not burden him that it would destroy him in
substance, and that's the pupose of the temple and Terumah, when God says, "Let them pay a
contribution for me, take my contribution from everyone whose heart encourages him to contribute"
(Bible, Exodus 25:2, my note), it actually means as, and also here, actually like it's said that it's
actually like that the contribution is from those whom the need for this contribution comes from
within their inside, the need as the preservation, maintenance and cultivation of this love for God,
and in this matter in fact, as the God who actually lets to create this home for himself, so he is not
actually, in this home he is actually projected, in fact, as the one who actually urges the person to
contribute to this good thing. (9:34-16:56), see https://tachles.tv/relacia/rabinska-múdrosť/tydenni-
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zamysleni-rabina-sidona-4februar : Dvar Tora rabína E Sidona: paraša Truma, Týdenní zamyšlení
rabína Sidona : 4.február, Rabínská múdrosť sezóna 2022 : ep 120
Aktualizováno úno 08, 2022 7:39:15odpol.
07.02, 2022 20:49:55
Žid-Reptilián: Válka je mnoho jídla, mír je hlad. Žid-anděl, rabín Karol Efraim Sidon omlouval
židovský chrám s největšími Starověkými jatky židů-démonů jako skrytých plazů (Reptiliánů), kteří
krutě košer zabíjí lidi po smrti reinkarnované do jiných živočichů, protože pocit viny člověka před
smrtí jako zločince vždy způsobí jeho dokonalé šílenství a tito skrytí hadi (Reptiliáni) dělají jeho
vraždu, aby jedli (nyní neschopní jíst zdechlinu, jestli žádná správná léčebná cesta).*
* Teď nedávno jsem si četl komentář pražského MaHaRaLa (tj. rabína Löwa, má pozn.) a on říká,
že vlastně jako ten jecer, ten jecer hara, doslovně je skutečně sklon ke zlu, že, jo, jak je to ten jecer
hara, tak by se dalo říct, je to zlý sklon, sklon zla, ale ke zlu, ale je to logické, když zlo má nějaký
sklon, tak je to k sobě samému, a že tady nejde primárně o nějakou žádostivost ve všech možných
lidských vrstvách, nebo vrstvách lidského vědomí nebo nevědomí, ale že to je vlastně, je jako, že
to skutečně i odpovídá tomu, když mluví, když mluví Siegfried (správně zřejmě Sigmund, má pozn.)
Freund prostě o tom pudu k smrti, protože vlastně jako ten člověk má vlastně pud k životu, ale má
také pud k smrti a ten jeden vlastně pud neustále se rve s tou chutí člověka žít, s tím, že vlastně
jako mu nabízí něco extra, čím ten člověk ale ničí sama sebe, nejenom jednotlivec, ale ničí sami
sebe celé státy a národy, poněvadž se připravují, dejme tomu, ve své kultuře, se připravují o
pravdu, a dávají si za úkol leckdy jako vraždění a tak to všichni známe, tím se nebudeme zabývat,
ale důležité u toho, se mi zdá u toho MaHaRaLa, že on říká, nevykládejte si ten pud, ten jecer hara
jako sklon k nějakým nemravnostem nebo k nějakým špatnostem, ne to je sklon ke zlu, k tomu jaký
člověk je, čili to je, to představuje vlastně jako toho člověka jako bojiště, ve kterém se sváří jako to
zlo s dobrem a dobro se zlem, a to je vlastně ten náš život, a proto vlastně máme všechny
problémy, které máme, se točí, ty skutečné problémy myslím, jako nemluvím o nemocech, to
bychom se bavili o věcech dalších, ale myslím jako problémy, které bychom mohli nazvat jako
etické, které nás ale jako pronásledují, a vzbuzují v nás pocit viny, a to není maličkost, to je prostě
jako, když půjdeme do blázince, tak tam prostě uvidíme tenhle ten vývoj vlastně mnohem jasněji,
než pokud jsme vlastně jako normální, pokud udržíme tu míru, ale tam, kde vlastně ty lidi tím
skutečně trpí, tak trpí tím pocitem viny a hlavně neumí si to vyložit, oni vlastně neznají tu cestu k
tomu, a můžou jim na chvilku prostě jako pomoc nějaký prášky od těch depresí a tak dál, ale
vlastně to hlavní, co v člověku je a co vybuzuje celý to lidský neštěstí, je právě ten pocit viny, a tady
se vracíme vlastně k tomu obětnímu rituálu, k té modlitbě a oběti, která jako má zajistit těm lidem,
že se můžou toho pocitu viny zbavit, že je možné prostě jako před tím Bohem, či dejme tomu,
abychom před svým svědomím, před lidmi, před Bohem, před vlastně tou svoji představou, jaký
bych měl být jako člověk, tak se můžu očistit, dokonce nám Bůh daroval v tom svém kalendáři,
nám daroval jeden den, Jom ha-kipurim - den smíření, kdy vlastně ty všechny viny jsou smazaný
jednoduše, a ten člověk může vyjít a samozřejmě zde je to člověk a udělá zase chyby a tak dál, a
znova se dopustí, že bude mít pocit viny, ale nepadá to na něj soustavně, neleží to na něm
soustavně, že by jej to v podstatě zničilo, a to je ten smysl vlastně jako toho svatostánku, a té
Truma, když ten Bůh říká, „ať pro mne vyberou příspěvek, můj příspěvek vezměte od každého,
jehož jeho srdce pobízí přispět“ (Bible, Exodus 25:2, má pozn.), to znamená vlastně jako, i tady
vlastně jako to je řečené, že vlastně jako jde o to, aby ten příspěvek byl od těch, z jejichž nitra
vychází ta potřeba toho příspěvku, potřeba jako zachování, udržování a pěstování té lásky k Bohu,
a v téhle té věci vlastně jako ten Bůh, který vlastně si nechá vytvořit tenhle ten příbytek, tak vlastně
jako není, do toho příbytku se vlastně jako promítá, vlastně jako ten, který vlastně jako ponouká
toho člověka k tomu, aby přispěl na tuhle tu dobrou věc. (9:34-16:56),
viz https://tachles.tv/relacia/rabinska-múdrosť/tydenni-zamysleni-rabina-sidona-4februar : Dvar
Tora rabína E Sidona: paraša Truma, Týdenní zamyšlení rabína Sidona : 4.február, Rabínská
múdrosť sezóna 2022 : ep 120
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Aktualizováno úno 09, 2022 12:45:40odpol.
07.02, 2022 20:50:59
A Jew-angel (eats nothing, nor kosher, Bible, Tobit 12:19) has 7 Noah's laws* for non-Jews, but
God is Charity as 1 law perhaps 1 person**: 6)Don't eat the meat of a still-living animal and don't
drink their blood. Don't torture them.(22:32)(kosher slaughter is torture, only 14 of 458 Jews
torturing geese survived the Holocaust in Boskovice****) 4)Don't commit adultery(21:01)(in extreme
need, perhaps legal masturbation***) 1)Believe in one God(12:16 )(no Catholic Holy Trinity)
7)Observe and thoroughly enforce the previous six laws.Do good deeds(23:44) 2)Don't kill(15:34)
3)Don't steal (17:16) 5)Don't take God's name in vain(22:04). search for "B'nei Noah"(24:14)(ie
search for children of Noah)
** Bible KJV, 1 John 4, 16And we have known and believed the love that God has to us. God is
love; and he that dwells in love dwells in God, and God in him.
*** Bible KJV, Leviticus 15, 16And if any man's seed of copulation go out from him, then he shall
wash all his flesh in water, and be unclean until the evening.
****
- On March 14 and 15, 1942, the 458 Jews were deported from Boskovice to Brno and from there
to Terezín or to concentration camps. Only fourteen of them returned after the Second World War.,
see https://blanensky.denik.cz/zpravy_region/14-a-15-brezen-1942-konec-zidu-v-boskovicich20120309.html : 14. a 15. březen 1942: konec Židů v Boskovicích, 10.3.2012, Leona Paroulková
- Jews in Boskovice were independent and self-sufficient. Unlike Christians, they engaged in usury
and brandy production. But most of all, they excelled as goose traders. To this day, it is
commemorated by the annual goose festivals. It was not easy to fatten a robust goose and then to
sell it to the imperial oven, so various tricks were tried. Geese, for example, were buried into soil so
that they would not lose all away again. Their livers weighed even three-quarters of a kilogramme.
(2:35-3:03), see https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulavakamera/205411000321127/ : Toulavá kamera, 27. listopad 2005, Česká televize/Czech TV, editor:
Laďka Doubravová, cameraman: Tomáš Hanzel
*
- Bible RSVCE, Tobit 12:19 All these days I merely appeared to you and did not eat or drink, but
you were seeing a vision. (angel Raph′ael says)
- (in the film those days auxiliary Prague rabbi Moshe Chaim Koller /8:20/ speaks about Seven
Laws of Noah, these laws are shown here on street boards on the walls of houses in the film times
mentioned in the text above), see https://www.ceskatelevize.cz/porady/10169620863-kon-troverze/ : Kon(tro)verze, 25 minutes, theme, screenplay, director Tomáš Váňa, Česká televize/Czech
TV, 2008
Aktualizováno úno 09, 2022 8:05:28odpol.
09.02, 2022 12:12:19
Žid-anděl (nejí nic, ani košer, Bible, Tóbijáš 12,19) má 7 Noa zákonů* pro nežidy, ale Bůh je
Charita jako 1 zákon snad 1 osoba**: 6)Nejez maso z ještě živého zvířete a nepij jejich krev.Netýrej
je.(22:32)(košer porážka je týrání, jen 14 z 458 židů mučících husy přežilo holocaust v
Boskovicích****) 4)Nesesmilníš (21:01)(v krajní nouzi asi zákonná onanie***) 1)Věř v jednoho
Boha(12:16)(proti katolické Sv. Trojici) 7)Dodržuj a důkladně vymáhej předchozích šest zákonů.Čiň
dobré skutky(23:44) 2)Nezabiješ(15:34) 3)Nepokradeš(17:16) 5)Neber jméno Boží
nadarmo(22:04). hledej "B'nei Noah"(24:14)(tj. hledej děti Noa)
** Bible ČEP, 1. Janův 4, 16Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh
je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
*** Bible ČEP, Leviticus 15, 16Muž, který měl výron semene, omyje si celé tělo vodou a bude
nečistý až do večera.
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****
- Ve dnech 14. a 15. března 1942 bylo z Boskovic deportováno 458 židovských obyvatel do Brna a
odtud pak do Terezína nebo do koncentračních táborů. Po druhé světové válce se jich vrátilo
pouhých čtrnáct., viz https://blanensky.denik.cz/zpravy_region/14-a-15-brezen-1942-konec-zidu-vboskovicich-20120309.html : 14. a 15. březen 1942: konec Židů v Boskovicích, 10.3.2012, Leona
Paroulková
- Židé v Boskovicích byli samostatní a soběstační. Na rozdíl od křesťanů se věnovali lichvě a pálení
kořalky. Ale ze všeho nejvíc vynikali jako obchodníci s husami. Dodnes to připomínají každoroční
husí slavnosti. Vykrmit statnou husu a pak ji prodat do císařské výhně nebylo úplně jednoduché a
tak se zkoušeli různé fígle. Husy se třeba zakopávali do země, aby to všechno zase nevyběhali.
Jejich játra pak vážila i tři čvrtě kila. (2:35-3:03),
viz https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/205411000321127/ : Toulavá
kamera, 27. listopad 2005, Česká televize, redaktorka: Laďka Doubravová, kameraman: Tomáš
Hanzel
*
- Bible ČEP, Tóbit - Tóbijáš 12, 19Mohli jste vidět, že jsem nic nejedl; co vám bylo dáno vidět, bylo
jen zdání. (říká anděl Refáel)
- (ve filmu mluví o 7 noachidských zákonech tehdy pomocný prážský rabín Moshe Chaim Koller
/8:20/, tyto zákony jsou zde zobrazeny na uličních tabulkách na zdech domů v časech filmu
uvedených v textu výše), viz https://www.ceskatelevize.cz/porady/10169620863-kon-tro-verze/ :
Kon(tro)verze, 25 min, námět, scénář, režie Tomáš Váňa, Česká televize, 2008
Aktualizováno úno 09, 2022 8:00:46odpol.
09.02, 2022 12:14:19
Bible: majetek žida je otrok bitý bez trestu, jestli ne jeho smrt za 1 či 2 dny*. 1000 n.l. židé dováželi
Slovany-otroky do arabských Španělska, severní Afriky a Bagdádského kalifátu, někteří muži byli
skrz židy vykastrováni**. Nuceně konvertovaní žid-křesťané měli velký podíl na portugalském
atlantickém obchodu s černými otroky (asi žid US prezident Lincoln rušící otroctví)***. Nyní otroci
jsou děti a jejich nežidovská matka-družka žida-bastarda pro legální sňatek, a zloděj možná, než si
odpracuje trest, který se nevykoupí****.
* Bible ČEP, Ex 21, 20Jestliže někdo uhodí svého otroka nebo otrokyni holí, takže mu zemřou pod
rukou, musí být usmrcený pomstěn. 21Jestliže však vydrží den či dva, nebude pomstěn, neboť byl
jeho majetkem.
** For example, in the 9th and 10th centuries Vikings and Russian merchants took East Slavic
slaves into the Baltic. They were then gathered in Denmark for further transshipment and sold to
Jewish and Arabic slave traders, who took them to Verdun and León. There some of the males
were castrated. From those places the slaves were sold to harems throughout Moorish Spain and
North Africa. In the 9th century the Baghdad caliphate got slaves from western Europe via
Marseille, Venice, and Prague; Slavic and Turkic slaves from eastern Europe and Central Asia via
Derbent, Itil, Khorezm, and Samarkand; and African slaves via Mombasa, Zanzibar, the Sudan,
and the Sahara./ Například v 9. a 10. století Vikingové a ruští kupci odváželi východoslovanské
otroky do Pobaltí. Poté byly shromážděni v Dánsku k další překládce a prodáni židovským a
arabským obchodníkům s otroky, kteří je odvezli do Verdunu a Leónu. Tam byli někteří muži
kastrováni. Z těchto míst byli otroci prodáváni do harémů po celém maurském Španělsku a severní
Africe. V 9. století získal bagdádský chalífát otroky ze západní Evropy přes Marseille, Benátky a
Prahu; slovanské a turkické otroky z východní Evropy a střední Asie přes Derbent, Itil, Chórezm a
Samarkand; a africké otroky přes Mombasu, Zanzibar, Súdán a Saharu., viz Encyclopaedia
Britanica 2011 Ultimate Edition, DVD, slavery Encyclopædia Britannica Article, The international
slave trade
***
- https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_views_on_slavery#Post-Talmud_to_1800s : Historian

1136

Seymour Drescher concludes that New Christian merchants managed to gain control of a sizeable
share of all segments of the Portuguese Atlantic slave trade during the Iberian-dominated phase of
the Atlantic system. Due to forcible conversions of Jews to Christianity many New Christians
continued to practice Judaism in secret,/ Historik Seymour Drescher dochází k závěru, že
novokřesťanští obchodníci dokázali získat kontrolu nad značným podílem všech segmentů
portugalského atlantického obchodu s otroky během fáze atlantického systému ovládané Ibery.
Kvůli násilným konverzím Židů ke křesťanství mnoho nových křesťanů pokračovalo v tajném
praktikování judaismu,
- In fact, there are those who believe that Honest Abe was Jewish. After all, his name was
Abraham. His great-grandfather was named Mordechai . Lincoln was the only President not to have
a formal religious affiliation. He was neither raised in a church nor did he ever belong to a church.
When Abraham Lincoln was assassinated, whole Jewish communities sat shivah. Rabbis all over
the country eulogized the fallen President. Rabbi Isaac Mayer Wise,the man who created Reform
Judaism in this country, began his eulogy with the words… “Brethren, the lamented Abraham
Lincoln believed himself to be bone from our bone and flesh from our flesh. He supposed himself to
be a descendant of Hebrew parentage He said so in my presence.”, Rabbi Jeff Kahn, Temple Har
Shalom,/ Ve skutečnosti existují lidé, kteří věří, že čestný Abe byl Žid. Koneckonců, jeho jméno
bylo Abraham. Jeho pradědeček se jmenoval Mordechai. Lincoln byl jediným prezidentem, který
neměl formální náboženské spojení. Nebyl ani vychován v kostele, ani nikdy nepatřil do kostela.
Když byl zavražděn Abraham Lincoln, celé židovské komunity seděly shivah. Rabíni po celé zemi
eulogizovali padlého prezidenta. Rabín Isaac Mayer Wise, muž, který v této zemi vytvořil reformní
judaismus, začal svou eulogii slovy ... „Bratří, naříkaný Abraham Lincoln věřil, že je kostí z naší
kosti a tělem z našeho těla. Předpokládal, že je potomkem hebrejského rodičovství, řekl mi to v mé
přítomnosti.“ rabín Jeff Kahn Chrám Har Shalom, viz https://www.barbrastreisand.com/news/abelincoln-jewish/ : Was Abe Lincoln Jewish?? AUGUST 24, 2017
**** rabi Jicchak Seifert (student): Ale problém s dětmi, k čemuž tak není, pakliže si vezme otrokyni,
protože otroci nemají ..., jak se to se to přeloží, nejsou ... jako jejich děti, jak se tomu říká, (že by
konvertovali), je to něco na ten způsob, tudíž teďka ten pan tatínek není otec těch dětí, je to prostě
určité přerušení toho vztahu a tady toto přerušení přeruši i tu nečistotu, čili ohledně té otrokyně,
odkud tedy přišla, přišla sice z nečisté věci, z té čisté strany tím, že se ponořila do mikve, přijala
deset přikázání, které otroci přijímají, tak tím pádem se dala na tu čistou stranu, dokáže vymazat tu
nečistotu toho manžela, takže on s ní může žít, ohledně dětí, ty děti z tohoto hlediska nejsou jeho,
a tím pádem jsou ty děti co, jsou to děti otrokyně, tak jsou otroci, on je propustí na svobodu a tím
pádem jsou z nich čistí židé, za tímto smyslem se tohoto může zbavit, (co dneska žádní otroci
nejsou, ne), takže jsou, právě tady kvůli tomu, kdo by chtěl být otrokář, to je (jsou, ale tady), víš, co
to znamená vzít si otroka, když je ramba, když si koupíš otroka, jo, já nehovořím židovského,
nežidovského otroka, tak ty spíš na zemi, a on spí na posteli, jí z toho, co ty jíš, musíš si
poslechnout ty jeho stížnosti na tu práci, co kde a jak bylo, když ti jaksi vypráví ty svoje nesmysly,
teďka co všechno začne vyprávět, tak si ho musíš poslechnout, toho je tolik, že si to člověk udělá
radši sám, jo, to je velice závažné, proč to trestné třeba je, dneska někdo jde, něco ukradne, dají
ho do vězení ku dvěma darebákům, jako je on, a tam se to naučí ukradnout tak, že ho třeba příště
nechytí, oni ho teda chytí, takže v tom vězení je za pár let znova, jo, protože se v tom vězení
mezitím prošel vysokou školou zlodějů, (loupežník), vysoká škola loupežnictví, kdežto, když třeba
někdo něco ukradne, teďka nemá čím zaplatit, prodají ho do otroctví třeba na čtyři měsíce, aby si
to odpracoval, kdo si vezme otroka domů, to je z lidského hlediska, že to není tak jednoduché, že
toho má tolik nevýhod, že si ho nikdo vzít nechce, takže kdo si ho vezme, prostě nějaký cadik (tj.
spravedlivý, má pozn.), takže až si ho vezme do tý rodiny, tak zde uvidí slušný chování a já nevím,
co všechno, a tenhle ..., ani takový už dneska neexistuje, dneska jediný otrok, který se dělá právě
kvůli těm manželským stavu, že, když je někde nějaký mamzer tak, aby se očistil, tak kvůli tomu
hledají nějakou ženu, která chce konvertovat s tou, jestli náhodou nechce být místo toho otrokyně,
čímž na druhé straně zdarma získá, jestli má zájem, tak získá rovnou giur (konverzi, má pozn.),
což člověk neví, zda a jestli bude, a pakliže má ten zájem a to nikdo neví, to ví prostě jenom ten
bejt din (rabínský soud, má pozn.), ví, že je to otrokyně, oni spolu žijí, prostě, že jo to je v úplně
normálním vztahu, nikdo neví mezi nimi ty (to je prakticky jen na papíře), je to na, ani na papíře to
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není, je to prakticky pouze mezi člověkem a Bohem, jak to prostě budou dělat, že jo prostě příjme
ty příkazy, co má ta otrokyně, nicméně otrokyně má stejně ty přikázání, které má žena, takže v
praxi to prostě dopad na vykonávání přikázání nemá pro tu ženu, jo, a že jo on ty děti propouští na
svobodu, že ty děti už prostě otroci nejsou, to by byl velký problém, ale on je propouští na svobodu,
a tím pádem je to prostě uzamčený kruh, takový rodinný, a takže otroci jsou. (11:02-15:52),
viz https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=446668105361058&id=1586248067 : O
poznamenání nemanželského dítěte zplozeného z nevěry, 20.5.2012, rabi Jicchak Seifert
Aktualizováno úno 15, 2022 2:04:40odpol.
11.02, 2022 1:31:47
Bible: Jew's property is a slave beaten without penalty unless his death in 1 or 2 days*. 1000 AD
Jews imported Slavic slaves to Arabic Spain, North Africa, and Caliphate of Baghdad, some men
were castrated through Jews**. Forced-converted Jew-Christians had big share in a Portuguese
Atlantic black slave trade (possibly Jew, US president Lincoln abolishing slavery)***. Now slaves
are children and their non-Jewish mother-cohabitee of Jew-bastard for legal marriage, and thieve
possibly, before working off punishment, who did not redeem himself****.
* Bible KJV, Ex 21, 20 And if a man smite his servant, or his maid, with a rod, and he die under his
hand; he shall be surely punished. 21 Notwithstanding, if he continue a day or two, he shall not be
punished: for he is his money.
** For example, in the 9th and 10th centuries Vikings and Russian merchants took East Slavic
slaves into the Baltic. They were then gathered in Denmark for further transshipment and sold to
Jewish and Arabic slave traders, who took them to Verdun and León. There some of the males
were castrated. From those places the slaves were sold to harems throughout Moorish Spain and
North Africa. In the 9th century the Baghdad caliphate got slaves from western Europe via
Marseille, Venice, and Prague; Slavic and Turkic slaves from eastern Europe and Central Asia via
Derbent, Itil, Khorezm, and Samarkand; and African slaves via Mombasa, Zanzibar, the Sudan,
and the Sahara., see Encyclopaedia Britanica 2011 Ultimate Edition, DVD, slavery Encyclopædia
Britannica Article, The international slave trade
***
- https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_views_on_slavery#Post-Talmud_to_1800s : Historian
Seymour Drescher concludes that New Christian merchants managed to gain control of a sizeable
share of all segments of the Portuguese Atlantic slave trade during the Iberian-dominated phase of
the Atlantic system. Due to forcible conversions of Jews to Christianity many New Christians
continued to practice Judaism in secret,
- In fact, there are those who believe that Honest Abe was Jewish. After all, his name was
Abraham. His great-grandfather was named Mordechai . Lincoln was the only President not to have
a formal religious affiliation. He was neither raised in a church nor did he ever belong to a church.
When Abraham Lincoln was assassinated, whole Jewish communities sat shivah. Rabbis all over
the country eulogized the fallen President. Rabbi Isaac Mayer Wise,the man who created Reform
Judaism in this country, began his eulogy with the words… “Brethren, the lamented Abraham
Lincoln believed himself to be bone from our bone and flesh from our flesh. He supposed himself to
be a descendant of Hebrew parentage He said so in my presence.”, Rabbi Jeff Kahn, Temple Har
Shalom, see https://www.barbrastreisand.com/news/abe-lincoln-jewish/ : Was Abe Lincoln
Jewish?? AUGUST 24, 2017
**** rabbi Jicchak Seifert (student) But a problem with children, which is not the case, if he marries
a slave girl, because slaves don't have ... how it translates, they're not ... like their children, how do
they say, (that they would convert), it's something like that, so now the daddy is not the father of the
children, it's just a kind of interruption of the relationship and here this interruption interrupts the
impurity, thus in relation to the slave girl where she came from, she came from an unclean thing,
from this pure side by immersing herself in the mikveh, she accepted the ten commandments which
the slaves accept, so she went to the clean side, she can delete the husband's impurity so that he
can live with her, in relation to the children, the children are not his, and therefore the children are
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what, they are the children of a slave girl, so they are slaves, he will release them and thus they are
pure Jews, for this sense he can get rid of this (what, slaves do not exist today, no) so they exist,
just because here, who would like to be a slaveholder, that is (they exist, but here), you know what
it means to take a slave when he is ramba, when you buy a slave, yeah, I don't speak a Jewish,
non-Jewish slave, so you sleep on the ground, and he sleeps on the bed, eats what you eat, you
have to listen to his complaints about the job , where and how it was, when he somehow tells you
his nonsenses, now what everything he starts to tell you, you have to listen to him, there is so much
that you'd rather do it yourself yeah, that's very serious, why is it criminal, someone is going today,
steals something, they put him in prison with two villains like him, and there he learns to steal so
that maybe they won't catch him next time, thus they will catch him, so he's in that prison again in a
few years, yeah, because he went through a university of thieves in that prison, (robber), a
university of robbery, while if someone steals something, thereafter he has nothing to pay, they sell
him into slavery, for example for four months to pay it by work, who takes the slave to home, it is
from a human point of view, that it's not so simple that it has so many disadvantages that no one
wants to take him, so who takes him, just some tzadik (ie the righteous, my note), so when he
takes him in this family, he will see decent behavior here and I do not know what everything, and
this one ..., even such one does not exist today, today the only slave exists who is made because
of the marital status, that when there is mamzer somewhere to purify him, therefore they are
looking for a woman who wants to convert if she doesn't want to be a slave by chance instead, by
which she gets gratis if she is interested, so she gets straight giyur (conversion, my note), which
one does not know whether and if it will be, and if she is interested and no one knows, this beth din
(rabbinical court, my note) only knows it, he knows she's a slave girl, they live together, yeah it's
just in a completely normal relationship, no one knows these between them (it's practically only on
paper), it's, it's not on paper either, it's practically only between a human and God, how they'll just
do that, yes, she'll just take the orders, which the slave girl has, but the slave girl still has the same
commandments, which a woman has, so in practice it just has not an influence on the execution of
the commandments for this woman, yeah, and that he releases the children to liberty, that the
children are simply no longer slaves, this would be a big problem, but he is releasing them to
liberty, and therefore it is simply a locked circle, such a family one, and so slaves are. (11:0215:52),
see https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=446668105361058&id=1586248067 : O
poznamenání nemanželského dítěte zplozeného z nevěry, 20.5.2012, rabbi Jicchak Seifert
Aktualizováno úno 15, 2022 2:04:07odpol.
11.2, 2022 3:02:25
Rabín Seifert: Se zkazí, je gój, a potom zase konvertuje. Do chvíle, než byla dána Tóra, což je
dáno podmínkou vzniku národa Izraele, všichni jsou židé, nicméně ten, kdo se zkazí, přestává být
židem, pakliže se chce znovu stát židem, tak musí konvertovat, po Tóře to tak není, to, co chybí v
jeho duši, nahrazují ostatní v duši kolektivní, takže jemu stačí, kdy se vrátí, se dá na pokání, to, co
zkazil, musí napravit, ale nepřestává být židem.*
* My jsme si řekli mnohokrát, že do chvíle, než byla dána Tóra, tak zde, což je dáno podmínkou
vzniku národa Izraele, tak zde existuje úplně jiný stav, stav je takový, všichni vlastně jsou židé,
všichni, nicméně ten, kdo se zkazí, přestává být židem, není židem, pakliže se chce znovu stát
židem, tak musí přijít a konvertovat, po Tóře to najednou tak není, to, co chybí v té jeho duši,
nahrazují ti ostatní v duši kolektivní, takže jemu prostě stačí jako, ve chvíli, kdy se vrátí, tak on se
dá na pokání, takže to, co zkazil, to musí napravit, ale tady jde, nepřestává být v jedinou chvíli
židem, ale před tím to tak nebylo, proto Betúel (otec židovské pramatky Rebeky, viz Bible, Genesis
22,23, má pozn.) je z těch, kdo přichází vlastně z toho nitra toho zla k tomu dobru, ale zůstává
někde uprostřed, a proto je z dobré zbožné rodiny, je židem, ale když je zapotřebí, já nevím, nejíst
košer, sníst někde nějakou veverku, u toho se opít nebo něco takového, tak on se zkazí, je gój, a
potom zase konvertuje a je znovu zase zbožnou hlavou rodiny, a tak je to se všemi, tímto
způsobem oni vidí víru, oni ji dobře dodržují, oni všechno dělají, ale jsou zbožnými lidmi, co to bylo
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minulý týden, jsem byl gój a teď jsem žid, co to s tím má společného, jsem nebyl žid minulý týden,
za 14 dnů zase nebude, tady tímto způsobem, nějakým způsobem tam vedli, a s tím teď bude
konec, kdo chce jít za pravdou, volí tu pravdu, už v Tóře nikdy neskončí, takže buď to příjmu za
chvíli, když jsi to udělal, já jsem, ne já jsem, prostě ve chvíli, když jsi to přijal, tak jsi to přijal, takže
není možné nějakým způsobem se z toho vyvlíknout, prostě, když chci být zbožný, tak musím být
zbožný, ale když chci být darebák, tak si to potom vypiji, že jsem byl darebák, a nemůžu říkat, byl
jsem takhle a teď jsem takhle, když si vypiji, tak jsem byl jsem zbožný žid a když jsem byl nežid, tak
si to udělám, protože to bylo něco jiného, to prostě mně to nefunguje, ani tehdy to teoreticky
nefungovalo, ale teďka si to aspoň člověk nemůže ani odůvodnit, že mu to funguje, dneska je ten
problém, že dnes jsou lidi blbí, takže si to ani neodůvodňují, ale tehdy, tehdy i prostě takovíto lidé
měli tu hlavu, že si to aspoň museli odůvodnit, tak prostě tak to odůvodňovali (35:17-47:18),
viz https://www.youtube.com/watch?v=cHu38mLXz0Y : Rabi Jicchak Seifert tajnost okolo
Jicchokova sňatku, 27.11.2016
Aktualizováno úno 11, 2022 2:54:29odpol.
11.02, 2022 13:41:41
Rabbi Seifert: He is corrupt, he is goy, and then he converts again. Until Torah was given, which is
condition of origin of Israeli nation, all are Jews, however, the one who is corrupt, ceases to be
Jew, if he wants to be Jew again, so he must convert, after Torah it is not like that, what is missing
in his soul, it is replaced by the other ones in collective soul, so he only needs to repent when he
returns, what he corrupted, he must correct, but he doesn't cease to be Jew.*
* We said many times that until the Torah was given, so here, which is a condition of the origin of
the nation of Israel, there is a completely different status, the status is such, all are actually Jews,
everyone, however, who he is corrupt, he ceases to be a Jew, he is not a Jew, if he wants to
become a Jew again, he has to come and convert, after the Torah it suddenly is not like that, it is
not like that, what is missing in his soul, it is replaced by the other ones in collective soul, in the
moment he returns, he will repent, so what he corrupted, he must correct, but here it is, he does not
cease to be a Jew at one moment, but before that it was not, therefore Bethuel (father of a Jewish
foremother Rebekah, see Bible, Genesis 22:23, my note) is one of those who actually comes from
the inside of evil to the good, but he remains somewhere in the middle, and therefore he is from a
good pious family, he is a Jew, but when necessary, I don't know, not to eat kosher, somewhere to
eat some squirrel, to get drunk during it or something like that, so he is corrupt, he's goy, and then
again he converts and he is again the pious head of the family, and so it is with everyone, this way
they see the faith, they observe it well, they do everything, but they are pious people, what was it
last week, I was goy and now I am a Jew, what is it in relation to me, I wasn't a Jew last week, after
14 days he won't be again, here in this way, somehow they did there and now there will be an end,
whoever wants to follow the truth, he chooses the truth, he will never end in the Torah, so either I
receive it after the moment when you did it, I am, not I am, just the moment you accept it, so you
accepted it, so it's not possible to get out of it in any way, just when I want to be pious, I must be
pious, but if I want to be a villain, then I'll pay for that I was a villain, and I can't say I was like this
and now I'm like this when I'll pay, so I was a pious Jew and when I was a non-Jew, I'll do it
because it was something else, it just doesn't work for me, even at that time it didn't theoretically
work, but now at least one can't even justify that it works for him, today the problem is that today
people are stupid, so they don't even justify it, but at that time, at that time even such people had
their head that at least they had to justify it, so like that they justified it (35:17-47:18),
see https://www.youtube.com/watch?v=cHu38mLXz0Y : Rabbi Jicchak Seifert tajnost okolo
Jicchokova sňatku, 27.11.2016
Aktualizováno úno 11, 2022 2:52:45odpol.
11.02, 2022 14:44:29
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Démon Říšský kancléř Adolf Hitler pečoval o blaho zvířat do konce německé Třetí říše ve
Východním Prusku. Snad nejmarkantnější je, že rozkazy armádě nenechají nikoho na pochybách,
že evakuační jednotka by se měla nejprve snažit dostat dobytek do bezpečí, než se začne zabývat
civilním obyvatelstvem. Zajištění toho, aby byl dobytek vyveden z cesty zranění, bylo považováno
za prioritu a zvláštní pozornost byla věnována venkovskému obyvatelstvu zachráněné s jejich
dobytkem.*
* Divize dislokované v oblasti měly za úkol evakuovat obyvatelstvo bezprostředně za frontou,
zatímco evakuace oblastí dále do týlu měla zůstat úkolem civilní správy, i když konečnou
odpovědnost v obou případech nesl místní Kreisleiter. Aby se zajistilo, že se civilisté skutečně
zdržují mimo evakuované oblasti, bylo nyní vojákům nařízeno hlásit každého, na koho narazí, bez
platných dokladů, načež byli tito lidé převezeni do nejbližšího Kreisleitung (okresní úřad) v
doprovodu poddůstojníka. Snad nejmarkantnější je, že rozkazy armádě nenechají nikoho na
pochybách, že evakuační jednotka by se měla nejprve snažit dostat dobytek do bezpečí, než se
začne zabývat civilním obyvatelstvem. Zajištění toho, aby byl dobytek vyveden z cesty zranění,
bylo považováno za prioritu a zvláštní pozornost byla věnována venkovskému obyvatelstvu, které
bylo přijato – samozřejmě s jejich dobytkem – na Samland (poloostrov na jihovýchodním pobřeží
Baltského moře, má poznámka). Zápis ze schůzky ze dne 6. ledna 1945 mezi OKW
(Oberkommando der Wehrmacht, má poznámka) a vysokými představiteli strany dále ilustroval, že
obyčejní civilisté jsou považováni za nahraditelní ... ,
viz https://books.google.cz/books?id=JDQTEAAAQBAJ&pg=PA193&lpg=PA193&dq=Wehrmacht+
assist+with+the+evacuation+of+cattle+east+prussia&source=bl&ots=wKLnkqRIf&sig=ACfU3U2myt4wPGGtEciE465EGIgKFzSqtg&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwjAjcmnsPj1AhXnhf
0HHcRCDIIQ6AF6BAgwEAM#v=onepage&q=Wehrmacht%20assist%20with%20the%20evacuatio
n%20of%20cattle%20east%20prussia&f=false : strany 192-194, Violence in Defeat: The
Wehrmacht on German Soil, 1944–1945, Autor: Bastiaan Willems, Cambridge University Press,
Spojené království, první vydání 2021
Aktualizováno úno 12, 2022 8:11:07dopol.
11.02, 2022 21:27:16
Demon Reich Chancellor Adolf Hitler took care of animal welfare until end of German Third Reich
in East Prussia. "Perhaps most striking is that the orders to the army leave no doubt that the
evacuation drive should first seek to get the cattle to safety before it concerned itself with the
civilian population. Assuring that cattle were brought out of harm's way was considered a priority,
and special attention was paid to the rural population," saved with their livestock.*
* The divisions stationed in the area were tasked with the evacuation of population immediately
behind the front while the evacuation of areas further to the rear was to remain the task of the civil
administration, although the local Kreisleiter bore the final responsability in both cases. To ensure
that civilians actually stayed away from the evacuated areas, troops were now ordered to report
everone they encountered without valid papers, after which these people were transported to the
nearest Kreisleitung (district office), escorted by a non-commissoned officer. Perhaps most striking
is that the orders to the army leave no doubt that the evacuation drive should first seek to get the
cattle to safety before it concerned itself with the civilian population. Assuring that cattle were
brought out of harm's way was considered a priority, and special attention was paid to the rural
population, which was taken in - with their livestock, of course - on the Samland (Peninsula on the
southeastern shore of the Baltic Sea, my note). The minutes of a meeting on 6 January 1945
between the OKW (Oberkommando der Wehrmacht, my note) and the hig-ranking officials of the
Party further ilustrated that ordinary civilians were considred expandable ... ,
see https://books.google.cz/books?id=JDQTEAAAQBAJ&pg=PA193&lpg=PA193&dq=Wehrmacht+
assist+with+the+evacuation+of+cattle+east+prussia&source=bl&ots=wKLnkqRIf&sig=ACfU3U2myt4wPGGtEciE465EGIgKFzSqtg&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwjAjcmnsPj1AhXnhf
0HHcRCDIIQ6AF6BAgwEAM#v=onepage&q=Wehrmacht%20assist%20with%20the%20evacuatio
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n%20of%20cattle%20east%20prussia&f=false : pages 192-194, The Evacuation of East Prussia,
Violence in Defeat: The Wehrmacht on German Soil, 1944–1945, Author: Bastiaan Willems,
Cambridge University Press, the United Kingdom, First published 2021
Aktualizováno úno 12, 2022 8:10:44dopol.
11.02, 2022 21:28:51
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Poloviční žid Ježíš z Nazaretu, tj. zakladatel křesťanství jako nějaký nejvýše postavený žid-anděl
(viz Bible: Tóbit - Tóbijáš 12,19, Jan 4,32, Lukáš 22,8) je syn Židovky Marie jako jeho matky./
ENGLISH: Half Jew Jesus of Nazareth, ie the founder of Christianity as some highest-ranking Jewangel (see Bible: Tobit 12:19, John 4:32, Luke 22:8), is the son of the Jew Mary as his mother.
11.02, 2022 21:37:47
Judaismus* nelze opustit*, judaismus posuzuje dobré vlastnosti nežid konvertitů (tj. zřejmě i jejich
genetické vlastnosti**, protože judaismus je velmi rodině založené náboženství*). Římskokatolickou
křesťanskou církev lze opustit, ale i tento dezertér zůstává dítě křesťanského Boha jako znak, který
přijali křtem, římskokatolická křesťanská církev i s těžce tělesně a psychicky vadnými konvertity
jako vojáky, i kdyby nemohli platně uzavřít křesťanské manželství.***
* Rabín Miša Kapustin (novinář): Ano, kdybych například řekl ano, kdyby on to vše měl už po
konverzi, tedy bych mu pomohl stát se židem, který nakonec má i zlý pocit z toho, a to by bylo moji
chybou, tedy nejen on, ale i já bych měl zlý pocit, neboť ze židovského, hlediska, když udělám
konverzi, to je jednosměrný lístek, dále on může pokračovat ve svém židovství, jak chce, může být
dobrým židem, zlým židem, může nakonec konvertovat na jiné náboženství, například jsem četl, byl
jeden člověk, který sloužil ve francouzské armádě, který se narodil katolíkem, tak on konvertoval na
judaismus, potom on konvertoval na islám, potom on se vrátil nazpět ke katolicismu, to je zajímavé,
to je takový koloběh náboženství v přírodě, a vlastně, ale ze židovského hlediska, jestli se nemýlím,
v katolicismu člověk může udělat křest, a potom může vystoupit z katolicismu, je obrat, člověk
vystupuje z náboženství, v islámu, když člověk konvertuje nebo vystupuje, může vystoupit, ale v
judaismu tak to nefunguje, to je jednosměrka. A kvůli tomu, když člověk, tak ten nejen člověk nejen
musí mít řidičák, ale musí spát po čas jízdy. (Miša, když judaismus je velmi rodině založené
náboženství ...) (32:05-33:26), viz https://tachles.tv/relacia/koser-podcast/koser-podcast-konverziak-judaizmu-gijur : Kóšer podcast: Konverzia k judaizmu (gijur), 46 min, 27.7.2021, Košer podcast
Focus, Rabín Miša Kapustin vysvetľuje, ako sa človek môže stať židom. Je to náročné a
jednosmerný lístok, upozorňuje.
** rabi Jicchok Seifert: Představme si, že ke mně přijde k soudu (zřejmě k rabínskému soudu, má
pozn.) nějaký nežid, že chce konvertovat, samozřejmě, že to odmítáme, a tak dále, a tak dále, z
mnoha důvodů, ale prostě nakonec dojdeme k tomu, že ten člověk, nějak dospěje, je to dobrý
člověk, myslí to vážně, věří v Boha, chce se přidat k židovskému národu, má dobré vlastnosti
(zřejmě i genetické, protože judaismus je velmi rodině založené náboženství, viz výše, má pozn.),
chce dodržovat tu Tóru a ty přikázání, není to jenom nějaká prostě módní výstřelek, je to opravdu,
že chce něco udělat, no tak, tak ho musíme přijmout, že. (24:50-25:38),
viz https://www.youtube.com/watch?v=wng799wM5Js : rabi Jicchok Seifert o šábesu se jijó ryby,
14.11.2016
*** římskokatolický kněz otec Marián Kuffa: Z těch 7 svátosti 3 mají nesmazatelný znak, které jsou
to, křest, biřmování a kněžství, když ti někdo vypálí tady do čela, vypálí ti takové rozžhavené
železo, když ti tu vypálí znak, můžeš plivat, dělat, co chceš, už to tam máš navždy, při křtu se ti
takto vypálí znak, nesmazatelně, ty se už, nedá se odkřtít, můžeš zradit křesťanství, můžeš odejít,
můžeš, furt si již s tím znakem křesťan, ano, sice který zradil, zradila, ale křesťan, tu máš
nesmazatelný znak, nesmazatelný, to křižmo, když jsi byl pomazaný, jakoby tě potvrdila, ano, ty jsi
dítě Boží, jinými slovy, jakoby ovečka, ovečka, to je dobré přirovnání, i z Písma to máme, to snad
ovečka je ten nejužitkovější tvor, ano, všecko, mléko, sýr, brynza, ještě i kůži, vlna, ještě i maso,
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všecko pro užitek, takovou ovečkou užitečnou máš být i ty, a stáváš se ji, tou ovečkou při křtu, při
křtu, když tě pokřtí, stáváš se takovou ovečkou, a měl by jsi být, měla by jsi být, měla by jsi být
užitečná, zpytujte si svědomí, křižmem, jakoby ti potvrdili, když tě pomazali, pomazali tě, to
znamená, ano, on je tou ovečkou, ona je tou ovečkou, druhý, druhé pomazání křižmem dostáváš
při biřmování, co to je biřmovaní, stáváš se Kristovým vojákem, vojákem Kristovy církve, když jsem
měl 18 roků, nás odváděli, odvedli nás, museli přijít jako branci, chlapci, gymnazisti, postavili nás
tak do řady a celá komise však, jestli je schopný za vojáka nebo není schopný, když někdo byl
slepý, nebo měl nějakou vážnou chybu tělesnou nebo psychickou, tak nebyl odvedený, když byl
odvedený, napsali odvedený a od toho okamžiku, kdyby vznikla válka, dají mi samopal do ruky,
ačkoliv nejsem voják, musíš bránit naši vlast, jestli bych ji nebránil, jsem dezertér a zrádce, při
biřmování přesně se stáváš vojákem Kristovy církve. (7:09-9:25),
viz https://www.youtube.com/watch?v=oGDo9FCUezQ : misiefilmom.sk, římskokatolický kněz otec
Marián Kuffa, o.Kuffa - Dobrou strechou na dome je dobré manželstvo, 20.7.2018
Aktualizováno úno 15, 2022 2:06:50odpol.
12.02, 2022 17:09:33
One cannot leave Judaism*, Judaism assesses good qualities of non-Jew converts (ie apparently
also their genetic qualities**, because Judaism is a very family-based religion*). One can leave
Roman Catholic Christian Church, but even this deserter remains child of Christian God as sign,
which they accepted through baptism, and Roman Catholic Christian Church also with hard
physical and mental ill converts as soldiers even if they cannot validly conclude Christian
marriage.***
* Rabbi Miša Kapustin (journalist): Yes, if, for example, I said yes, if he had it all after the
conversion, thus I would help him become a Jew who in the end has a bad feeling about it, and it
would be my fault, not only he or she, but also I would be with bad feeling, because from the
Jewish point of view, when I do the conversion, it is a one-way ticket, then one can continue his or
her Judaism as one wants, one can be a good Jew, a bad Jew, in the end one can convert to
another religion, for example, I read, was one man who served in the French army who was born a
Catholic, so he converted to Judaism, then he converted to Islam, then he returned to Catholicism,
it is interesting, it is such a cycle of religion in nature, and in fact, but from a Jewish point of view, if
I'm not mistaken, in Catholicism a human can be baptized, and then one can leave the Catholicism,
there is a turnaround, a human leaves religion, in Islam, when a human converts or leaves, one can
leave, but it is not so way of Judaism, it is one-way. And because of this, when a human, so this
human need not only to have a driver's license, but one also must to sleep during time of journey.
(Miša, when Judaism is a very family based religion ...) (32: 05-33: 26),
see https://tachles.tv/relacia/koser-podcast/koser-podcast-konverzia-k-judaizmu-gijur : Kóšer
podcast: Konverzia k judaizmu (gijur), 46 minutes, 27.7.2021, Košer podcast Focus, Rabbi Miša
Kapustin explains how a human can become a Jew. It is hard and the one-way ticket, he notifies.
** Rabbi Jicchok Seifert: Let us magine that one comes to me to court (apparently to rabbinical
court, my note) that one wants to convert, of course we refuse it, and so on, and so on, for many
reasons, but in the end we find the fact that this human, somehow matures, is a good human, one
means it seriously, one believes in God, one wants to join the Jewish nation, one has good
qualities (apparently also genetic, because Judaism is a very family-based religion, see above, my
note), one wants to perform the Torah and these commandments, it's not actually just some kind of
fashion eccentricity, it's really that one wants to do something, yeah so, so we must accept him or
her, right. (24:50-25:38), see https://www.youtube.com/watch?v=wng799wM5Js : rabi Jicchok
Seifert o šábesu se jijó ryby, 14.11.2016
*** Roman Catholic priest Father Marian Kuffa: Of the 7 sacraments 3 have an indelible sign, which
are they, the baptism, the confirmation, and the priesthood, when someone burns you into
forehead, they burn such a red-hot iron for you, when they burn you a sign here, you can spit, do
what you want, you have it there forever, indeliblly, you already, you cannot cancel baptism, you
can betray Christianity, you can leave, you can, still you are already with this sign a Christian, yes
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though, he betrayed, she betrayed, but a Christian, here you have indelible sign, indelible, this
consecrated oil, when you were anointed, as if it confirmed you, yes you are a child of God, in other
words, like a sheep, a sheep, that's a good comparison, we have it also from the Scriptures, it
perhaps a sheep is the most useful creature, yes, all, milk, cheese, bryndza cheese, moreover skin,
wool, moreover also meat, all for benefit, also you should be such a useful sheep, and you become
it, this sheep at baptism, at baptism, when you are baptized, you become such a sheep, and man
should be, woman should be, they should be useful, ask your conscience, by consecrated oil, as if
they validated you, when they anointed you, they anointed you, it means, yes, he is this sheep, she
is this sheep, the second, the second anointing with the consecrated oil you get in confirmation,
what is confirmation, you become a soldier of Christ, a soldier of the Church of Christ, when I was
18 years old, they were recruited us, they recruited us, they had to come as recruits, boys,
grammar school students, they put us so in line and the whole commission, however, if he is
capable as a soldier or not capable when someone was blind or had a serious physical or mental
error, so he was not recruited, when he was recruited, they wrote as recruited and from that
moment if war started, they will give me a submachine gun, although I'm not a soldier, you must
defend our homeland, if I was not be defending it, I'm a deserter and a traitor, when at the
confirmation you exactly become a soldier of the Church of Christ. (7:09-9:25),
see https://www.youtube.com/watch?v=oGDo9FCUezQ : misiefilmom.sk, Roman Catholic priest
Father Marian Kuffa, o.Kuffa - Dobrou strechou na dome je dobré manželstvo, 20.7.2018
Aktualizováno úno 15, 2022 2:05:52odpol.
12.02, 2022 20:23:32

Já, komunisté, židé, klerofašisté o lidském stvoření ráje: Ráj
komunismu má křesťanský základ, věřil v realizaci ráje skrz
aplikovanou vědu, ale odmítl Boha jako opium mas.* Také židé věří
ve vědecký důkaz. Tak klerofašisté věří, že špinaví židé ukřižovali
Ježíše Krista.** Ale Bůh je charita jako cenná láska***, tj. ve zkratce
co možná nejmenší smrt a bolest, ráj může být jen skrz charity
racionální vědu, politiku.
* https://magazin.aktualne.cz/kultura/umeni/komunisticky-raj-ma-krestanskepodhoubi/r~i:article:697516/ : Komunistický ráj má křesťanské podhoubí, Ivan Adamovič,
18.4.2011, Nad knihou Jeana Delumeaua Tisíc let štěstí
** The landowners and the bougeois keep the people in ignorance. they encourage religious
superstitions... and with the help of the popes, priests, and rabbis... they smother all revolutionary
instinct. That's why we call religion the opium of the masses. It's not true! That God doesn't exist!
He exists! Where is he? He exists, that's all. In Heaven. Does anyone else share this opinion?
You're alone in your beliefs. Filthy Poles! What is this? A conspiracy? The discussion is pointless.
Science has proven... Dirty Jew! You're the one who crucified... Jesus! You're an obscurantist and
a racist! Polish fascist! Lords... aristocrats! Do you know what Lenin said abou anti-Semitism? That
it's a crime as bad as counterrevolution! My brother was killed by the Germans! When I return to
Poland... Hell will freeze over first. Poland will never be Poland again. That's a lie! All right., see/
Vlastníci půdy a buržoazie udržují lidi v nevědomosti. podporují náboženské pověry... a s pomocí
popů, kněží a rabínů... dusí veškerý revoluční instinkt. Proto náboženství nazýváme opiem mas. To
není pravda! Že Bůh neexistuje! On existuje! Kde je? On existuje, to je vše. V nebi. Sdílí tento
názor ještě někdo? Jsi sám ve svém přesvědčení. Špinaví Poláci! Co to je? Spiknutí? Diskuse je
zbytečná. Věda dokázala... Špinavý žide! Ty jsi ten, kdo ukřižoval... Ježíše! Jsi tmář a rasista!
Polský fašista! Páni... aristokraté! Víte, co řekl Lenin o antisemitismu? Že je to zločin stejně špatný
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jako kontrarevoluce! Mého bratra zabili Němci! Až se vrátím do Polska... Nejdřív zamrzne peklo.
Polsko už nikdy nebude Polskem. To je lež! Dobře.,
viz https://www.youtube.com/watch?v=jCPo8f_fMvc : Europa Europa-Education at Orphanage in
Russia, Europa Europa (německy: Hitlerjunge Salomon) je historické válečné drama z roku 1990
režírované Agnieszkou Holland. Je založeno na autobiografii Solomona Perela z roku 1989,
německého židovského chlapce, který unikl před holocaustem tím, že utíká dále na východ, do
části Polska okupované Sověty, žije dva roky v sovětském sirotčinci, kde vstupuje do Komsomolu,
a pak se vydával za „nacistického“ Němce jako člen Hitlerjugend.
*** Přesto v minulosti k výše uvedenému zneužití Satanem slova „láska“ již došlo, v latině ve
starověkém Římě se pro slovo „láska“ používalo původně slovo „amor“, slovem „Amor“ čili česky
„láska“ byl posléze starověkými Římany nazván jeden z mnoha bohů jejich polyteismu, tento
starověký římský bůh lásky Amor nabyl poté spíše významu jako bůh sexu, který obsahoval a
schvaloval či doporučoval rovněž různé sexuální deviace jako např. pedofilní či homosexuální sex,
které byly ve starověkém Římě posléze četnými a společensky doporučovanými způsoby sexu.
Proto, když sv. Jeroným překládal v Biblickém Novém zákoně (tzv. Vulgata) do latiny ve 4.-5.
století našeho letopočtu větu z Bible, Nový zákon, 1 Janův „4:8Kdo nemiluje, nepoznal Boha,
protože Bůh je láska.“, v jeho latinské Vulgatě Joannis I „4:8 qui non diligit non novit Deum
quoniam Deus caritas est“, tak nepoužil pro slovo „láska“ ve starověkém Římě velmi
zdiskreditované latinské slovo „amor“, ale vytvořil pro toto slovo „láska“, kterou má být Biblický
jediný Bůh (viz výše), v latině zcela nové slovo „caritas“ v češtině „charita“ (odvozené od latinského
slova „carum, caro“, tj. v češtině „drahý“ či „cenný“, ve francouzštině „cher“, v italštině „caro“). Se
znalostí této historické zkušenosti je výše uvedené slovo láska ve smyslu „caritas“ či „charita“ dle
mého názoru Satanem prakticky nezneužitelné.
Literatura: http://janbarton.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=441864 : Bůh s námi, 2015, Německý
Wehrmacht měl ve výstroji svých vojáků na opasku heslo Gott mit uns. O tom, že je Bůh s nimi, byli
a jsou přesvědčeni všichni, Autor: Jan
Bartoň, http://www.biblenet.cz/app/b?book=John1&no=4 , http://vulsearch.sourceforge.net/html/1Jo
.html : Epistola B. Joannis Apostoli Prima, The Clementine Text Project was an effort between
2002 and 2005 to create a free online text version of the Clementine Vulgate/ Epistola B. Joannis
Apostoli Prima (První list blahoslaveného Jana apoštola), The Clementine Text Project byla snaha
v letech 2002 až 2005 vytvořit bezplatnou online textovou verzi Klementinské Vulgaty,
clementinevulgateproject@mail.com, https://cs.wikipedia.org/wiki/Vulgata , http://www.vira.cz/otazk
y/Caritas-vyznam-slova.html : Dominik Opatrný, 2011, Vira.cz provozuje Arcibiskupství pražské
Pastorační
Aktualizováno úno 13, 2022 3:13:16dopol.
13.02, 2022 1:08:26

I, communists, Jews, clerical fascists about human creation of
paradise: Communism's paradise has Christian basis, it believed in
realization of paradise through applied science, but rejected God as
opium of masses.* Also Jews believe in scientific proof. So clerical
fascists believe that dirty Jews crucified Jesus Christ.** But God is
charity as valuable love***, ie in short the least possible death and
pain, paradise can only be through a charity rational science,
politics.
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* https://magazin.aktualne.cz/kultura/umeni/komunisticky-raj-ma-krestanskepodhoubi/r~i:article:697516/ : Komunistický ráj má křesťanské podhoubí, Ivan Adamovič,
18.4.2011, Nad knihou Jeana Delumeaua Tisíc let štěstí
** The landowners and the bougeois keep the people in ignorance. they encourage religious
superstitions... and with the help of the popes, priests, and rabbis... they smother all revolutionary
instinct. That's why we call religion the opium of the masses. It's not true! That God doesn't exist!
He exists! Where is he? He exists, that's all. In Heaven. Does anyone else share this opinion?
You're alone in your beliefs. Filthy Poles! What is this? A conspiracy? The discussion is pointless.
Science has proven... Dirty Jew! You're the one who crucified... Jesus! You're an obscurantist and
a racist! Polish fascist! Lords... aristocrats! Do you know what Lenin said abou anti-Semitism? That
it's a crime as bad as counterrevolution! My brother was killed by the Germans! When I return to
Poland... Hell will freeze over first. Poland will never be Poland again. That's a lie! All right.,
see https://www.youtube.com/watch?v=jCPo8f_fMvc : Europa Europa-Education at Orphanage in
Russia, Europa Europa (in German language: Hitlerjunge Salomon) is a historical war drama from
1990 directed by Agnieszka Holland. It is based on the autobiography of Solomon Perel in 1989, a
German Jewish boy who escaped the Holocaust by fleeing further east to the Soviet-occupied part
of Poland, living in a Soviet orphanage for two years, entering the Komsomol, and then he starred
in Hitlerjugend (ie in Hitler Youth) as "Nazi" German member.
*** Although in the past the above mentioned misuse of the word “love” has already occurred, in
Latin in ancient Rome there was originally used the word "amor" for the word “love”, then one of the
many gods of Roman polytheism was called by the word "Amor" or by in English "love" by the
ancient Romans, then this ancient Roman god of love Amor acquired rather the meaning as a sex
god, who included and approved or recommended also various sexual deviations like pedophile or
homosexual sex, which later in ancient Rome were numerous and socially recommended ways of
sex. Therefore, when St. Jerome translated the Biblical New Testament (so called Vulgate) into
Latin in the 4th-5th Century AD (anno Domini) the phrase from the Bible, New Testament, 1 John 4,
"8 He that loveth not, knoweth not God, for God is love." in his Latin Vulgate Joannis I „4:8 qui non
diligit non novit Deum quoniam Deus caritas est“, so he did not use in ancient Rome largely
discredited Latin word "amor" for the word "love", but he created for this word “love”, which should
be Biblical only one God (see above), in Latin entirely new word "caritas" in English "charity"
(derived from the Latin "carum, caro", i.e. in English "dear"or "valuable", in French “cher”, in Italian
“caro”). According to me with knowledge of this historical experience the above mentioned word
love in the sense of "caritas" or "charity" is in practice inmisapplicable by Satan.
Literature: http://janbarton.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=441864 : Bůh s námi, 2015, The German
Wehrmacht had the motto Gott mit uns in the equipment of its soldiers. Everyone was and is
convinced that God is with them, author: Jan Bartoň
, http://www.biblenet.cz/app/b?book=John1&no=4 , https://www.biblegateway.com/passage/?searc
h=1+John+4&version=GNV , http://vulsearch.sourceforge.net/html/1Jo.html : Epistola B. Joannis
Apostoli Prima, The Clementine Text Project was an effort between 2002 and 2005 to create a free
online text version of the Clementine Vulgate, clementinevulgateproject@mail.com
, https://cs.wikipedia.org/wiki/Vulgata , http://www.vira.cz/otazky/Caritas-vyznam-slova.html :
Dominik Opatrný, 2011, Vira.cz operates the Archbishopric of Prague the Pastoral Center
Aktualizováno úno 13, 2022 2:59:45dopol.
13.02, 2022 2:36:08
Reptiliáni/ ENGLISH: Reptilians.
https://www.facebook.com/brnochickensave/photos/a.1276752849170131/2059513280894080/ :
Brno Chicken Save, 14.2.2022
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Aktualizováno dub 11, 2022 11:10:21odpol.
14.02, 2022 10:55:06
Perversní sny jsou reálné pornofilmy* promítané člověku před smrtí reptiliány-démony, jejichž herci
jsou v pekle. Možná psychická nemoc pro pocit viny**. Úmyslné porno-sledování v krajní nouzi s
jen jedním lidským stálým životním sexuálním párem jako pornoherci, to by mělo být krásné
heterosexuální porno, když semeno kopulace vyjde***. Starší pornoherci se často stanou
bezdomovci, kterým porno-divák má dát dary proti vině, téměř každý sledoval porno.
*** Bible ČEP, Leviticus 15, 16Muž, který měl výron semene, omyje si celé tělo vodou a bude
nečistý až do večera.
* Pornografie (z řeckého πορνογραφία pornografía < porné (prostitutka) + grafein (psát); krátce:
porno) je neumělecké znázornění lidského těla či sexuálního chování, které nemá jiný účel, než
podněcovat sexuální pud. V přeneseném širším smyslu hanlivé označení vulgárního, příliš
otevřeného literárního útvaru, zpravodajství atd. Hranice mezi erotikou a pornografií jsou do
značné míry subjektivní. V minulosti byla jako "pornografická" pronásledována celá řada dnes
klasických uměleckých děl: Odysseus Jamese Joyce, Lolita Vladimíra Nabokova aj.
(viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Porno )
** https://cs.wikipedia.org/wiki/Výklad_snů : Výklad snů (v německém originále Die Traumdeutung)
je kniha zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda.
Aktualizováno úno 15, 2022 12:14:38dopol.
14.02, 2022 14:21:40
Perverted dreams are real porn movies* screened to human before death by reptilians-demons, of
which actors are in hell. Possible mental illness for guilt feeling**. Intentional porn-watching in
extreme need with only one human permanent life sexual pair as pornoactors, it should be nice
heterosexual porn when seed of copulation goes out***. Older porn actors often become homeless
people to whom the porn-viewer shall give gifts against guilt, nearly everyone watched porn.
*** Bible KJV, Leviticus 15, 16And if any man's seed of copulation go out from him, then he shall
wash all his flesh in water, and be unclean until the evening.
* Pornography (from Greek πορνογραφία pornography <porn (prostitute) + Grafein (write), briefly:
porn) is inartistic representation of the human body or sexual conduct that has no purpose other
than to stimulate sexual instinct. Broader metaphorical sense derogatory designation vulgar, too
open literary department, news, etc. The boundaries between erotica and pornography are largely
subjective. In the past, as "pornographic" were haunted today many classic works of art: James
Joyce's Ulysses, Lolita written by Vladimir Nabokov, etc. (see http://cs.wikipedia.org/wiki/Porno )
** https://en.wikipedia.org/wiki/The_Interpretation_of_Dreams : The Interpretation of Dreams
(German: Die Traumdeutung) is an book by Sigmund Freud, the founder of psychoanalysis.
Aktualizováno úno 15, 2022 12:16:15dopol.
14.02, 2022 15:01:09
Policie stíhá kněze. Údajně: Není ve vazbě (jeho římskokatolická církev se za něj zaručila), uřízl
jinému muži varle pro svou sexuální zvrhlost, doznal to částečně.* Ta církev říká: "Běda člověku,
který kráčí po 2 cestách, hovoří svatý Gregor, co je to kráčet po 2 cestách, já ti to povím, jdeš na
zpověď, pozoroval jsem nemravné filmy, vyzpovídáš se, ale v šuplíku máš nemravnou pásku,
nevyhodíš ji (charitní i necharitní, má pozn.), tedy počítáš s tím, že ji ještě někdy pozoruješ."**
* https://www.novinky.cz/krimi/clanek/policie-stiha-mladeho-kneze-urizl-muzi-varle40387036#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=38wG9a
HFtPW202202140735&dop_id=40387036&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-
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boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Policie stíhá mladého kněze. Uřízl muži varle, 14.2.2022,
Patrik Biskup, Právo
** Slovenský římskokatolický křesťanský kněz Marián Kuffa: "Správně kleknout před Bohem,
správná adorace, v duchu a pravdě, všecky tvoje příkazy chci splnit, i zákazy, toto je správná
adorace, to je kleknutí před Bohem, a toto, to už je jen vnější znak, který se má shodovat s vnitrem,
jestli máš jeden příkaz, který nechceš splnit, jeden zákaz, který nechceš dodržet, falešně klekáš,
falešně klekáš, to je falešné, běda člověku, který kráčí po 2 cestách, hovoří Gregor, svatý Gregor
(bývalý katolický křesťanský papež, má pozn.). Ne, který padne na druhou cestu, ale který kráčí po
2 cestách, běda člověku. Co je to kráčet po 2 cestách, já ti to povím, jdeš na zpověď, pozoroval
jsem nemravné filmy, vyzpovídáš se, ale v šuplíku máš nemravnou pásku, nevyhodíš ji (charitní i
necharitní, má pozn.), tedy počítáš s tím, že ji ještě někdy pozoruješ." (12:56-14:08),
viz https://www.youtube.com/watch?v=8WcwD7Y6c9k : LÁSKA BEZ HRANIC, BŮH JE LÁSKA Mariána Kuffy (Clarion Congress Hotel Olomouc, 11.2.2017 credonadacnifond.cz ), 12.2.2017,
kázání slovenského římskokatolického křesťanského kněze Marián Kuffa, SPOLEK GOSCHA,
goscha.cz
Aktualizováno úno 15, 2022 12:35:29dopol.
14.02, 2022 22:04:15
Police prosecutes a priest. Allegedly: He isn't in detention (his Roman Catholic Church guaranteed
for him), he cut off another man's testicle for own sexual perversity, he admitted it partly.* This
church says: "Don't dare walk on 2 paths, says Saint Gregor, what it's to walk on 2 paths, I'll tell
you, you are going to confession, I watched nude movies, you said a confession, but you have
nude tape in drawer, you won't throw it away (charitable and also non-charitable one, my note),
thus you expect that you sometime will watch it again".**
* https://www.novinky.cz/krimi/clanek/policie-stiha-mladeho-kneze-urizl-muzi-varle40387036#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=38wG9a
HFtPW202202140735&dop_id=40387036&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Policie stíhá mladého kněze. Uřízl muži varle, 14.2.2022,
Patrik Biskup, Právo
** Slovak Roman Catholic Christian priest Marián Kuffa: "Correctly to kneel before God, correct
adoration, in spirit and truth, I want to perform all your commands, also prohibitions, this is correct
adoration, this is kneeling before God, and this, this is already only an external sign that is
supposed to coincide with the interior, if you have one command which you do not want to
accomplish, one prohibition which you do not want to keep, you are falsely kneeling, falsely
kneeling, it is false, don't dare walk on 2 paths, says Gregor, Saint Gregor (former Catholic
Christian pope, my note). No this one, who falls to the second path, but who walks on 2 paths.
What it's to walk on 2 paths, I'll tell you, you're going to confession, I watched nude movies, you
said a confession, but you have nude tape in drawer, you won't throw it away (charitable and also
non-charitable one, my note), thus you expect that you sometime will watch it again." (12:5614:08), see https://www.youtube.com/watch?v=8WcwD7Y6c9k : LÁSKA BEZ HRANIC, BŮH JE
LÁSKA/ LOVE WITHOUT BORDERS, GOD IS LOVE - Marián Kuffa (Clarion Congress Hotel
Olomouc, 11.2.2017 credonadacnifond.cz ), 12.2.2017, sermon of the Slovak Roman Catholic
Christian priest Marián Kuffa, SPOLEK GOSCHA/ ASSOCIATION GOSCHA, goscha.cz
Aktualizováno úno 15, 2022 12:34:59dopol.
14.02, 2022 22:47:21
Rusko hlásí konec vojenských manévrů kolem Ukrajiny, chce zřejmě příští mezinárodní rozhovory
nebo naopak brzkou invazi, viz/ ENGLISH: Russia announces the end of military maneuvers
around Ukraine, it apparently wants next international talks or, on the contrary, an early invasion,
see https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/moskva-hlasi-konec-manevru-kolem-ukrajiny-

1148

40387160#utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Moskva hlásí
konec manévrů kolem Ukrajiny, Jitka Zadražilová, Novinky, ČTK, 14.2.2022
Aktualizováno úno 15, 2022 10:15:01dopol.
15.02, 2022 0:28:07

Má Filosofie rovnováhy (pod licencí Creative commons, tj. společná
tvorba) obsahuje velký počet shrnutí všech druhů vyhotovených
textů. Tato shrnutí jsou určena pro obec charitních živých tvorů. Po
studiu základních pravidel těchto shrnutí (viz obrázek v úvodu této
strany) v rámci většího či menšího počtu těchto mých jednotlivých
shrnutí pro pochopení praktického užití těchto pravidel skutečně
kdokoliv může pokračovat v mé světské filosofické práci (svodky*).
*
- V úvodu k SSČ (Slovníku spisovné češtiny, má pozn.) z roku 1994 jsem našla spojení policejní
svodka. Ve slovníku jsme ale jeho výklad nenašel. Mám je tedy chápat jenom jako příklad pro
vysvětlení proměn slov? Opravdu; toto spojení je v SSČ 1994 zmíněno pouze v úvodu. V
diferenčním přehledu už je slovník neuvádí. A to ani jako celé sousloví, ani jako samostatný odkaz
u slova "policejní" (samostatné slovo svodka nenajdeme ve slovníku vůbec). Ve starším SSJČ
1989 (Slovník spisovného jazyka českého, má pozn.) najdeme jen výraz svodný (pro text vzniklý
shrnutím - z různých textů, rukopisů). Patrně se tedy (v tomto případě) skutečně jedná jen o jakousi
ilustraci k výkladu., viz https://plzen.rozhlas.cz/promeny-slovniku-po-listopadu-1989-6803956 :
Proměny slovníku po listopadu 1989, Český rozhlas, 23.9.2010, autor: Zbyněk Holub
- svodka, význam 1. přehled tisku pro účely nějaké konkrétní osoby či organizac,
viz https://cs.wiktionary.org/wiki/svodka#význam
Aktualizováno úno 15, 2022 4:16:41odpol.
15.2, 2022 15:33:17

My Philosophy of Balance (under license Creative commons, ie
common creation) contains a large number of summaries of all kinds
of texts. These summaries are intended for community of charitable
living creatures. After studying basic rules of these summaries (see
picture at the page top) within more or less number of these my
individual summaries for understanding of practical application of
these rules, really everyone can continue my secular philosophical
work (of svodky*).
*
- In the introduction to the SSČ (Dictionary of Standard Czech, my note) from 1994, I found a term
a police "svodka". However, we did not find its interpretation in the dictionary. So should I
understand it only as an example for explaining word changes? Really; this term is mentioned in
the SSČ 1994 only in the introduction. The dictionary no longer lists it in the difference overview.
Neither as a whole phrase, nor as a separate reference to the word "police" (a separate word
svodka is not found in the dictionary at all). In the older SSJČ 1989 (Dictionary of the Standard
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Czech Language, my note) we find only the term "svodný" (for a text created by a summary - from
various texts, manuscripts). Probably (in this case) it is really only such an illustration for the
interpretation., See https://plzen.rozhlas.cz/promeny-slovniku-po-listopadu-1989-6803956 :
Proměny slovníku po listopadu 1989, Český rozhlas/ Czech Radio, 23.9 .2010, author: Zbyněk
Holub
- svodka, meaning 1. press overview for the purposes of a specific person or organization,
see https://cs.wiktionary.org/wiki/svodka#význam
Aktualizováno úno 15, 2022 4:25:31odpol.
15.2, 2022 15:53:04
V co věří (němé/c/) dravé zvíře? Téměř nevěří postiženým lidem, pro jejichž léčbu se musí mrzačit
či zabíjet zvířata. Srovnej: "Dejte, prosím, aspoň penny chudobnýmu děvčeti, zařídím vám
přerušení případnýho početí, dáte-li mi pětipenci, tak se za vás pomodlím ve svý malý rezidenci s
minimálním pohodlím." "Dáte-li mi kus medu, ještě lépe pojedu, Ježíškovi do Betléma sladký koláč
zavezu." "poskytnem vám pro žebrotu povolení, zaplatíte však daň z přepychu!" (Tragédie s
agentem, viz https://www.hlasite.cz/text-pisne/karelkryl/43627-tragediesagentem/ )
Aktualizováno dub 11, 2022 9:14:15dopol.
17.02, 2022 21:28:08
What does (German) predatory animal believe in? They nearly don't trust handicapped people, for
cure of whom one must cripple or kill animals. Compare: "Please give at least a penny to a poor
girl, I'll arrange for abortion if you give me 5 pence, so I'll pray for you in my small residence with
minimal comfort." "If you give me a piece of honey, I'll go even better, I'll take sweet cake to
Bethlehem for Jesus." "we'll give you permission for begging, but you'll pay luxury tax!" (Tragédie s
agentem, see https://www.hlasite.cz/text-pisne/karelkryl/43627-tragediesagentem/ )
Aktualizováno dub 11, 2022 9:13:43dopol.
17.02, 2022 21:40:30
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Exaktní věda: Svodky všech druhů textů pro charitní obec./ Exact science: Summary and extract of
all kinds of texts for the charity community.
17.02, 2022 22:05:49
Žid-andělé zkouší, aby žid-reptiliáni věřili v charitu. To nelze, jestli ne správná léčebná cesta pro
tyto reptiliány, aby nejedli zabité maso. Srovnej opat Břevnovského kláštera v Praze: V březnu
1937 vyšla encyklika papeže Pia XI proti nacismu Mit brennender Sorge. ihned poté vydal papež
také encykliku proti bezbožnému komunismu Divini redemptoris. Byly to texty jedinečné, jasný
pohled. možná větší bylo nebezpečí bezbožného komunismu.*
*Anastaz Opasek, bývalý opat Břevnovského kláštera v Praze: V březnu 1937 vyšla encyklika
papeže Pia XI proti nacismu Mit brennender Sorge (S palčivou lítostí, má pozn.), leckdo k ní byl
kritický, že to církvi ublíží a že katolíci budou ještě více pronásledováni, encyklika proti nacismu
rozebírala nacistickou nauku, jejich hereze, jejich, řekl bych, velehříchy, a to čím zabíjí člověka v
jeho svobodě, ihned poté vydal papež také encykliku proti bezbožnému komunismu Divini
redemptoris, byly to texty jedinečné, jasný pohled v době úplného ohrožení, obě nebezpečí zde
byla a byla veliká, možná větší bylo nebezpečí bezbožného komunismu. (2:21-3:17),
viz https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/?id=15721 : Dvanáct zastavení. Datum a čas
vysílání: Autor: Anastaz Opasek. Interpret: Radek Mezuláník Cyklus: Čtení na pokračování Část:
10. část (díl 10/41), Radio Proglas, citováno 20.2.2022

1150

Aktualizováno úno 20, 2022 8:16:16odpol.
20.02, 2022 18:16:44
Jew-angels try that Jew-reptilians believe in charity. This isn't possible, if no right healing way for
these reptilians not to eat killed meat. Compare the abbot of Břevnov Monastery in Prague: In
March 1937, Pope Pius XI encyclical against Nazism, Mit brennender Sorge, was published.
immediately afterwards the Pope also published an encyclical against godless communism Divini
redemptoris. They were unique texts, clear view. danger of godless communism was possibly
greater.*
*Anastaz Opasek, former abbot of the Břevnov Monastery in Prague: In March 1937, Pope Pius XI
encyclical against Nazism, Mit brennender Sorge, was published, many were critical of it, that it
would hurt the church and that Catholics would be even more persecuted, the encyclical against
Nazism analyzed the Nazi doctrine, their heresies, their, I would say, great sins, and what kills a
human in his or her freedom, immediately afterwards the Pope also published an encyclical against
atheist (bezbožný, ie godless in Czech language, my note) communism, Divini redemptoris, they
were unique texts, a clear view in time of total threat, both dangers were here and were great,
danger of atheist communism was possibly greater. (2:21-3:17),
see https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/?id=15721 : Dvanáct zastavení. Date and time of
broadcast: Author: Anastaz Opasek. Artist: Radek Mezuláník Cycle: Reading to be continued Part:
Part 10 (part 10/41), Radio Proglas, cited 20.2.2022
Aktualizováno úno 28, 2022 5:29:11odpol.
20.02, 2022 20:00:38
Taiwan prohibited new ducks for eggs cages./ Tchaj-wan zakázal nové kachny pro vajíčka
klece., https://www.facebook.com/ciwf.cesko/photos/a.634961366554175/5141292792587654 :
Compassion in World Farming Česko, 21.2.2022
Aktualizováno dub 11, 2022 12:26:58odpol.
21.02, 2022 16:22:15
Nejvíc proti obětem války je rozdělení Ukrajiny referendy, když zapomněli na oběti. Židů, Západní
Ukrajiny msta to prodlouží: v 1300 polská okupace s židovskými kolaboranty, genocida židů v
1650-1918 v povstání Chmelnického a v pogromech v carském Rusku a v 1918 ukrajinskými
nacionalisty, ale ruští židobolševici zavraždili v 1932 hladomoru 5 miliónů Ukrajinců, kteří v 1939-45
vraždili 100000 Poláků a více v židovském holocaustu, od 2014 bylo 13000 mrtvých v občanské
válce.*
*
- After the Tater devastation, Kiev in the 14th c. came under Lithuania and/or Poland, and in this
arrangement “more and more jews wandered from Podolia and Volhynia into the Ukraine,” in the
regions of Kiev, Poltava, and Chernigov. This process accelerated when a large part of Ukraine
came directly under Poland in the Union of Lublin, 1569. The main population consisted of orthodox
peasants, who for a long time had had special rights and were free of tolls. Now began an intensive
colonization of the Ukraine by the polish Szlachta (Polish nobility) with conjoint action by the jews.
“The Cossacks were forced into immobility, and obligated to perform drudgery and pay taxes… The
Catholic lords burdened the orthodox peasants with various taxes and service duties, and in this
exploitation the jews also partly played a sad role.” They leased from the lords the “propination,” i.e.
the right to distil vodka and sell it, as well as other trades. “The jewish leasers, who represented the
Polish lord, received – of course only to a certain degree – the power that the landholder had over
the peasants; and since the jewish leasers… strove to wring from the peasants a maximum profit,
the rage of the peasants rose not only against the Catholic landlords but also against the jewish
leasers. When from this situation a bloody uprising of the Cossacks arose in 1648 under leadership
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of Chmelnitsky, Jews as well as Poles were the victims” – 10,000 jews died., see pages 13-14,
Aleksandr Solzhenitsyn, 200 Years Together, Russo-Jewish History/ ČESKY: Po tatarské
devastaci Kyjev ve 14. stol. se dostal pod Litvu a/nebo Polsko a v tomto uspořádání „stále více židů
putovalo z Podolí a Volyně na Ukrajinu“ do oblastí Kyjeva, Poltavy a Černigova. Tento proces se
urychlil, když se velká část Ukrajiny dostala přímo pod Polsko v Lublinském svazu v roce 1569.
Hlavní populaci tvořili ortodoxní rolníci, kteří měli po dlouhou dobu zvláštní práva a byli osvobozeni
od mýtného. Nyní začala intenzivní kolonizace Ukrajiny polskou Szlachtou (polská šlechta) se
společným působením židů. "Kozáci byli donuceni k usídlení a povinni vykonávat dřinu a platit
daně... Katoličtí páni zatěžovali ortodoxní rolníky různými daněmi a služebními povinnostmi a v
tomto vykořisťování sehráli částečně smutnou roli i židé." Pronajali si od vrchnosti „propinaci“, tedy
právo pálit vodku a prodávat ji, stejně jako další živnosti. „Židovští pachtýři, kteří zastupovali
polského pána, dostali – samozřejmě jen do určité míry – moc, kterou měl statkář nad sedláky; a
protože židovští pachtýři... se snažili vyždímat z rolníků maximální zisk, vzedmul se vztek rolníků
nejen proti katolickým statkářům, ale i proti židovským pachtýřům. Když z této situace v roce 1648
vzniklo krvavé povstání kozáků pod vedením Chmelnického, obětí byli židé i Poláci“ – zemřelo
10000 židů, viz str. 13-14, Alexandr Solženicyn, 200 Years Together, Russo-Jewish History
- Jen pomalu se vzpamatovávali po pogromu Bogdana Chmelnického, jehož kozáci roku 1684
vyvraždili desetitisíce Židů. Během následující dekády jich padlo za oběť pogromům téměř půl
milionu a přibližně 700 židovských komunit nenávratně zaniklo. O necelých 100 let později (1768)
se dějištěm podobné tragedie stalo město Uman, kde tisíce Židů hledaly útočiště před tlupami
hajdamáků., viz str. 9, Příběhy rabi Nachmana, z hebrejského originálu přeložila a úvodem a
komentářem opatřila Tereza Krekulová, vydalo nakladatelství Argo, Praha roku 2005
- To examine the anti-Jewish pogroms during the Russian Civil War, we consult a large volume
Jewish Pogroms: 1918-1921 compiled by Jewish Public Committee for Aid to Victims of Pogroms in
1923 and published later in 1926. (The year of publication explains why we find nothing about
pogroms by the Reds — the book “aims to examine the roles of Petliura’s troops, the Volunteer
[White] Army, and Poles in the carnage of pogroms in the described period.”) Regular troops
participated in pogroms in larger cities and towns as they marched, whereas independent bands
acted in the hinterlands, thus effectively denying the Jews safety anywhere. Pogroms by Petliura’s
troops were particularly atrocious and systematic and sometimes even without looting, such as, for
example, pogroms in Proskurov, Felsztyn and Zhytomir in February of 1919, Ovruch in March,
Trostyanets, Uman and Novomirgorod in May 1919. The worst pogroms by bands were in Smila
(March 1919), Elisavetgrad, Radomyshl, Vapniarka and Slovechno in May 1919, in Dubovka (June
1919); by Denikin’s troops – in Fastov (September 1919) and Kiev (October 1919). In Byelorussia,
there were pogroms by Polish troops, for example, in Borisov and in the Bobruisk District, and by
Polish-supported troops of Bulak-Balachowicz in Mazyr, Turov, Petrakov, Kapatkevitchy, Kovchitsy
and Gorodyatitchy (in 1919, 1920, and 1921)., see page 152, Aleksandr Solzhenitsyn, 200 Years
Together, Russo-Jewish History/ ČESKY: Abychom prozkoumali protižidovské pogromy během
ruské občanské války, konzultujeme velký svazek Židovské pogromy: 1918-1921 sestavený
Židovským veřejným výborem pro pomoc obětem pogromů v roce 1923 a publikovaný později v
roce 1926. (Rok vydání vysvětluje, proč nenajdeme nic o pogromech rudých — kniha si „klade za
cíl prozkoumat roli Petljurových jednotek, Dobrovolnické [Bílé] armády a Poláků v masakru
pogromů v popisovaném období.“) Pravidelné jednotky se účastnily pogromů ve větších městech,
zatímco pochodovali, kdežto nezávislé svazy jednaly ve vnitrozemí, čímž fakticky upíraly židům
bezpečí kdekoli. Pogromy Petljurových jednotek byly obzvláště kruté a systematické a někdy
dokonce bez drancování, jako například pogromy v Proskurov, Felsztyn a Žytomir v únoru 1919,
Ovruch v březnu, Trostyanec, Uman a Novomirgorod v květnu 1919. Nejhorší pogromy svazů byly
ve Smila (březen 1919), Elisavetgrad, Radomyshl, Vapniarka a Slovechno v květnu 1919, v
Dubovka (červen 1919); Děnikinovými vojsky – ve Fastov (září 1919) a Kyjev (říjen 1919). V
Bělorusku docházelo k pogromům polských jednotek, např. v Borisov a v Bobrujském okrese, a
Polskem podporovaných jednotek Bulak-Balachowicze v Mazyr, Turov, Petrakov, Kapatkevič,
Kovčici a Gorodyatiči (v letech 1919, 1920 a 1921), viz str. 152, Alexandr Solženicyn, 200 Years
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Together, Russo-Jewish History
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Symon_Petljura : Symon Petljura (1879-1926) byl ukrajinský politik,
jeden z vůdců ukrajinského boje za nezávislost.
- Jen při hladomoru v roce 1932 zemřelo na Ukrajině asi 5 mil. lidí (hladomory na Ukrajině byly
nejhorší ze všech zemí SSSR). Sovětská moc pod rouškou proletářského internacionalismu
potlačovala ukrajinské národní cítění., viz str. 1292, HARENBEG, B. a kol.: Kronika lidstva. Fortuna
Print Praha, spol. s r.o., Praha, 2001
- https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Auxiliary_Police : The Ukrainian Auxiliary Police was
created by Heinrich Himmler in mid-August 1941 and put under the control of German
Ordnungspolizei in General Government territory.[1] The actual Reichskommissariat Ukraine was
formed officially on 20 August 1941.[2] The uniformed force was composed in large part of the
former members of the Ukrainian People's Militia created by OUN in June.[3] There were two
categories of German-controlled Ukrainian armed organisations. The first comprised mobile police
units most often called Schutzmannschaft,[1] or Schuma, organized on the battalion level and
which engaged in the murder of Jews and in security warfare in most areas of Ukraine. It was
subordinated directly to the German Commander of the Order Police for the area.[4]/ ČESKY:
Ukrajinská pomocná policie byla vytvořena Heinrichem Himmlerem v polovině srpna 1941 a
podřízena německé Ordnungspolizei na území General Governmentu.[1] Skutečný
Reichskommissariat Ukrajina byl oficiálně vytvořen 20. srpna 1941.[2] Uniformované síly byly z
velké části složeny z bývalých členů Ukrajinských lidových milicí vytvořených OUN (Organizace
ukrajinských nacionalistů, má pozn.) v červnu.[3] Ukrajinské ozbrojené organizace ovládané Němci
byly dvě kategorie. První tvořily mobilní policejní jednotky, nejčastěji nazývané
Schutzmannschaft,[1] nebo Schuma, organizované na úrovni praporu, které se zabývaly vražděním
židů a bojem o bezpečnost na většině území Ukrajiny. Byla podřízena přímo německému veliteli
pořádkové policie pro danou oblast.[4]
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_ukrajinských_nacionalistů : Organizace ukrajinských
nacionalistů (OUN) (ukrajinsky Організація Українських Націоналістів) bylo nacionalistické
politické hnutí vzniklé ve 20. letech 20. století, které hlásalo ideu samostatné Ukrajiny, nezávislé na
Polsku a SSSR. K roku 1943 byly jednotky reorganizovány a přeměnily se v Ukrajinskou
povstaleckou armádu (UPA), také označováni jako Banderovci. Již na přelomu let 1942 a 1943 byly
reorganizovány jednotky, které se přeměnily v Ukrajinskou povstaleckou armádu (UPA), také
označovanou jako Banderovci. Celkový počet polských civilistů (včetně žen, dětí a nemluvňat)
povražděných UPA během války (oběti byly často před smrtí brutálně mučeny) se odhaduje na
80000–130000.
- vůdce bolševické revoluce z roku 1917, Vladimir Iljič Lenin, který byl zřejmě částečně židovského
původu, dokazovat to má dopis, který napsala Leninova starší sestra Anna Uljanovová a který bylo
možno přečíst na nově otevřené výstavě v moskevském Státním historickém muzeu, Uljanovová
tvrdí, že jejich dědeček z matčiny strany byl ukrajinský žid, který konvertoval ke křesťanství, aby se
vyhnul povinnému přesídlení do oblasti vyhrazené pro židy a aby mohl studovat, "Pocházel z
chudé židovské rodiny a byl podle křestního listu synem Mojžíše Blanka původem ze
(západoukrajinského) Žytomyru“, napsala Uljanovová sovětskému vůdci Josifu Stalinovi.,
viz http://relax.lidovky.cz/vudce-revoluce-lenin-byl-zid-dokazuje-dopis-jeho-sestry-pjh/zajimavosti.aspx?c=A110524_093101_ln-zajimavosti_pks : ČTK, lidovky.cz, 2017
- Konflikt si od roku 2014 vyžádal přes 13 tisíc mrtvých,
viz https://www.seznamzpravy.cz/clanek/mir-na-vychode-ukrajiny-pokusy-o-jednani-ovce-s-vlkemrika-sencov-91279 : Mír na východě Ukrajiny? Pokusy o jednání ovce s vlkem, říká Sencov,
JOLANA HUMPÁLOVÁ, 5.3.2020
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- https://en.wikipedia.org/wiki/Two_Hundred_Years_Together : Two Hundred Years Together
(Russian: Двести лет вместе, Dvesti let vmeste) is a two-volume historical essay by Aleksandr
Solzhenitsyn. It was written as a comprehensive history of Jews in the Russian Empire, the Soviet
Union and modern Russia between the years 1795 and 1995, especially with regard to government
attitudes toward Jews./ ČESKY: Dvě stě let spolu (rusky Двести лет вместе, Dvesti let vmeste) je
dvousvazkový historický esej Alexandra Solženicyna. Byla sepsána jako ucelená historie židů v
Ruské říši, Sovětském svazu a moderním Rusku v letech 1795 až 1995, zejména s ohledem na
vládní postoje k židům.
Aktualizováno úno 22, 2022 5:10:49odpol.
21.02, 2022 16:53:50
Ukraine division in referendums is at most against victims of war, when they forgot victims. Jewish,
Western Ukraine revenge prolongs it: in 1300 Polish occupation with Jew-collaborators, Jewgenocide in 1650-1918 in revolt of Khmelnytsky and in pogroms in Tsarist Russia and in 1918 by
Ukrainian nationalists, but Russian Jew-Bolsheviks had murdered in 1932 famine 5 million
Ukrainians, who in 1939-45 murdered 100000 Poles and more in Jew-Holocaust, since 2014 was
13000 dead in civil war.*
*
- After the Tater devastation, Kiev in the 14th c. came under Lithuania and/or Poland, and in this
arrangement “more and more jews wandered from Podolia and Volhynia into the Ukraine,” in the
regions of Kiev, Poltava, and Chernigov. This process accelerated when a large part of Ukraine
came directly under Poland in the Union of Lublin, 1569. The main population consisted of orthodox
peasants, who for a long time had had special rights and were free of tolls. Now began an intensive
colonization of the Ukraine by the polish Szlachta (Polish nobility) with conjoint action by the jews.
“The Cossacks were forced into immobility, and obligated to perform drudgery and pay taxes… The
Catholic lords burdened the orthodox peasants with various taxes and service duties, and in this
exploitation the jews also partly played a sad role.” They leased from the lords the “propination,” i.e.
the right to distil vodka and sell it, as well as other trades. “The jewish leasers, who represented the
Polish lord, received – of course only to a certain degree – the power that the landholder had over
the peasants; and since the jewish leasers… strove to wring from the peasants a maximum profit,
the rage of the peasants rose not only against the Catholic landlords but also against the jewish
leasers. When from this situation a bloody uprising of the Cossacks arose in 1648 under leadership
of Chmelnitsky, Jews as well as Poles were the victims” – 10,000 jews died., see pages 13-14,
Aleksandr Solzhenitsyn, 200 Years Together, Russo-Jewish History
- They recovered only slowly after the Bogdan Khmelnytsky pogrom, whose Cossacks murdered
tens of thousands of Jews in 1684. During the next decade, nearly half a million of them were killed
by the pogroms, and approximately 700 Jewish communities perished. Less than 100 years later
(1768), the city of Uman became the scene of a similar tragedy, where thousands of Jews sought
asylum from hordes of Haidamaks., see page 9, Příběhy rabi Nachmana, translated from the
Hebrew original and provided with an introduction and commentary by Tereza Krekulová, published
by the publishing house Argo, Prague 2005 AD
- To examine the anti-Jewish pogroms during the Russian Civil War, we consult a large volume
Jewish Pogroms: 1918-1921 compiled by Jewish Public Committee for Aid to Victims of Pogroms in
1923 and published later in 1926. (The year of publication explains why we find nothing about
pogroms by the Reds — the book “aims to examine the roles of Petliura’s troops, the Volunteer
[White] Army, and Poles in the carnage of pogroms in the described period.”) Regular troops
participated in pogroms in larger cities and towns as they marched, whereas independent bands
acted in the hinterlands, thus effectively denying the Jews safety anywhere. Pogroms by Petliura’s
troops were particularly atrocious and systematic and sometimes even without looting, such as, for
example, pogroms in Proskurov, Felsztyn and Zhytomir in February of 1919, Ovruch in March,
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Trostyanets, Uman and Novomirgorod in May 1919. The worst pogroms by bands were in Smila
(March 1919), Elisavetgrad, Radomyshl, Vapniarka and Slovechno in May 1919, in Dubovka (June
1919); by Denikin’s troops – in Fastov (September 1919) and Kiev (October 1919). In Byelorussia,
there were pogroms by Polish troops, for example, in Borisov and in the Bobruisk District, and by
Polish-supported troops of Bulak-Balachowicz in Mazyr, Turov, Petrakov, Kapatkevitchy, Kovchitsy
and Gorodyatitchy (in 1919, 1920, and 1921)., see page 152, Aleksandr Solzhenitsyn, 200 Years
Together, Russo-Jewish History
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Symon_Petljura : Symon Petliura (1879-1926) was a Ukrainian
politician, one of the leaders of the Ukrainian struggle for independence.
- About 5 million people died in the famine in 1932 in Ukraine alone (the famines in Ukraine were
the worst of all the USSR countries). Soviet power under the guise of proletarian internationalism
suppressed Ukrainian national sentiment., see page 1292, HARENBEG, B. et al.: Kronika lidstva.
Fortuna Print Praha, spol. s r.o., Prague, 2001.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Auxiliary_Police : The Ukrainian Auxiliary Police was
created by Heinrich Himmler in mid-August 1941 and put under the control of German
Ordnungspolizei in General Government territory.[1] The actual Reichskommissariat Ukraine was
formed officially on 20 August 1941.[2] The uniformed force was composed in large part of the
former members of the Ukrainian People's Militia created by OUN (Organization of Ukrainian
Nationalists, my note) in June.[3] There were two categories of German-controlled Ukrainian armed
organisations. The first comprised mobile police units most often called Schutzmannschaft,[1] or
Schuma, organized on the battalion level and which engaged in the murder of Jews and in security
warfare in most areas of Ukraine. It was subordinated directly to the German Commander of the
Order Police for the area.[4]
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_ukrajinských_nacionalistů : The Organization of
Ukrainian Nationalists (OUN) was a nationalist political movement founded in the 1920s that
proclaimed the idea of an independent Ukraine, independent of Poland and the USSR. Already at
the turn of 1942 and 1943, the troops which were transformed into the Ukrainian Insurgent Army
(UPA), also known as the Bandera's, were reorganized. The total number of Polish civilians
(including women, children and babies) murdered by the UPA during the war (victims were often
brutally tortured before death) is estimated at 80000-130000.
- leader of the Bolshevik revolution of 1917 AD, Vladimir Ilyich Lenin, who was apparently partially
of Jewish origin, it should be proved by the letter which was written by Lenin's older sister, Anna
Ulyanov and which was possible to read on the newly opened exhibition in Moscow's State
Historical Museum, Ulyanov claims that their maternal grandfather was a Ukrainian Jew who
converted to Christianity to avoid the compulsory resettlement to the area reserved for the Jews
and to study. "He originated from a poor Jewish family and he was the son of Moses Blank,
originating from (western-Ukrainian) Zhytomyr”, Ulyanov wrote to Soviet leader Joseph Stalin.
(see http://relax.lidovky.cz/vudce-revoluce-lenin-byl-zid-dokazuje-dopis-jeho-sestry-pjh/zajimavosti.aspx?c=A110524_093101_ln-zajimavosti_pks : ČTK, lidovky.cz, 2017
- The conflict had over 13000 dead from 2014, see https://www.seznamzpravy.cz/clanek/mir-navychode-ukrajiny-pokusy-o-jednani-ovce-s-vlkem-rika-sencov-91279 : Mír na východě Ukrajiny?
Pokusy o jednání ovce s vlkem, říká Sencov, JOLANA HUMPÁLOVÁ, 5.3.2020
- https://en.wikipedia.org/wiki/Two_Hundred_Years_Together : Two Hundred Years Together
(Russian: Двести лет вместе, Dvesti let vmeste) is a two-volume historical essay by Aleksandr
Solzhenitsyn. It was written as a comprehensive history of Jews in the Russian Empire, the Soviet
Union and modern Russia between the years 1795 and 1995, especially with regard to government
attitudes toward Jews.
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Aktualizováno úno 22, 2022 5:10:22odpol.
21.02, 2022 17:03:11
Mezinárodní právo: V 2014 stát Ukrajina, v němž se nacházela západní Ukrajina, neporušil
mezinárodní právo, proto západní Ukrajina mohla prosazovat svou vůli po sebeurčení jen
nenásilnými prostředky*, to porušila Západní Ukrajina ozbrojeným pučem v Kyjevě a vojenskou
intervencí s podporou EU v 2014 proti východní Ukrajině, která také chtěla sebeurčení. Po rozpadu
Ukrajiny Rusko má povinnost zdržet se použití síly proti územní celistvosti západní Ukrajiny.*/**
* Nejnovější vývoj mezinárodních vztahů se pojí s výkonem práva na sebeurčení národů střední a
východní Evropy, tedy nikoliv v podmínkách dekolonizace. Jeho mezinárodně právní zajištění je
chatrné a časově omezená praxe neumožňuje doložit, že již vznikly nějaké obyčejové normy. Lze
proto pouze podmíněně poznamenat: ... 5) Jelikož stát, na jehož území se národ aspirující na
sebeurčení nachází, svým chováním neporušuje mezinárodní právo (na rozdíl od koloniální
mocnosti), může takový národ prosazovat svou vůli po sebeurčení toliko nenásilnými prostředky a je-li to realizovatelné - v souladu s ústavním právem (připouští-li ústavní právo v plném rozsahu
sebeurčení včetně práva secese)., viz str. 73 a 160, Mezinárodní právo veřejné, Obecná část, Jiří
Malenovský, vydala Masarykova univerzita - právnická fakulta v nakladatelství Doplněk, vydání
první, 1993
** Considering that the progressive development and codification of the following principles: (a) The
principle that States shall refrain in their international relations from the threat or use of force
against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner
inconsistent with the purposes of the United Nations,/ ČESKY: Vzhledem k tomu, že postupný
vývoj a kodifikace následujících zásad: (a) Zásada, že se státy ve svých mezinárodních vztazích
zdrží hrozby silou nebo použití síly proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti kteréhokoli
státu nebo jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s účely Organizace spojených národů,
viz https://www.refworld.org/docid/3dda1f104.html : DECLARATION ON PRINCIPLES OF
INTERNATIONAL LAW FRIENDLY RELATIONS AND CO-OPERATION AMONG STATES IN
ACCORDANCE WITH THE CHARTER OF THE UNITED NATIONS/ Deklarace přátelských vztahů
a spolupráce mezi státy (1970)
Aktualizováno úno 23, 2022 7:32:08dopol.
22.02, 2022 23:49:48
International law: In 2014 Ukraine State, in which west Ukraine was located, didn't violate
international law, so west Ukraine could only enforce its self-determination will by nonviolent
means*, West Ukraine violated this with armed coup in Kiev and military intervention with EU
support in 2014 against east Ukraine, which also wanted self-determination. After disintegration of
Ukraine, Russia has duty to refrain from use of force against territorial integrity of west Ukraine.*/**
* The latest development of international relations is connected with the exercise of the right to selfdetermination of the nations of Central and Eastern Europe, ie not in the conditions of
decolonization. Its international legal guarantees are weak and time-limited practice does not make
it possible to prove that any customary norms have already been established. It can therefore only
be conditionally noted: ... 5) Since a State in whose territory a nation aspiring to self-determination
nation is located, by its conduct it does not violate international law (unlike a colonial power), such
a nation can enforce its will for self-determination only by nonviolent means, and if possible - in
accordance with constitutional law (if constitutional law allows in the full extent the selfdetermination, including the right of secession)., see pages 73 and 160, Mezinárodní právo
veřejné, Obecná část (International public law, General part, my note), Jiří Malenovský, published
by Masaryk University - Faculty of Law, publishing house Doplněk, first edition, 1993
** Considering that the progressive development and codification of the following principles: (a) The
principle that States shall refrain in their international relations from the threat or use of force
against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner
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inconsistent with the purposes of the United Nations,
see https://www.refworld.org/docid/3dda1f104.html : DECLARATION ON PRINCIPLES OF
INTERNATIONAL LAW FRIENDLY RELATIONS AND CO-OPERATION AMONG STATES IN
ACCORDANCE WITH THE CHARTER OF THE UNITED NATIONS (1970)
Aktualizováno úno 23, 2022 12:52:55dopol.
23.02, 2022 0:41:54dop
Izrael zakáže slepic pro vajíčka klece od roku 2029/ Israel will prohibit hens for eggs cages from
2029, https://www.facebook.com/ciwf.cesko/photos/a.634961366554175/5157040444346222/ :
Compassion in World Farming Česko, 23.2.2022
Aktualizováno dub 11, 2022 10:48:38dopol.
23.02, 2022 19:51:59
Izrael vyzval k diplomatickému řešení situace na Ukrajině, o Rusku se nezmínil. Izraelská
diplomacie sice podpořila "územní celistvost a svrchovanost Ukrajiny", ale nikterak nekomentovala
rozhodnutí Ruska vyslat do dvou separatistických regionů na východě Ukrajiny vojáky. izraelská
hranice se Sýrii "je prakticky vzato hranicí s Ruskem". Izrael komunikuje se všemi stranami a má v
této věci "plné porozumění" s USA. "Důležité je, že se Izrael v tomto konfliktu nestaví na žádnou
stranu,"
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/izrael-vyzval-k-diplomatickému-řešení-situace-naukrajině-o-rusku-se-nezmínil/ar-AAUdoz2?ocid=msedgntp : Izrael vyzval k diplomatickému řešení
situace na Ukrajině, o Rusku se nezmínil, Pavel Dratva, newsbox.cz, ČTK, 23.2.2022
Aktualizováno úno 24, 2022 9:00:12dopol.
24.02, 2022 0:29:58
Israel called for a diplomatic solution to the situation in Ukraine, without mentioning Russia.
Although Israeli diplomacy supported "Ukraine's territorial integrity and sovereignty," it did not
comment on Russia's decision to send troops to two separatist regions in eastern Ukraine. the
Israeli border with Syria "is practically the border with Russia". Israel communicates with all parties
and has a "full understanding" with the United States. "The important thing is that Israel does not
take any side in this conflict,"
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/izrael-vyzval-k-diplomatickému-řešení-situace-naukrajině-o-rusku-se-nezmínil/ar-AAUdoz2?ocid=msedgntp : Izrael vyzval k diplomatickému řešení
situace na Ukrajině, o Rusku se nezmínil, Pavel Dratva, newsbox.cz, ČTK, 23.2.2022
Aktualizováno úno 24, 2022 8:57:41dopol.
24.02, 2022 0:37:36
Rusko začalo bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN útočnou válku (agresi)-mezinárodní zločin proti
míru (čl. 2/4 Charty OSN) v západní Ukrajině.
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/ukrajinou-otřásají-výbuchy-rusové-útočí-i-z-běloruskazelenskyj-vyhlásil-válečný-stav/ar-AAUegJV?ocid=msedgntp : Ukrajinou otřásají výbuchy, Rusové
útočí i z Běloruska. Zelenskyj vyhlásil válečný stav, newsbox.cz, ČTK, 24.2.2022
Aktualizováno úno 24, 2022 12:37:51odpol.
24.02, 2022 8:36:15
Without consent of the UN Security Council, Russia started an offensive war (aggression) - an
international crime against peace (Article 2/4 of the UN Charter) in western Ukraine.
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https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/ukrajinou-otřásají-výbuchy-rusové-útočí-i-z-běloruskazelenskyj-vyhlásil-válečný-stav/ar-AAUegJV?ocid=msedgntp : Ukrajinou otřásají výbuchy, Rusové
útočí i z Běloruska. Zelenskyj vyhlásil válečný stav, newsbox.cz, ČTK, 24.2.2022
Aktualizováno úno 24, 2022 12:37:23odpol.
24.02, 2022 8:53:02
Střední Evropa nemůže velmocem odolat silou, tak závisíme zejm. na naší charitě, resp.
spravedlnosti (korektnosti) ke všem Státům (i jejich živým tvorům). Lze předpokládat, že důsledek
pomsty za velkou smrt a bolest živých tvorů, zejména hospodářských zvířat způsobených
moderními zemědělskými porážkovými velkochovy bude vznik řady menších lokálních koloniálních
mocností s atomovými zbraněmi, často založených na diktatuře obdobné fašistickým státům ve 20.
století.
Rusko nabízí Ukrajincům jednání v Minsku. Bude trvat na jejich neutralitě (demilitarizaci a
denacifikaci, má pozn.), 25.2.2022 – Moskva, Petr Jemelka, Novinky,
ČTK: https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/rusko-nabizi-ukrajincum-jednani-v-minsku40388389#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=EJWNpN
Anr9V202202251351&dop_id=40388389&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz
Aktualizováno úno 28, 2022 10:52:25odpol.
25.02, 2022 15:17:43
Central Europe cannot resist great powers by force, so we depend especially on our charity,
virtually righteousness (correctness) for all States (also their living creatures). It can be assumed
that revenge for big death and pain of living creatures, especially of farm animals caused by
modern agricultural slaughter industrial farms, will result in number of smaller local colonial powers
with atomic weapons, often based on dictatorships similar to fascist States 20th century.
Russia offers Ukrainians talks in Minsk. It will insist on their neutrality (demilitarization and
denazification, my note)/ Rusko nabízí Ukrajincům jednání v Minsku. Bude trvat na jejich neutralitě
(demilitarizaci a denacifikaci, má pozn.), 25.2.2022 – Moskva, Petr Jemelka, Novinky,
ČTK: https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/rusko-nabizi-ukrajincum-jednani-v-minsku40388389#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=EJWNpN
Anr9V202202251351&dop_id=40388389&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz
Aktualizováno úno 28, 2022 10:51:38odpol.
25.02, 2022 15:44:14
Ukrajina s Ruskem jedná o setkání prezidentů. Ruská válka možná za neutrální statut Ukrajiny jako
Stalinovo Rusko bojovalo proti Finsku, aby mělo dosud platný neutrální statut, který celou 2.
světovou válku chránil s obrovskými obětmi životů občanů největší ruské město Petrohrad proti
německé okupaci. Izraelská novinářka Gili Cohenová informovala, že Zelenskyj požádal premiéra
Naftaliho Bennetta z případu neutrálního Izraele, aby jednání s Ruskem zprostředkoval.
https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/ukrajina-s-ruskem-jedna-o-setkani-prezidentu40388440#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=FbUunyh
ydda202202252219&dop_id=40388440&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-
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boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Ukrajina s Ruskem jedná o setkání prezidentů, Kyjev,
25.2.2022, Daniel Drake, Novinky
Aktualizováno úno 26, 2022 12:18:35dopol.
25.02, 2022 23:42:51
Ukraine and Russia speak about meeting of presidents. Russia war possibly for Ukraine's neutral
status as Stalin's Russia fought against Finland to have up to now valid neutral status which during
whole Second World War protected with huge victims of lives of citizens the largest Russian city St.
Petersburg against German occupation. Israeli journalist Gili Cohen reported that Zelensky asked
Prime Minister Naftali Bennett of case neutral Israel to mediate talks with Russia.
https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/ukrajina-s-ruskem-jedna-o-setkani-prezidentu40388440#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=FbUunyh
ydda202202252219&dop_id=40388440&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Ukrajina s Ruskem jedná o setkání prezidentů, Kyjev,
25.2.2022, Daniel Drake, Novinky
Aktualizováno úno 26, 2022 12:22:05dopol.
26.02, 2022 0:00:44
Lež? Ruská armáda proti právu o zacházení s válečnými zajatci, film:"Vše, na náměstí bude viset".
Rusů, židů, Západní Ukrajiny msta to prodlouží: v 1300 polská okupace s židovskými kolaboranty,
genocida židů v 1650-1918 v povstání Chmelnického a v pogromech v carském Rusku a v 1918
ukrajinskými nacionalisty, ale ruští židobolševici zavraždili v 1932 hladomoru 5 miliónů Ukrajinců,
kteří v 1939-45 vraždili 100000 Poláků a více v židovském holocaustu, 13000 mrtvých od 2014.*
možná lež, má pozn., celé video viz
https://www.facebook.com/jan.dojebal/videos/473053707705832 : Video Suvák Laďik 24. února
2022 *viz níže příspěvek z 21.2.2022
Lež? Ruská armáda proti právu o zacházení s válečnými zajatci, film:"Vše, na náměstí bude viset".
Rusů, židů, Západní Ukrajiny msta to prodlouží: v 1300 polská okupace s židovskými kolaboranty,
genocida židů v 1650-1918 v povstání Chmelnického a v pogromech v carském Rusku a v 1918
ukrajinskými nacionalisty, ale ruští židobolševici zavraždili v 1932 hladomoru 5 miliónů Ukrajinců,
kteří v 1939-45 vraždili 100000 Poláků a více v židovském holocaustu, 13000 mrtvých od 2014.*
možná lež, má pozn., celé video
viz https://www.facebook.com/jan.dojebal/videos/473053707705832 : Video Suvák Laďik 24. února
2022
*viz níže příspěvek z 21.2.2022
26.02, 2022 10:42:02
A lie? Russian army against a war prisoner treatment law, film:"Yes, in square he is hanged".
Russian, Jewish, Western Ukraine revenge prolongs it: in 1300 Polish occupation with Jewcollaborators, Jew-genocide in 1650-1918 in revolt of Khmelnytsky and in pogroms in Tsarist
Russia and in 1918 by Ukrainian nationalists, but Russian Jew-Bolsheviks murdered in 1932
famine 5 million Ukrainians, who in 1939-45 murdered 100000 Poles and more in Jew-Holocaust,
13000 dead since 2014.* possible lie, my note, complete video see
https://www.facebook.com/jan.dojebal/videos/473053707705832 : Video Suvák Laďik 24. února
2022 *see below article from 21.2.2022
A lie? Russian army against a war prisoner treatment law, film:"Yes, in square he is hanged".
Russian, Jewish, Western Ukraine revenge prolongs it: in 1300 Polish occupation with Jew1159

collaborators, Jew-genocide in 1650-1918 in revolt of Khmelnytsky and in pogroms in Tsarist
Russia and in 1918 by Ukrainian nationalists, but Russian Jew-Bolsheviks murdered in 1932
famine 5 million Ukrainians, who in 1939-45 murdered 100000 Poles and more in Jew-Holocaust,
13000 dead since 2014.*
possible lie, my note, complete video
see https://www.facebook.com/jan.dojebal/videos/473053707705832 : Video Suvák Laďik 24.
února 2022
*see below article from 21.2.2022
26.02, 2022 10:48:17
Rusko by mělo stále jednat se západní Ukrajinou o setkání prezidentů o neutrálním statutu západní
Ukrajiny, jestliže Rusko zde nechce dokonat mezinárodní zločin proti míru (čl. 2/4 Charty OSN).
Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že 25.2.2022 pozastavil válečný útok proti západní Ukrajině,
ale dnes jej obnovil, protože Západní Ukrajina údajně odmítla vyjednávat o tom, což Západní
Ukrajina odmítla.
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/putin-ofenzivu-jsme-vcera-zastavili-dnes-obnovili40388482#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=10rU2kH
M3NL202202261414&dop_id=40388482&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Putin: Ofenzivu jsme včera zastavili, dnes obnovili, Alžběta
Trousilová, Novinky, ČTK, 26.2.2022
Aktualizováno úno 26, 2022 4:56:59odpol.
26.02, 2022 15:59:38
Russia should still speak with western Ukraine about presidential meeting about the neutral status
of western Ukraine if Russia does not want to complete an international crime against peace there
(Article 2/4 of the UN Charter). Russian President Vladimir Putin says that on February 25, 2022 he
suspended the war attack against western Ukraine, but he restarted it today because Western
Ukraine allegedly refused to speak about it, which Western Ukraine has refused.
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/putin-ofenzivu-jsme-vcera-zastavili-dnes-obnovili40388482#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=10rU2kH
M3NL202202261414&dop_id=40388482&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Putin: Ofenzivu jsme včera zastavili, dnes obnovili, Alžběta
Trousilová, Novinky, ČTK, 26.2.2022
Aktualizováno úno 26, 2022 8:52:41odpol.
26.02, 2022 16:04:37
Žid-Reptiliáni: Válka je mnoho jídla, mír je hlad. Je čas pro zásah Žid-andělů jako Ježíš z Nazaretu,
jehož matka je Židovka. Kyjevan Petro: zůstává ve svém bytě, tam v pátek úlomky způsobily
zranění 3 lidí. Bývalý vědecký pracovník si postěžoval, že Západ Ukrajinu nechal „s nepřítelem o
samotě“. „Věděli, že se to chystá. Není to jen 8 let, je to 300 let1),“ poznamenal k rusko-ukrajinské
konfrontaci. „Mluví jen o sankcích, bankách. Co nám to pomůže?“
1)
Nejvíc proti obětem války je rozdělení Ukrajiny referendy, když zapomněli na oběti. Rusů, židů,
Západní Ukrajiny msta to prodlouží: v 1300 polská okupace s židovskými kolaboranty, genocida
židů v 1650-1918 v povstání Chmelnického a v pogromech v carském Rusku a v 1918 ukrajinskými
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nacionalisty, ale ruští židobolševici zavraždili v 1932 hladomoru 5 miliónů Ukrajinců, kteří v 1939-45
vraždili 100000 Poláků a více v židovském holocaustu, od 2014 bylo 13000 mrtvých v občanské
válce.*
*
- After the Tater devastation, Kiev in the 14th c. came under Lithuania and/or Poland, and in this
arrangement “more and more jews wandered from Podolia and Volhynia into the Ukraine,” in the
regions of Kiev, Poltava, and Chernigov. This process accelerated when a large part of Ukraine
came directly under Poland in the Union of Lublin, 1569. The main population consisted of orthodox
peasants, who for a long time had had special rights and were free of tolls. Now began an intensive
colonization of the Ukraine by the polish Szlachta (Polish nobility) with conjoint action by the jews.
“The Cossacks were forced into immobility, and obligated to perform drudgery and pay taxes… The
Catholic lords burdened the orthodox peasants with various taxes and service duties, and in this
exploitation the jews also partly played a sad role.” They leased from the lords the “propination,” i.e.
the right to distil vodka and sell it, as well as other trades. “The jewish leasers, who represented the
Polish lord, received – of course only to a certain degree – the power that the landholder had over
the peasants; and since the jewish leasers… strove to wring from the peasants a maximum profit,
the rage of the peasants rose not only against the Catholic landlords but also against the jewish
leasers. When from this situation a bloody uprising of the Cossacks arose in 1648 under leadership
of Chmelnitsky, Jews as well as Poles were the victims” – 10,000 jews died., see pages 13-14,
Aleksandr Solzhenitsyn, 200 Years Together, Russo-Jewish History/ ČESKY: Po tatarské
devastaci Kyjev ve 14. stol. se dostal pod Litvu a/nebo Polsko a v tomto uspořádání „stále více židů
putovalo z Podolí a Volyně na Ukrajinu“ do oblastí Kyjeva, Poltavy a Černigova. Tento proces se
urychlil, když se velká část Ukrajiny dostala přímo pod Polsko v Lublinském svazu v roce 1569.
Hlavní populaci tvořili ortodoxní rolníci, kteří měli po dlouhou dobu zvláštní práva a byli osvobozeni
od mýtného. Nyní začala intenzivní kolonizace Ukrajiny polskou Szlachtou (polská šlechta) se
společným působením židů. "Kozáci byli donuceni k usídlení a povinni vykonávat dřinu a platit
daně... Katoličtí páni zatěžovali ortodoxní rolníky různými daněmi a služebními povinnostmi a v
tomto vykořisťování sehráli částečně smutnou roli i židé." Pronajali si od vrchnosti „propinaci“, tedy
právo pálit vodku a prodávat ji, stejně jako další živnosti. „Židovští pachtýři, kteří zastupovali
polského pána, dostali – samozřejmě jen do určité míry – moc, kterou měl statkář nad sedláky; a
protože židovští pachtýři... se snažili vyždímat z rolníků maximální zisk, vzedmul se vztek rolníků
nejen proti katolickým statkářům, ale i proti židovským pachtýřům. Když z této situace v roce 1648
vzniklo krvavé povstání kozáků pod vedením Chmelnického, obětí byli židé i Poláci“ – zemřelo
10000 židů, viz str. 13-14, Alexandr Solženicyn, 200 Years Together, Russo-Jewish History
- Jen pomalu se vzpamatovávali po pogromu Bogdana Chmelnického, jehož kozáci roku 1684
vyvraždili desetitisíce Židů. Během následující dekády jich padlo za oběť pogromům téměř půl
milionu a přibližně 700 židovských komunit nenávratně zaniklo. O necelých 100 let později (1768)
se dějištěm podobné tragedie stalo město Uman, kde tisíce Židů hledaly útočiště před tlupami
hajdamáků., viz str. 9, Příběhy rabi Nachmana, z hebrejského originálu přeložila a úvodem a
komentářem opatřila Tereza Krekulová, vydalo nakladatelství Argo, Praha roku 2005
- To examine the anti-Jewish pogroms during the Russian Civil War, we consult a large volume
Jewish Pogroms: 1918-1921 compiled by Jewish Public Committee for Aid to Victims of Pogroms in
1923 and published later in 1926. (The year of publication explains why we find nothing about
pogroms by the Reds — the book “aims to examine the roles of Petliura’s troops, the Volunteer
[White] Army, and Poles in the carnage of pogroms in the described period.”) Regular troops
participated in pogroms in larger cities and towns as they marched, whereas independent bands
acted in the hinterlands, thus effectively denying the Jews safety anywhere. Pogroms by Petliura’s
troops were particularly atrocious and systematic and sometimes even without looting, such as, for
example, pogroms in Proskurov, Felsztyn and Zhytomir in February of 1919, Ovruch in March,
Trostyanets, Uman and Novomirgorod in May 1919. The worst pogroms by bands were in Smila
(March 1919), Elisavetgrad, Radomyshl, Vapniarka and Slovechno in May 1919, in Dubovka (June
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1919); by Denikin’s troops – in Fastov (September 1919) and Kiev (October 1919). In Byelorussia,
there were pogroms by Polish troops, for example, in Borisov and in the Bobruisk District, and by
Polish-supported troops of Bulak-Balachowicz in Mazyr, Turov, Petrakov, Kapatkevitchy, Kovchitsy
and Gorodyatitchy (in 1919, 1920, and 1921)., see page 152, Aleksandr Solzhenitsyn, 200 Years
Together, Russo-Jewish History/ ČESKY: Abychom prozkoumali protižidovské pogromy během
ruské občanské války, konzultujeme velký svazek Židovské pogromy: 1918-1921 sestavený
Židovským veřejným výborem pro pomoc obětem pogromů v roce 1923 a publikovaný později v
roce 1926. (Rok vydání vysvětluje, proč nenajdeme nic o pogromech rudých — kniha si „klade za
cíl prozkoumat roli Petljurových jednotek, Dobrovolnické [Bílé] armády a Poláků v masakru
pogromů v popisovaném období.“) Pravidelné jednotky se účastnily pogromů ve větších městech,
zatímco pochodovali, kdežto nezávislé svazy jednaly ve vnitrozemí, čímž fakticky upíraly židům
bezpečí kdekoli. Pogromy Petljurových jednotek byly obzvláště kruté a systematické a někdy
dokonce bez drancování, jako například pogromy v Proskurov, Felsztyn a Žytomir v únoru 1919,
Ovruch v březnu, Trostyanec, Uman a Novomirgorod v květnu 1919. Nejhorší pogromy svazů byly
ve Smila (březen 1919), Elisavetgrad, Radomyshl, Vapniarka a Slovechno v květnu 1919, v
Dubovka (červen 1919); Děnikinovými vojsky – ve Fastov (září 1919) a Kyjev (říjen 1919). V
Bělorusku docházelo k pogromům polských jednotek, např. v Borisov a v Bobrujském okrese, a
Polskem podporovaných jednotek Bulak-Balachowicze v Mazyr, Turov, Petrakov, Kapatkevič,
Kovčici a Gorodyatiči (v letech 1919, 1920 a 1921), viz str. 152, Alexandr Solženicyn, 200 Years
Together, Russo-Jewish History
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Symon_Petljura : Symon Petljura (1879-1926) byl ukrajinský politik,
jeden z vůdců ukrajinského boje za nezávislost.
- Jen při hladomoru v roce 1932 zemřelo na Ukrajině asi 5 mil. lidí (hladomory na Ukrajině byly
nejhorší ze všech zemí SSSR). Sovětská moc pod rouškou proletářského internacionalismu
potlačovala ukrajinské národní cítění., viz str. 1292, HARENBEG, B. a kol.: Kronika lidstva. Fortuna
Print Praha, spol. s r.o., Praha, 2001
- https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Auxiliary_Police : The Ukrainian Auxiliary Police was
created by Heinrich Himmler in mid-August 1941 and put under the control of German
Ordnungspolizei in General Government territory.[1] The actual Reichskommissariat Ukraine was
formed officially on 20 August 1941.[2] The uniformed force was composed in large part of the
former members of the Ukrainian People's Militia created by OUN in June.[3] There were two
categories of German-controlled Ukrainian armed organisations. The first comprised mobile police
units most often called Schutzmannschaft,[1] or Schuma, organized on the battalion level and
which engaged in the murder of Jews and in security warfare in most areas of Ukraine. It was
subordinated directly to the German Commander of the Order Police for the area.[4]/ ČESKY:
Ukrajinská pomocná policie byla vytvořena Heinrichem Himmlerem v polovině srpna 1941 a
podřízena německé Ordnungspolizei na území General Governmentu.[1] Skutečný
Reichskommissariat Ukrajina byl oficiálně vytvořen 20. srpna 1941.[2] Uniformované síly byly z
velké části složeny z bývalých členů Ukrajinských lidových milicí vytvořených OUN (Organizace
ukrajinských nacionalistů, má pozn.) v červnu.[3] Ukrajinské ozbrojené organizace ovládané Němci
byly dvě kategorie. První tvořily mobilní policejní jednotky, nejčastěji nazývané
Schutzmannschaft,[1] nebo Schuma, organizované na úrovni praporu, které se zabývaly vražděním
židů a bojem o bezpečnost na většině území Ukrajiny. Byla podřízena přímo německému veliteli
pořádkové policie pro danou oblast.[4]
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_ukrajinských_nacionalistů : Organizace ukrajinských
nacionalistů (OUN) (ukrajinsky Організація Українських Націоналістів) bylo nacionalistické
politické hnutí vzniklé ve 20. letech 20. století, které hlásalo ideu samostatné Ukrajiny, nezávislé na
Polsku a SSSR. K roku 1943 byly jednotky reorganizovány a přeměnily se v Ukrajinskou
povstaleckou armádu (UPA), také označováni jako Banderovci. Již na přelomu let 1942 a 1943 byly
reorganizovány jednotky, které se přeměnily v Ukrajinskou povstaleckou armádu (UPA), také
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označovanou jako Banderovci. Celkový počet polských civilistů (včetně žen, dětí a nemluvňat)
povražděných UPA během války (oběti byly často před smrtí brutálně mučeny) se odhaduje na
80000–130000.
- vůdce bolševické revoluce z roku 1917, Vladimir Iljič Lenin, který byl zřejmě částečně židovského
původu, dokazovat to má dopis, který napsala Leninova starší sestra Anna Uljanovová a který bylo
možno přečíst na nově otevřené výstavě v moskevském Státním historickém muzeu, Uljanovová
tvrdí, že jejich dědeček z matčiny strany byl ukrajinský žid, který konvertoval ke křesťanství, aby se
vyhnul povinnému přesídlení do oblasti vyhrazené pro židy a aby mohl studovat, "Pocházel z
chudé židovské rodiny a byl podle křestního listu synem Mojžíše Blanka původem ze
(západoukrajinského) Žytomyru“, napsala Uljanovová sovětskému vůdci Josifu Stalinovi.,
viz http://relax.lidovky.cz/vudce-revoluce-lenin-byl-zid-dokazuje-dopis-jeho-sestry-pjh/zajimavosti.aspx?c=A110524_093101_ln-zajimavosti_pks : ČTK, lidovky.cz, 2017
- Konflikt si od roku 2014 vyžádal přes 13 tisíc mrtvých,
viz https://www.seznamzpravy.cz/clanek/mir-na-vychode-ukrajiny-pokusy-o-jednani-ovce-s-vlkemrika-sencov-91279 : Mír na východě Ukrajiny? Pokusy o jednání ovce s vlkem, říká Sencov,
JOLANA HUMPÁLOVÁ, 5.3.2020
- https://en.wikipedia.org/wiki/Two_Hundred_Years_Together : Two Hundred Years Together
(Russian: Двести лет вместе, Dvesti let vmeste) is a two-volume historical essay by Aleksandr
Solzhenitsyn. It was written as a comprehensive history of Jews in the Russian Empire, the Soviet
Union and modern Russia between the years 1795 and 1995, especially with regard to government
attitudes toward Jews./ ČESKY: Dvě stě let spolu (rusky Двести лет вместе, Dvesti let vmeste) je
dvousvazkový historický esej Alexandra Solženicyna. Byla sepsána jako ucelená historie židů v
Ruské říši, Sovětském svazu a moderním Rusku v letech 1795 až 1995, zejména s ohledem na
vládní postoje k židům.
https://www.novinky.cz/valka-na-ukrajine/clanek/na-co-svet-jeste-proboha-ceka-ptaji-se-kyjevane40388472#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=MMfOLF
qkD6q202202261956&dop_id=40388472&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Na co svět ještě proboha čeká, ptají se Kyjevané,
Alexandra Malachovská, Vladimír Plesník, Právo, 26.2.2022
Aktualizováno bře 01, 2022 10:00:48dopol.
26.02, 2022 21:41:13
Jew-Reptilians: War is much food, peace is hunger. It's time for intervention of Jew-angels as
Jesus of Nazareth, whose mother is Jew. Kyivan Petro: remains in his apartment, there on Friday
fragments injured 3 people. Former scientist complained the West left Ukraine "alone with the
enemy." "They knew it was coming. It's not only 8 years, it's 300 years1)" he said about RussianUkrainian confrontation. "They only speak about sanctions, banks. What will help it to us?”
1)
Ukraine division in referendums is at most against victims of war, when they forgot victims.
Russian, Jewish, Western Ukraine revenge prolongs it: in 1300 Polish occupation with Jewcollaborators, Jew-genocide in 1650-1918 in revolt of Khmelnytsky and in pogroms in Tsarist
Russia and in 1918 by Ukrainian nationalists, but Russian Jew-Bolsheviks had murdered in 1932
famine 5 million Ukrainians, who in 1939-45 murdered 100000 Poles and more in Jew-Holocaust,
since 2014 was 13000 dead in civil war.*
*
- After the Tater devastation, Kiev in the 14th c. came under Lithuania and/or Poland, and in this
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arrangement “more and more jews wandered from Podolia and Volhynia into the Ukraine,” in the
regions of Kiev, Poltava, and Chernigov. This process accelerated when a large part of Ukraine
came directly under Poland in the Union of Lublin, 1569. The main population consisted of orthodox
peasants, who for a long time had had special rights and were free of tolls. Now began an intensive
colonization of the Ukraine by the polish Szlachta (Polish nobility) with conjoint action by the jews.
“The Cossacks were forced into immobility, and obligated to perform drudgery and pay taxes… The
Catholic lords burdened the orthodox peasants with various taxes and service duties, and in this
exploitation the jews also partly played a sad role.” They leased from the lords the “propination,” i.e.
the right to distil vodka and sell it, as well as other trades. “The jewish leasers, who represented the
Polish lord, received – of course only to a certain degree – the power that the landholder had over
the peasants; and since the jewish leasers… strove to wring from the peasants a maximum profit,
the rage of the peasants rose not only against the Catholic landlords but also against the jewish
leasers. When from this situation a bloody uprising of the Cossacks arose in 1648 under leadership
of Chmelnitsky, Jews as well as Poles were the victims” – 10,000 jews died., see pages 13-14,
Aleksandr Solzhenitsyn, 200 Years Together, Russo-Jewish History
- They recovered only slowly after the Bogdan Khmelnytsky pogrom, whose Cossacks murdered
tens of thousands of Jews in 1684. During the next decade, nearly half a million of them were killed
by the pogroms, and approximately 700 Jewish communities perished. Less than 100 years later
(1768), the city of Uman became the scene of a similar tragedy, where thousands of Jews sought
asylum from hordes of Haidamaks., see page 9, Příběhy rabi Nachmana, translated from the
Hebrew original and provided with an introduction and commentary by Tereza Krekulová, published
by the publishing house Argo, Prague 2005 AD
- To examine the anti-Jewish pogroms during the Russian Civil War, we consult a large volume
Jewish Pogroms: 1918-1921 compiled by Jewish Public Committee for Aid to Victims of Pogroms in
1923 and published later in 1926. (The year of publication explains why we find nothing about
pogroms by the Reds — the book “aims to examine the roles of Petliura’s troops, the Volunteer
[White] Army, and Poles in the carnage of pogroms in the described period.”) Regular troops
participated in pogroms in larger cities and towns as they marched, whereas independent bands
acted in the hinterlands, thus effectively denying the Jews safety anywhere. Pogroms by Petliura’s
troops were particularly atrocious and systematic and sometimes even without looting, such as, for
example, pogroms in Proskurov, Felsztyn and Zhytomir in February of 1919, Ovruch in March,
Trostyanets, Uman and Novomirgorod in May 1919. The worst pogroms by bands were in Smila
(March 1919), Elisavetgrad, Radomyshl, Vapniarka and Slovechno in May 1919, in Dubovka (June
1919); by Denikin’s troops – in Fastov (September 1919) and Kiev (October 1919). In Byelorussia,
there were pogroms by Polish troops, for example, in Borisov and in the Bobruisk District, and by
Polish-supported troops of Bulak-Balachowicz in Mazyr, Turov, Petrakov, Kapatkevitchy, Kovchitsy
and Gorodyatitchy (in 1919, 1920, and 1921)., see page 152, Aleksandr Solzhenitsyn, 200 Years
Together, Russo-Jewish History
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Symon_Petljura : Symon Petliura (1879-1926) was a Ukrainian
politician, one of the leaders of the Ukrainian struggle for independence.
- About 5 million people died in the famine in 1932 in Ukraine alone (the famines in Ukraine were
the worst of all the USSR countries). Soviet power under the guise of proletarian internationalism
suppressed Ukrainian national sentiment., see page 1292, HARENBEG, B. et al.: Kronika lidstva.
Fortuna Print Praha, spol. s r.o., Prague, 2001.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Auxiliary_Police : The Ukrainian Auxiliary Police was
created by Heinrich Himmler in mid-August 1941 and put under the control of German
Ordnungspolizei in General Government territory.[1] The actual Reichskommissariat Ukraine was
formed officially on 20 August 1941.[2] The uniformed force was composed in large part of the
former members of the Ukrainian People's Militia created by OUN (Organization of Ukrainian
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Nationalists, my note) in June.[3] There were two categories of German-controlled Ukrainian armed
organisations. The first comprised mobile police units most often called Schutzmannschaft,[1] or
Schuma, organized on the battalion level and which engaged in the murder of Jews and in security
warfare in most areas of Ukraine. It was subordinated directly to the German Commander of the
Order Police for the area.[4]
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_ukrajinských_nacionalistů : The Organization of
Ukrainian Nationalists (OUN) was a nationalist political movement founded in the 1920s that
proclaimed the idea of an independent Ukraine, independent of Poland and the USSR. Already at
the turn of 1942 and 1943, the troops which were transformed into the Ukrainian Insurgent Army
(UPA), also known as the Bandera's, were reorganized. The total number of Polish civilians
(including women, children and babies) murdered by the UPA during the war (victims were often
brutally tortured before death) is estimated at 80000-130000.
- leader of the Bolshevik revolution of 1917 AD, Vladimir Ilyich Lenin, who was apparently partially
of Jewish origin, it should be proved by the letter which was written by Lenin's older sister, Anna
Ulyanov and which was possible to read on the newly opened exhibition in Moscow's State
Historical Museum, Ulyanov claims that their maternal grandfather was a Ukrainian Jew who
converted to Christianity to avoid the compulsory resettlement to the area reserved for the Jews
and to study. "He originated from a poor Jewish family and he was the son of Moses Blank,
originating from (western-Ukrainian) Zhytomyr”, Ulyanov wrote to Soviet leader Joseph Stalin.
(see http://relax.lidovky.cz/vudce-revoluce-lenin-byl-zid-dokazuje-dopis-jeho-sestry-pjh/zajimavosti.aspx?c=A110524_093101_ln-zajimavosti_pks : ČTK, lidovky.cz, 2017
- The conflict had over 13000 dead from 2014, see https://www.seznamzpravy.cz/clanek/mir-navychode-ukrajiny-pokusy-o-jednani-ovce-s-vlkem-rika-sencov-91279 : Mír na východě Ukrajiny?
Pokusy o jednání ovce s vlkem, říká Sencov, JOLANA HUMPÁLOVÁ, 5.3.2020
- https://en.wikipedia.org/wiki/Two_Hundred_Years_Together : Two Hundred Years Together
(Russian: Двести лет вместе, Dvesti let vmeste) is a two-volume historical essay by Aleksandr
Solzhenitsyn. It was written as a comprehensive history of Jews in the Russian Empire, the Soviet
Union and modern Russia between the years 1795 and 1995, especially with regard to government
attitudes toward Jews.
https://www.novinky.cz/valka-na-ukrajine/clanek/na-co-svet-jeste-proboha-ceka-ptaji-se-kyjevane40388472#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=MMfOLF
qkD6q202202261956&dop_id=40388472&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Na co svět ještě proboha čeká, ptají se Kyjevané,
Alexandra Malachovská, Vladimír Plesník, Právo, 26.2.2022
Aktualizováno úno 28, 2022 5:34:54odpol.
26.02, 2022 21:43:20
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
EU by měla podmínit dodávky zbraní Západní Ukrajině, že bude pečlivě plnit ius in bello, tj.
mezinárodního práva Státní práva a povinnosti v případě mezinárodních válek. Protože během 2.
světové války armáda Západní Ukrajiny(Schutzmannschaft*) sloužila Němcům a zabývala se
vražděním židů na většině území Ukrajiny. I když ruská armáda nebude plnit toto ius in bello. Viz
Rusko proti právu o zacházení s válečnými zajatci, film (možná lež)**: "Vše, na náměstí bude
viset".
*https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Auxiliary_Police
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**celé video viz https://www.facebook.com/jan.dojebal/videos/473053707705832 : Video Suvák
Laďik 24. února 2022
27.02, 2022 0:46:23
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
EU should condition weapons supplies for Western Ukraine that it performs carefully ius in bello, ie
international law State's rights and duties in case of international wars. Because during World War
II, the army of Western Ukraine(Schutzmannschaft*) served the Germans and murdered Jews in
majority of Ukraine territory. Even if Russian army doesn't perform this ius in bello. See Russia
against a war prisoner treatment law, film (possibly a lie):"Yes, in square he's hanged".**
* https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Auxiliary_Police
** full video see https://www.facebook.com/jan.dojebal/videos/473053707705832 : Video Suvák
Laďik February 24, 2022
27.02, 2022 0:47:17
I pro Zelenského Ukrajinu vždy existuje přirozeno-právní povinnost jednat o míru, to je možná
poslední příležitost dávaná opakovaně Ruskem. Ruská delegace přijela do Běloruska na jednání s
Ukrajinou, kterou Rusko napadlo. Rusko informovalo 27.2.2022. Ukrajinský prezident Volodymyr
Zelenskyj nelidsky odmítá v Bělorusku s Rusy zřejmě jakýmkoliv způsobem jednat, chce jednání na
území Západu.
https://www.novinky.cz/valka-na-ukrajine/clanek/rusove-chteji-v-belorusku-jednat-s-ukrajincizelenskyj-nesouihlasi-s-mistem-jednani40388529#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=WypmUZ
IUffK202202270757&dop_id=40388529&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Rusové přijeli s Ukrajinci jednat do Běloruska, leda jinde
vzkázal Zelenskyj, Jaroslav Soukup, Novinky, ČTK, 27.2.2022
Aktualizováno úno 27, 2022 10:33:12dopol.
27.02, 2022 9:29:02
Even for Zelensky Ukraine, there is always a natural-legal duty to speak about peace, which is
possibly the last opportunity repeatedly given by Russia. The Russian delegation arrived in Belarus
to speak with Ukraine, which was attacked by Russia. Russia informed 27.2.2022. Ukrainian
President Volodymyr Zelensky inhumanely refuses to speak with the Russians apparently in any
way in Belarus, he wants to speak in territory of the West.
https://www.novinky.cz/valka-na-ukrajine/clanek/rusove-chteji-v-belorusku-jednat-s-ukrajincizelenskyj-nesouihlasi-s-mistem-jednani40388529#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=WypmUZ
IUffK202202270757&dop_id=40388529&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Rusové přijeli s Ukrajinci jednat do Běloruska, leda jinde
vzkázal Zelenskyj, Jaroslav Soukup, Novinky, ČTK, 27.2.2022
Aktualizováno úno 27, 2022 9:41:07dopol.
27.02, 2022 9:39:35
Ukrajino neodmítej jednat s Ruskem v Bělorusku o míru. Srovnej: (USA, má pozn.) Generál Jack
Keane/ Fox News Starší strategický analytik, ruská invaze na Ukrajinu: Takže možnost, kterou
(Vladimír Putin) má, je urychlit to, díky vám tak, že se tomu bránili, a to je zničit města, jako to
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udělali v minulosti v roce 2000 a co udělali v Sýrii s absolutní brutální bombové útoky.(5:56-6:14)
Generále, jakou známku zatím dáváte ukrajinské armádě. Ne míním, že nemůžete vyhrát válku, že
budou, a byli rozhodně prokázali skutečnou vytrvalost a odhodlání a míním, že stojí proti
schopnostem a vybavení, které je určitě převyšují, ale pak jsou odhodlaní a bojují tak tvrdě, jak
možná mohou.(0:18-0:43)/ ENGLISH: Ukraine, do not reject to speak with Russia about peace in
Belarus. Compare: (USA, my note) General Jack Keane/ Fox News Senior strategic analyst,
Russian Ukraine invassion: So the option he (Vladimir Putin, my note) has, is to speed this up I
thank you so one that they have been resisting it and that is to rubble the cities like they have done
in the past in 2000 and what they have done in Syria with absolute brutal bombings.(5:56-6:14)
General, what grade you give the Ukraine military so far. Na I mean, you can't win a war that will
and they've definitely demonstrated real steadfastness and determination and I mean, they are up
against capabilities and equipment that certainly over them but then they are determined it and
fighting as hard as they possibly can.(0:18-0:43)
https://www.youtube.com/watch?v=IE-duuyhY6c : Breaking down Russia's military invasion: Gen.
Keane, 27. 2. 2022, Fox News, Institute for the Study of War's Gen. Jack Keane discusses
Russia's invasion of Ukraine and Putin's potential weaknesses on 'One Nation.'
#FoxNews #Russia #Ukraine
Aktualizováno úno 27, 2022 3:41:06odpol.
27.02, 2022 15:41:06
Ukraine, speak with Russia in Belarus about peace. Compare: (USA) General Jack Keane/ Fox
News, Russian Ukraine invassion: So the option he (Vladimir Putin, my note) has, is to speed this
up I thank you so one that they have been resisting it and that is to rubble the cities like they have
done in the past in 2000 and what they have done in Syria with absolute brutal bombings.(5:566:14) General, what grade you give the Ukraine military so far. Na I mean, you can't win a war that
will and they've definitely demonstrated real steadfastness and determination and I mean, they are
up against capabilities and equipment that certainly over them but then they are determined it and
fighting as hard as they possibly can.(0:18-0:43)
https://www.youtube.com/watch?v=IE-duuyhY6c : Breaking down Russia's military invasion: Gen.
Keane, 27. 2. 2022, Fox News, Institute for the Study of War's Gen. Jack Keane discusses
Russia's invasion of Ukraine and Putin's potential weaknesses on 'One Nation.'
#FoxNews #Russia #Ukraine
Aktualizováno úno 27, 2022 3:51:42odpol.
27.02, 2022 15:44:09
Zelenskyj (prezident Ukrajiny, má pozn.) souhlasí s jednáním (o míru ve válce proti Rusku, má
pozn.) na ukrajinsko-běloruské hranici/ ENGLISH: Zelensky (President of Ukraine, my note) agrees
to talk (about peace in war against Russia, my note) on Ukrainian-Belarusian border, Dnes 14:20 –
Kyjev • Aktualizováno 15:00, Petr Jemelka, Novinky, 27.2.2022,
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/ukrajinci-souhlasi-s-jednanim-na-ukrajinskobeloruske-hranici40388550#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.web.nexttoart&dop_req_id=VjwIE
MDepvZ-202202271511&dop_id=40388550
Aktualizováno úno 27, 2022 9:07:31odpol.
27.02, 2022 16:30:37
Mezinárodní právo ve válce je žid-andělů nutná utopie.1) Žid-reptiliáni jako démoni, tj. lidé po smrti
většinou necítí bolest, neuznávají vděk, ale sílu, vyjma za záchranu života. Ďábla jako smrt
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působící boj, žádný živý tvor nemůže zabít, plazi a lidský plazí mozek občas musí jíst maso3).
Západní Ukrajina téměř nevěří v jednání o válce s Ruskem, ale neodmítla je, aby bylo vidět, že
chce mír.2) Komunista: ruská trpělivost s fašisty.4) 1) (50:57-52:19) Krabat, čarodějův učeň,
ČR/SRN. 1977, 72 min., DVD od 2006Ateliéry Bonton Zlín a.s., Československý animovaný film:
Čarodějův učeň natočil Karel Zeman roku 1977 podle lužickosrbské legendy, kouzelný příběh o
Krabatovi, pocházející původně z Indie a objevující se později v různých obměnách souboje
čarodějova učně a mistra v mnoha zemích světa, Tématy knihy jsou černá magie, dobro a zlo,
láska a smrt. Příběh čtrnáctiletého chlapce Krabata se odehrává v druhé polovině 17. století ve
východním Německu (Lužice). Krabata jeho nuzné životní podmínky (a sen) přivedou do Černého
mlýna, kde se stává pomocníkem vedle jedenácti dalších chlapců. Brzy si udělá z ostatních
pomocníků přátele a po třech měsících se začíná učit černou magii. Krabat stále více chápe, že na
mlýně není vůbec nic obyčejného. Nikdo nepřiváží obilí a jediným návštěvníkem je jeden tajemný
muž (nikdo jiný než sám Satan). Krabatův Mistr a Ďábel mají úmluvu: na každý Nový rok o půlnoci
jeden z Mistrových pomocníků zemře. V prvním roce je to Krabatův nejlepší přítel Tonda a Krabat
brzy zjišťuje, že jeho smrt nebyla nehoda. Příští rok zemře další z přátel, Michal. Krabat se chce za
oba pomstít a učí se magii rychleji, aby mohl s Mistrem bojovat. Dívka (jejíž jméno se nedozvíme) z
blízké vesnice Schwarzkolln (v českém překladu Černý Chlum) má šanci zachránit Krabata před
smrtí. Někdo totiž na Nový rok zemřít musí. 2) (28.2.2022, má pozn.) 0:24 - Ukrajina potvrdila
odložení jednání s Ruskem o několik hodin na ráno. Konat se má u řeky Pripjať na hranicích s
Běloruskem. Bezpečnost delegace slíbil garantovat běloruský vůdce Alexandr Lukašenko.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že si od jednání mnoho neslibuje, ale neodmítl je,
aby bylo vidět, že chce mír., viz https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/on-line-na-ukrajinezacala-valka-40388138 : ON-LINE: Válka na Ukrajině, 24. 2. 2022 (správně zřejmě 28.2.2022, má
pozn.), Novinky, ČTK 3) Pozn.: seriál „Byl jednou jeden život“ (viz níže) 3 DVD, díl „9. Mozek“, čas
2:30-3:55 před 200 milióny let se vyvinul primitivní mozek, tj. mozková kůra plazů-archikortex,
umožňující primitivní reakce jako agresivní obrana teritoria, tyto primitivní reakce a tato část mozku
existují také u moderního člověka, před 100 milióny let to byl paleokortex, (tj. mozková kůra savců
viz 1 DVD, díl „1. Planeta Buněk“, čas 4:48-5:06) zprostředkující obavu, strach, počátky paměti,
čas 4:10-5:48 před 100.000 lety to byl neokortex tvořící 85% hmotnosti mozku umožňující sdílení
myšlenek, počítání, umění, přemýšlet o příčinách a chovat se civilizovaně, a problémová
komunikace neokortexu a primitivní mozkové kůry (archikortexu a paleokortexu), čas 23:30-25:50
mozek má víceméně úplnou kontrolu nad člověkem, komunikace neokortexu a primitivní mozkové
kůry (archikortexu a paleokortexu) způsobuje věčné dilema mezi agresivním či civilizovaným
řešením situace živým tvorem, primitivní část mozku se pořád snaží převládnout. Mozek skladuje
většinu toho, co vnímáme vědomě, z toho, co vnímáme nevědomě, mozek ukládá asi 1/100,
mozek vnímá vše najednou. Každá část těla je kontrolována určitou oblastí mozku, větší části
mozku jsou potřeba na citlivější části těla, např. ruce a obličej. Přenos do mozku se děje
prostřednictvím povrchových buněk těla a jeho smyslů a pomocí nervů, resp. jejich nervových
buněk-neuronů a jejich výběžků-dendritů vedených po celém těle, a to pomocí chemických látek
neurotransmiterů-nervových přenašečů., viz "Byl jednou jeden život", v originále: "Il était une fois ...
la Vie", created by Albert Barillé, music composed by: Michel Legrand, characters designed by:
Jean Barbaud, copyright PROCIDIS-Paris, v České republice copyright: BH promo CZ 2008, titulní
píseň Jana Mařasová, Ľuba, 1,2,4,5 DVD 104 minut, 3,6 DVD 130 minut, 26 dílů seriálu. 4)
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/policie-vysetruje-komunistu-ondracka-obdivoval-putina-zatrpelivost-s-fasistickou-chatrou-40388595 : Policie vyšetřuje komunistu Ondráčka. „Obdivuji Putina
za trpělivost s fašistickou chátrou“, 28.2.2022, Praha, Novinky
Mezinárodní právo ve válce je žid-andělů nutná utopie.1) Žid-reptiliáni jako démoni, tj. lidé po smrti
většinou necítí bolest, neuznávají vděk, ale sílu, vyjma za záchranu života. Ďábla jako smrt
působící boj, žádný živý tvor nemůže zabít, plazi a lidský plazí mozek občas musí jíst maso3).
Západní Ukrajina téměř nevěří v jednání o válce s Ruskem, ale neodmítla je, aby bylo vidět, že
chce mír.2) Komunista: ruská trpělivost s fašisty.4)
1) (50:57-52:19) Krabat, čarodějův učeň, ČR/SRN. 1977, 72 min., DVD od 2006Ateliéry Bonton
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Zlín a.s., Československý animovaný film: Čarodějův učeň natočil Karel Zeman roku 1977 podle
lužickosrbské legendy, kouzelný příběh o Krabatovi, pocházející původně z Indie a objevující se
později v různých obměnách souboje čarodějova učně a mistra v mnoha zemích světa, Tématy
knihy jsou černá magie, dobro a zlo, láska a smrt. Příběh čtrnáctiletého chlapce Krabata se
odehrává v druhé polovině 17. století ve východním Německu (Lužice). Krabata jeho nuzné životní
podmínky (a sen) přivedou do Černého mlýna, kde se stává pomocníkem vedle jedenácti dalších
chlapců. Brzy si udělá z ostatních pomocníků přátele a po třech měsících se začíná učit černou
magii. Krabat stále více chápe, že na mlýně není vůbec nic obyčejného. Nikdo nepřiváží obilí a
jediným návštěvníkem je jeden tajemný muž (nikdo jiný než sám Satan). Krabatův Mistr a Ďábel
mají úmluvu: na každý Nový rok o půlnoci jeden z Mistrových pomocníků zemře. V prvním roce je
to Krabatův nejlepší přítel Tonda a Krabat brzy zjišťuje, že jeho smrt nebyla nehoda. Příští rok
zemře další z přátel, Michal. Krabat se chce za oba pomstít a učí se magii rychleji, aby mohl s
Mistrem bojovat. Dívka (jejíž jméno se nedozvíme) z blízké vesnice Schwarzkolln (v českém
překladu Černý Chlum) má šanci zachránit Krabata před smrtí. Někdo totiž na Nový rok zemřít
musí.
2) (28.2.2022, má pozn.) 0:24 - Ukrajina potvrdila odložení jednání s Ruskem o několik hodin na
ráno. Konat se má u řeky Pripjať na hranicích s Běloruskem. Bezpečnost delegace slíbil garantovat
běloruský vůdce Alexandr Lukašenko. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že si od
jednání mnoho neslibuje, ale neodmítl je, aby bylo vidět, že chce mír.,
viz https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/on-line-na-ukrajine-zacala-valka-40388138 : ONLINE: Válka na Ukrajině, 24. 2. 2022 (správně zřejmě 28.2.2022, má pozn.), Novinky, ČTK
3) Pozn.: seriál „Byl jednou jeden život“ (viz níže) 3 DVD, díl „9. Mozek“, čas 2:30-3:55 před 200
milióny let se vyvinul primitivní mozek, tj. mozková kůra plazů-archikortex, umožňující primitivní
reakce jako agresivní obrana teritoria, tyto primitivní reakce a tato část mozku existují také u
moderního člověka, před 100 milióny let to byl paleokortex, (tj. mozková kůra savců viz 1 DVD, díl
„1. Planeta Buněk“, čas 4:48-5:06) zprostředkující obavu, strach, počátky paměti, čas 4:10-5:48
před 100.000 lety to byl neokortex tvořící 85% hmotnosti mozku umožňující sdílení myšlenek,
počítání, umění, přemýšlet o příčinách a chovat se civilizovaně, a problémová komunikace
neokortexu a primitivní mozkové kůry (archikortexu a paleokortexu), čas 23:30-25:50 mozek má
víceméně úplnou kontrolu nad člověkem, komunikace neokortexu a primitivní mozkové kůry
(archikortexu a paleokortexu) způsobuje věčné dilema mezi agresivním či civilizovaným řešením
situace živým tvorem, primitivní část mozku se pořád snaží převládnout. Mozek skladuje většinu
toho, co vnímáme vědomě, z toho, co vnímáme nevědomě, mozek ukládá asi 1/100, mozek vnímá
vše najednou. Každá část těla je kontrolována určitou oblastí mozku, větší části mozku jsou
potřeba na citlivější části těla, např. ruce a obličej. Přenos do mozku se děje prostřednictvím
povrchových buněk těla a jeho smyslů a pomocí nervů, resp. jejich nervových buněk-neuronů a
jejich výběžků-dendritů vedených po celém těle, a to pomocí chemických látek neurotransmiterůnervových přenašečů., viz "Byl jednou jeden život", v originále: "Il était une fois ... la Vie", created
by Albert Barillé, music composed by: Michel Legrand, characters designed by: Jean Barbaud,
copyright PROCIDIS-Paris, v České republice copyright: BH promo CZ 2008, titulní píseň Jana
Mařasová, Ľuba, 1,2,4,5 DVD 104 minut, 3,6 DVD 130 minut, 26 dílů seriálu.
4) https://www.novinky.cz/domaci/clanek/policie-vysetruje-komunistu-ondracka-obdivoval-putinaza-trpelivost-s-fasistickou-chatrou-40388595 : Policie vyšetřuje komunistu Ondráčka. „Obdivuji
Putina za trpělivost s fašistickou chátrou“, 28.2.2022, Praha, Novinky
28.02, 2022 12:23:57
International law in war is Jew-angels' needed utopia.1) Jew-reptilians as demons ie people after
death don't mostly feel pain, don't recognize gratitude but power, except for saving life. Devil as
death causing fight, no living creature can kill, reptiles and the human reptile brain once must eat
meat2). Western Ukraine nearly doesn't believe in talks about war with Russia, but it didn't refuse
to show that it wants peace.3) Communist: Russia's patience with fascists.4) 1) (50:57-52:19)
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Krabat, čarodějův učeň, ČR/SRN. 1977, 72 minutes, DVD since 2006 Ateliéry Bonton Zlín a.s.,
Czechoslovak Animation: The Sorcerer's Apprentice produced by Karel Zeman made in 1977
inspired by an original Wendish legend, a magical story about Krabat, coming originally from India
and later appearing in various guises of the battle of sorcerer's apprentice and a master in many
countries around the world. Themes of the book are black magic, good and evil, love and death.
The story of a fourteen years old boy Krabat is taking place in the second half of the 17th century in
eastern Germany (Lusatia). Krabat's poor living conditions (and dream) brought him to the Black
Mill, where he became a helper in addition to eleven other boys. Soon he made friends from other
helpers, and after three months he was starting to learn black magic. Krabat understood
increasingly that the mill was nothing ordinary. Nobody carried grain and the only visitor was a
mysterious man (none other than Satan himself). Krabat's Master and the Devil have a convention:
for each New Year at midnight one of the Master's helpers must die. In the first year it is Krabat's
best friend Tony and soon Krabat discovers, that his death was no accident. Next year died another
of friends, Michael. Krabat wanted a revenge for both and he learned magic quickly in order to fight
with the Master. The girl (whose name we never know) from a nearby village Schwarzkolln (in
Czech translation Black Chlum) has a chance to save Krabat before death. On New Year someone
must die. 2) (28.2.2022, my note.) 0:24 - Ukraine has confirmed the postponement of talks with
Russia by several hours in the morning. It is to take place near the Pripyat River on the border with
Belarus. The security of the delegation was promised to guarantee by the Belarusian leader
Alexander Lukashenko. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said he did not have much expect
through the talks, but did not refuse to show that he wanted peace., see
https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/on-line-na-ukrajine-zacala-valka-40388138 : ON-LINE:
Válka na Ukrajině, 24. 2. 2022 (correctly probably 28.2.2022, my note), Novinky, ČTK 3) Note: The
series "Once Upon a Time … Life" (see below) 3 DVD, Part 9 "The Brain", time 2:30 to 3:55, 200
million years ago evolved a primitive brain, i.e. reptiles cortex-archicortex, allowing primitive
aggressive reactions such as territorial defense, these primitive reactions and this part of the brain
are also at modern human, 100 million years ago, it was paleocortex (i.e. cerebral cortex of
mammals see 1 DVD, Part 1 "Cells – Their Amazing Story", time 4:48 to 5:06) getting over fear, the
beginnings of memory, time 4:10-5:48, 100,000 years ago it was the neocortex comprising 85%
weight of the brain allowing the sharing of ideas, counting, art, thinking about the causes and to act
in civilized manner, and the problem of communication of neocortex and primitive cerebral cortex
(archicortex and paleocortex), time 23:30-25:50, the brain has more or less complete control over
man, communication of neocortex and the primitive cerebral cortex (archicortex and paleocortex)
causes the eternal dilemma between aggressive and civilized solution of the situation by living
creature, primitive part of the brain is still trying to prevail. The brain stores most, of what we
perceive consciously, from what we perceive unconsciously, the brain stores about 1/100, the brain
perceives everything at once. Each body part is controlled by certain area of the brain, larger parts
of the brain are needed for more sensitive body parts such as hands and face. Transfer to the brain
is mediated through surface cells of the body and its senses and through the nerves, virtually their
nerve cells, neurons and their dendrites dispersed throughout the body, using chemical
neurotransmitters., see "Once Upon a Time … Life", the original: "Il était une fois ... la vie", created
by Albert Barillé, Music Composed by Michel Legrand, characters designed by: Jean Barbaud,
copyright Procidis-Paris, the Czech Republic copyright: BH promo CZ 2008, title song of Jane
Mařasová, Ľuba, 1,2,4,5 DVD 104 minutes, 3, 6 DVD 130 minutes, 26 episodes of the series. 4)
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/policie-vysetruje-komunistu-ondracka-obdivoval-putina-zatrpelivost-s-fasistickou-chatrou-40388595 : Policie vyšetřuje komunistu Ondráčka. „Obdivuji Putina
za trpělivost s fašistickou chátrou“/ The police are investigating the communist Ondráček. "I admire
Putin for his patience with the fascist group", 28.2.2022, Prague, Novinky
International law in war is Jew-angels' needed utopia.1) Jew-reptilians as demons ie people after
death don't mostly feel pain, don't recognize gratitude but power, except for saving life. Devil as
death causing fight, no living creature can kill, reptiles and the human reptile brain once must eat
meat2). Western Ukraine nearly doesn't believe in talks about war with Russia, but it didn't refuse
to show that it wants peace.3) Communist: Russia's patience with fascists.4)
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1) (50:57-52:19) Krabat, čarodějův učeň, ČR/SRN. 1977, 72 minutes, DVD since 2006 Ateliéry
Bonton Zlín a.s., Czechoslovak Animation: The Sorcerer's Apprentice produced by Karel Zeman
made in 1977 inspired by an original Wendish legend, a magical story about Krabat, coming
originally from India and later appearing in various guises of the battle of sorcerer's apprentice and
a master in many countries around the world. Themes of the book are black magic, good and evil,
love and death. The story of a fourteen years old boy Krabat is taking place in the second half of
the 17th century in eastern Germany (Lusatia). Krabat's poor living conditions (and dream) brought
him to the Black Mill, where he became a helper in addition to eleven other boys. Soon he made
friends from other helpers, and after three months he was starting to learn black magic. Krabat
understood increasingly that the mill was nothing ordinary. Nobody carried grain and the only visitor
was a mysterious man (none other than Satan himself). Krabat's Master and the Devil have a
convention: for each New Year at midnight one of the Master's helpers must die. In the first year it
is Krabat's best friend Tony and soon Krabat discovers, that his death was no accident. Next year
died another of friends, Michael. Krabat wanted a revenge for both and he learned magic quickly in
order to fight with the Master. The girl (whose name we never know) from a nearby village
Schwarzkolln (in Czech translation Black Chlum) has a chance to save Krabat before death. On
New Year someone must die.
2) (28.2.2022, my note.) 0:24 - Ukraine has confirmed the postponement of talks with Russia by
several hours in the morning. It is to take place near the Pripyat River on the border with Belarus.
The security of the delegation was promised to guarantee by the Belarusian leader Alexander
Lukashenko. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said he did not have much expect through
the talks, but did not refuse to show that he wanted peace.,
see https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/on-line-na-ukrajine-zacala-valka-40388138 : ONLINE: Válka na Ukrajině, 24. 2. 2022 (correctly probably 28.2.2022, my note), Novinky, ČTK
3) Note: The series "Once Upon a Time … Life" (see below) 3 DVD, Part 9 "The Brain", time 2:30
to 3:55, 200 million years ago evolved a primitive brain, i.e. reptiles cortex-archicortex, allowing
primitive aggressive reactions such as territorial defense, these primitive reactions and this part of
the brain are also at modern human, 100 million years ago, it was paleocortex (i.e. cerebral cortex
of mammals see 1 DVD, Part 1 "Cells – Their Amazing Story", time 4:48 to 5:06) getting over fear,
the beginnings of memory, time 4:10-5:48, 100,000 years ago it was the neocortex comprising 85%
weight of the brain allowing the sharing of ideas, counting, art, thinking about the causes and to act
in civilized manner, and the problem of communication of neocortex and primitive cerebral cortex
(archicortex and paleocortex), time 23:30-25:50, the brain has more or less complete control over
man, communication of neocortex and the primitive cerebral cortex (archicortex and paleocortex)
causes the eternal dilemma between aggressive and civilized solution of the situation by living
creature, primitive part of the brain is still trying to prevail. The brain stores most, of what we
perceive consciously, from what we perceive unconsciously, the brain stores about 1/100, the brain
perceives everything at once. Each body part is controlled by certain area of the brain, larger parts
of the brain are needed for more sensitive body parts such as hands and face. Transfer to the brain
is mediated through surface cells of the body and its senses and through the nerves, virtually their
nerve cells, neurons and their dendrites dispersed throughout the body, using chemical
neurotransmitters., see "Once Upon a Time … Life", the original: "Il était une fois ... la vie", created
by Albert Barillé, Music Composed by Michel Legrand, characters designed by: Jean Barbaud,
copyright Procidis-Paris, the Czech Republic copyright: BH promo CZ 2008, title song of Jane
Mařasová, Ľuba, 1,2,4,5 DVD 104 minutes, 3, 6 DVD 130 minutes, 26 episodes of the series.
4) https://www.novinky.cz/domaci/clanek/policie-vysetruje-komunistu-ondracka-obdivoval-putinaza-trpelivost-s-fasistickou-chatrou-40388595 : Policie vyšetřuje komunistu Ondráčka. „Obdivuji
Putina za trpělivost s fašistickou chátrou“/ The police are investigating the communist Ondráček. "I
admire Putin for his patience with the fascist group", 28.2.2022, Prague, Novinky
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28.02, 2022 13:15:05
Rusko se zřejmě brzy připravuje zničit Západoukrajinská města brutálním bombardováním letadly,
jako to bylo v Sýrii a Čečensku, jestliže brzy nebude dohoda mezi Ukrajinou a Ruskem**, protože v
konvenčním boji zahynulo již přes 5000 ruských vojáků*. Když by Západ dal Ukrajině protiletadlové
rakety, tak Rusko hrozí, že začne 3. světová válka s použitím atomových zbraní. Viz níže
prohlášení Ruska.
Postoj Ruska: Putinova výzva k občanům EU... Moc na výběr teda nemáme! Vladimír Vladimirovič
PUTIN Prezident Ruské Federace Výzva za mír! Evropané, opravdu chceme 3. světovou válku?
Evropští spoluobčané! "Vaši" politici chtějí dokázat, jak jsou užiteční pro EU, NATO a USA.
Očekávají, že jejich "tvrdý postoj" vůči Rusku je vynese v kariérách výše, na ještě lépe placené
posty, než mají dnes, proto se předhánějí v návrzích sankcí, vysílání bojových jednotek a v jiných
projevech nekontrolované agrese proti Rusku, čímž se ze dne na den zvyšuje riziko 3. světové
války. Jsou tak zaslepeni svou vlastní nekontrolovatelnou mocí a vidinou jejího dalšího růstu, že
počítají s tím, že Rusko ustoupí na poslední chvíli tlaku NATO a k válce nedojde. Ale v čemž má
Rusko ustoupit? Co má Rusko udělat, aby byli spokojeni? Má se vzdát svých území a podstoupit je
dobrovolně každému, kdo o ně projeví zájem? PRAVÝM CÍLEM všech těch, ať už jsou z Evropy,
nebo zpoza oceánu, kteří chtějí vyvolat válku, je bohatství Ruska. Má Rusko rozdat své bohatství,
aby se vyhnulo válce? Má nechat likvidovat své vlastní obyvatelstvo na Ukrajině? Všichni, co
uvažují střízlivě, vědí, že se to nikdy nestane! Rusko nikdy nepodlehne tlaku, jako nikdy nepodlehlo
v minulosti, tak tomu nebude ani v budoucnosti. Dnes je již jasné, že válka v plánech její strůjců
nemá skončit na Ukrajině. Hlavním cílem je Rusko, ale válka zachvátí celou Evropu. Co pro USA
zajistí vyšší zisk a co USA rychleji vytrhne z dluhové krize než válečná výroba? Co účinněji
zlikviduje konkurenci USA v podobě EU a Ruska, než vzájemné vyvraždění celých národů v
Evropě? Co USA pomůže více rozšířit sféru svého vlivu, než poválečné půjčky, přesně podle
odzkoušeného scénáře použitého po 2.světové válce? Světový válečný konflikt reálně hrozí! V té
souvislosti se zamyslete, kdo z Vašich politiků Vám prozradil, že po přijetí Ukrajiny do NATO a
vstupu EU do konfliktu odvedou Vaše potomky na východní frontu, kde velmi pravděpodobně
položí život? Kdo z politiků tam půjde do zákopů s nimi? Kdo z válečných štváčů, které královsky
platíte ze svých daní a kdo z jejich mediálních spolupachatelů Vám prozradil, že toto nebude jen
dobrodružná vítězná výprava na východ, ale že to skončí jako 3. světová válka za možného použití
atomových zbraní? Kdo dokáže předpovědět účast Číny, která je v tomto konfliktu spojencem
Ruska? Kdo vyhodnotí reálnou sílu americké armády, která dosud bojovala vždy jen se slabším
protivníkem, vždyť Hitlera porazili hlavně Rusové! Na co se vlastně váleční štváči spoléhají? Jedno
je jisté, v této válce nebude vítěze! Kde se schováte před jadernými výbuchy? Máte dost hlubokou
jámu a dostatek potravin, abyste v ní vydrželi 100 let, než se sníží úroveň záření na únosnou míru?
Ve jménu čeho mají na obou válčících stranách umřít naše děti na východní frontě, ve jménu čeho
má zahynout rodina, ve jménu čeho má přestat existovat všechno, co znáte, ve jménu čeho má
shořet tento svět? Ve jménu demokracie? Kde vidíte demokracii v tom co se děje na Ukrajině? My
vidíme jen fašistickou vládu, armádu, porušující mezinárodní konvence a promyšlenou genocidu
vlastního obyvatelstva, jehož vinou je jen to, že mluví rusky a chce nezávislost na fašistické
Ukrajině. A co na to Evropa? Umíte si představit, že by si některý národ v EU vydobyl svou
samostatnost způsobem, jak to dělá Ukrajina? Byla snad Ukrajina dosud nesamostatná, že bojuje
o samostatnost? Měla snad vládu, kterou EU neuznávala? Neměli snad Ukrajinci svá národní
práva? Evropská unie se vzdala svých principů a svým postojem se stává spolupachatelem
genocidy. Co můžete očekávat od politiků EU vy sami, občané EU, když tak rychle a ochotně vaši
politici bourají vlastní hodnotové základy? Rusové jsou velký, kulturní a mocný národ, bez kterého
by Evropa v dnešní podobě nikdy nevznikla. RUSKO NENÍ VÁŠ NEPŘÍTEL, nepřítelem každého
občana Evropy jsou nenasytní politici, kteří se za svou moc a peníze chystají zničit vše, co je všem
drahé. Na otázku můžeme snad zabránit chystané válce s Ruskem, do které nás tlačí politici a
koupená média? Ano, můžeme! Co mohou udělat obyčejní lidé? Když všichni malí a slabí dělají
totéž, změní všechno! Lze to změnit, neboť je to nutnost! Bojkot všech politiků, kteří zvyšují napětí,
kteří volají po sankcích a zásahu proti Rusku! Bojkot na všech úrovních, ve všech volbách!
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Nedopustit uplatnění zla, které chtějí šířit! Bojkotujte vstup Ukrajiny do NATO! Bojkotujte média,
která válku podsouvají jako jediné možné řešení! Věřte! Rusové i Ukrajinci jsou dva moudré
národy, které řešení najdou. Nebojte se! Rozšiřujte tuto výzvu všemi vámi dostupnými způsoby, ve
všech Vám dostupných jazycích!!!
* https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/rusko-uz-v-bojich-podle-kyjeva-prislo-o-vice-nez-5000vojaku/2168990 : Rusko už v bojích podle Kyjeva přišlo o více než 5000 vojáků, Aktualizace:
28.02.2022
** https://www.msn.com/cs-cz/lifestyle/cestování/ukrajinská-delegace-zahájila-jednání-s-ruskýmivyjednávači/ar-AAUoTWw?ocid=msedgntp : Ukrajinská delegace zahájila jednání s ruskými
vyjednávači, EuroZprávy.cz, ČTK, 28.2.2022
Aktualizováno bře 01, 2022 8:25:04dopol.
28.02, 2022 15:25:09
Russia apparently soon prepares to destroy West Ukraine cities by brutal bombing with planes as it
was in Syria and Chechnya if no agreement between Ukraine and Russia** is soon, because more
than 5000 Russian soldiers were killed in conventional combat*. If the West gives Ukraine antiaircraft missiles, Russia threatens to start Third World War using nuclear weapons. See below
Russian statement.
The Russian position: Putin's call for EU citizens ... So we don't have much choice! Vladimir
Vladimirovich PUTIN President of the Russian Federation A call for peace! Europeans, we really
want Third world war? Fellow Europeans! "Your" politicians want to prove how useful they are to
the EU, NATO and the US. They expect their "hard stance" on Russia to bring them higher in their
careers, to even better paid positions than they have today, so they compete in proposals for
sanctions, the deployment of combat troops and other manifestations of uncontrolled aggression
against Russia. day increases the risk of Third World War. They are so blinded by their own
uncontrollable power and the prospect of its further growth that they expect Russia to give up
NATO pressure at the last minute and there will be no war. But what should Russia back down?
What should Russia do to make them happy? Should it give up its territories and submit them
voluntarily to anyone who shows interest in them? THE TRUE GOAL for all those, whether from
Europe or beyond the ocean, who want to start a war is Russia's wealth. Should Russia distribute
its wealth to avoid war? Does it have to liquidate its own population in Ukraine? Everyone who
thinks soberly knows that it will never happen! Russia will never succumb to pressure like it has
never succeeded in the past, so it will not in the future. Today, it is already clear that the war in the
plans of its architects should not end in Ukraine. Russia is the main target, but the war will engulf
the whole of Europe. What will ensure a higher profit for the USA and what will get the USA out of
the debt crisis faster than war production? What is more effective in eliminating USA and Russian
competition than killing entire nations in Europe? What will help the USA expand its sphere of
influence more than post-war lending, exactly according to the tried and tested scenario used after
World War II? The world war is in real danger! In this context, think about which of your politicians
has told you that after Ukraine's accession to NATO and the EU's entry into the conflict, they will
take your descendants to the Eastern Front, where they are very likely to die? Which of the
politicians there will go to the trenches with them? Which of the warmongers you pay royally from
your taxes and which of their media accomplices have told you that this will not only be an
adventurous victory expedition to the east, but that it will end up as World War III with the possible
use of nuclear weapons? Who can predict the participation of China, which is an ally of Russia in
this conflict? Whoever evaluates the real strength of the American army, which has so far always
fought only with a weaker opponent, Hitler was mainly defeated by the Russians! What do the
warmongers actually rely on? One thing is for sure, there will be no winner in this war! Where do
you hide from nuclear explosions? Do you have a deep enough pit and enough food to stay in it for
100 years before the radiation levels are reduced to a tolerable level? In the name of what our
children on the Eastern Front are to die on both sides of the war, in the name of what the family is
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to perish, in the name of what everything you know is to cease to exist, in the name of what this
world is to burn? In the name of democracy? Where do you see democracy in what is happening in
Ukraine? We see only a fascist government, an army, in violation of international conventions and a
deliberate genocide of its own population, whose only fault is that it speaks Russian and wants
independence from fascist Ukraine. And what about Europe? Can you imagine that any nation in
the EU would gain its independence in the way that Ukraine does? Was Ukraine still so dependent
that it was fighting for independence? Did she have a government that the EU did not recognize?
Didn't the Ukrainians have their national rights? The European Union has renounced its principles
and is becoming an accomplice in genocide. What to expect from EU politicians themselves, EU
citizens, when your politicians so quickly and willingly destroy their values? The Russians are a
large, cultural and powerful nation, without which Europe in its present form would never have
come into being. RUSSIA IS NOT YOUR ENEMY, the enemy of every citizen of Europe are
voracious politicians who, for their power and money, are going to destroy everything that is dear to
all. To the question, can we prevent the planned war with Russia, which is being pushed by
politicians and the media which we are buying? Yes we can! What can ordinary people do? When
everyone small and weak do the same, they change everything! It can be changed because it is a
necessity! Boycott all politicians who are raising tensions, calling for sanctions and action against
Russia! Boycott at all levels, in all elections! Don't let the evil they want to spread! Boycott Ukraine's
entry into NATO! Boycott the media, which is pushing the war as the only possible solution! Believe
it! Both Russians and Ukrainians are two wise nations who will find a solution. Do not worry! Extend
this challenge in all the ways available to you, in all languages available to you!!!
* https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/rusko-uz-v-bojich-podle-kyjeva-prislo-o-vice-nez-5000vojaku/2168990 : Rusko už v bojích podle Kyjeva přišlo o více než 5000 vojáků, Aktualizace:
28.02.2022
** https://www.msn.com/cs-cz/lifestyle/cestování/ukrajinská-delegace-zahájila-jednání-s-ruskýmivyjednávači/ar-AAUoTWw?ocid=msedgntp : Ukrajinská delegace zahájila jednání s ruskými
vyjednávači, EuroZprávy.cz, ČTK, 28.2.2022
Aktualizováno bře 01, 2022 8:43:32dopol.
28.02, 2022 15:48:50
Prezident Ukrajiny Zelenskyj: původem v mnoho žid-andělů s dobrem pro Západní Ukrajinu, či židreptilián* se zničením jejích měst jako pomsta za vraždu v 1941-45 jeho rodiny (praprarodičů,
prastrýců) v masových vraždách Ukrajiny židů skrz Němce a jejich pomocnou policii
(Schutzmannschaft**) tvořenou Banderovci, tj. rodilými Západními Ukrajinci. Tak možná Zelenskyj
odmítá dohodu ve válce s Ruskem. Banderovce a jejich vůdce Banderu prohlásila západní Ukrajina
národními hrdiny.***
* https://cnn.iprima.cz/volodymyr-zelenskyj-pribeh-zidovskeho-prezidenta-jehoz-rodina-zazilaholokaust-82198 : Volodymyr Zelenskyj: Příběh židovského (ukrajinského, má pozn.) prezidenta,
jehož rodina prožila holokaust, Téma: Ukrajina, Monika Kabourková, 1.3.2022
** https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Auxiliary_Police : The Ukrainian Auxiliary Police was
created by Heinrich Himmler in mid-August 1941 and put under the control of German
Ordnungspolizei in General Government territory.[1] The actual Reichskommissariat Ukraine was
formed officially on 20 August 1941.[2] The uniformed force was composed in large part of the
former members of the Ukrainian People's Militia created by OUN in June.[3] There were two
categories of German-controlled Ukrainian armed organisations. The first comprised mobile police
units most often called Schutzmannschaft,[1] or Schuma, organized on the battalion level and
which engaged in the murder of Jews and in security warfare in most areas of Ukraine. It was
subordinated directly to the German Commander of the Order Police for the area.[4]/ ČESKY:
Ukrajinská pomocná policie byla vytvořena Heinrichem Himmlerem v polovině srpna 1941 a
podřízena německé Ordnungspolizei na území General Governmentu.[1] Skutečný
Reichskommissariat Ukrajina byl oficiálně vytvořen 20. srpna 1941.[2] Uniformované síly byly z
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velké části složeny z bývalých členů Ukrajinských lidových milicí vytvořených OUN (Organizace
ukrajinských nacionalistů, má pozn.) v červnu.[3] Ukrajinské ozbrojené organizace ovládané Němci
byly dvě kategorie. První tvořily mobilní policejní jednotky, nejčastěji nazývané
Schutzmannschaft,[1] nebo Schuma, organizované na úrovni praporu, které se zabývaly vražděním
židů a bojem o bezpečnost na většině území Ukrajiny. Byla podřízena přímo německému veliteli
pořádkové policie pro danou oblast.[4]
*** https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_ukrajinských_nacionalistů : Již na přelomu let 1942 a
1943 byly reorganizovány jednotky, které se přeměnily v Ukrajinskou povstaleckou armádu (UPA),
také označovanou jako Banderovci. Celkový počet polských civilistů (včetně žen, dětí a nemluvňat)
povražděných UPA během války (oběti byly často před smrtí brutálně mučeny) se odhaduje na
80000–130000. Situace po druhé světové válce. OUN nadále řídil Stepan Bandera, který měl svůj
štáb v americké okupační zóně v Německu a podle něhož byly jednotky UPA nazývány jako
„Banderovci“. Využíval toho, že se mezi zeměmi východního a západního bloku rozpoutala studená
válka a že západní země podporovaly nezávislost Ukrajiny. V roce 2014 ukrajinský prezident Petro
Porošenko označil bojovníky UPA za „příklad hrdinství a vlastenectví na Ukrajině“.[13] V dubnu
2015 ukrajinský parlament schválil zákon, který udělil příslušníkům OUN a UPA status bojovníků za
svobodu Ukrajiny. V lednu 2015 český prezident Miloš Zeman zkritizoval vůdce OUN a UPA
Stepana Banderu a Romana Šuchevyče a prohlásil, že nemůže „blahopřát Ukrajině k takovým
národním hrdinům.”
Aktualizováno bře 01, 2022 10:43:02odpol.
01.03, 2022 11:57:43
Ukraine president Zelensky: by origin in many Jew-angels with good for West Ukrajine or Jewreptilian* with destruction of own cities as revenge for in 1941-45 murder of his family (greatgrandparents, granduncles) in Ukraine Jew mass murder through Germans and their auxiliary
police (Schutzmannschaft**) formed by the Banderas, ie native West Ukrainians. So possibly
Zelensky rejects agreement in war with Russia. Bandera's and their leader Bandera were declared
national heroes by west Ukraine.***
* https://cnn.iprima.cz/volodymyr-zelenskyj-pribeh-zidovskeho-prezidenta-jehoz-rodina-zazilaholokaust-82198 : Volodymyr Zelenskyj: Příběh židovského (ukrajinského, má pozn.) prezidenta,
jehož rodina prožila holokaust/ Volodymyr Zelensky: Story of a Jewish (Ukraine, my note) president
whose family experienced the Holocaust, Topic: Ukrajina, Monika Kabourková, 1.3.2022
** https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Auxiliary_Police : The Ukrainian Auxiliary Police was
created by Heinrich Himmler in mid-August 1941 and put under the control of German
Ordnungspolizei in General Government territory.[1] The actual Reichskommissariat Ukraine was
formed officially on 20 August 1941.[2] The uniformed force was composed in large part of the
former members of the Ukrainian People's Militia created by OUN in June.[3] There were two
categories of German-controlled Ukrainian armed organisations. The first comprised mobile police
units most often called Schutzmannschaft,[1] or Schuma, organized on the battalion level and
which engaged in the murder of Jews and in security warfare in most areas of Ukraine. It was
subordinated directly to the German Commander of the Order Police for the area.[4]
*** https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_ukrajinských_nacionalistů : Already at the turn of 1942
and 1943, the troops which were transformed into the Ukrainian Insurgent Army (UPA), also known
as the Bandera's, were reorganized. The total number of Polish civilians (including women, children
and babies) murdered by the UPA during the war (victims were often brutally tortured before death)
is estimated at 80000-130000. Situation after the Second World War. The OUN continued to be led
by Stepan Bandera, who had his staff in the American occupation zone in Germany and according
to whom UPA troops were called "the Bandera's". He took advantage of the outbreak of the Cold
War between the countries of the Eastern and Western blocs and the fact that the Western
countries supported Ukraine's independence. In 2014, Ukrainian President Petro Poroshenko
called UPA fighters "an example of heroism and patriotism in Ukraine." [13] In April 2015, the
Ukrainian parliament passed a law granting OUN and UPA members the status of Ukraine's
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freedom fighters. In January 2015, Czech President Milos Zeman criticized OUN and UPA leaders
Stepan Bandera and Roman Shukhevych, saying he could not "congratulate Ukraine on such
national heroes."
Aktualizováno bře 01, 2022 10:56:29odpol.
01.03, 2022 12:39:49
Dobří lidé/židé z české pobočky židovské CNN1) vyzradili pravou historii židovského tajného
agenta, kterým je prezident Ukrajiny žid Zelenskyj2), k jednání i o možné jaderné válce. Tou hrozí
Rusko, jestli by Západ dal Ukrajině protiletadlové rakety proti hrozícímu zničení
Západoukrajinských měst letadly Ruska v případě mnoha mrtvých Rusů v jejich válce3). Během 2.
světové války Západoukrajinští a němečtí nacisté zabili Zelenského větší část rodiny2). Neutrální
Stát Izrael zde.4)
1) https://www.jewishvirtuallibrary.org/jeff-zucker : Jeff Zucker is a Jewish American executive and
the president of CNN Worldwide./ ČESKY: Jeff Zucker je židovský americký manažer a prezident
CNN Worldwide (tj. CNN celosvětového vysílání).
2) https://cnn.iprima.cz/volodymyr-zelenskyj-pribeh-zidovskeho-prezidenta-jehoz-rodina-zazilaholokaust-82198 : Volodymyr Zelenskyj: Příběh židovského (ukrajinského, má pozn.) prezidenta,
jehož rodina prožila holokaust, Téma: Ukrajina, Monika Kabourková, 1.3.2022
3) List Financial Times (FT) uvádí, že podle ruské nukleární doktríny publikované v roce 2020 si
Moskva vyhrazuje právo použít jaderné zbraně, mimo jiné "pro prevenci eskalace vojenských
operací a jejich ukončení za podmínek, které jsou přijatelné pro Ruskou federaci a její spojence".,
viz https://www.msn.com/cs-cz/lifestyle/cestování/co-znamená-putinův-rozkaz-o-jaderných-siláchněkteří-analytici-mají-obavy/ar-AAUpsRL?ocid=msedgntp : Co znamená Putinův rozkaz o
jaderných silách? Někteří analytici mají obavy EuroZprávy.cz, ČTK, 28.2.2022
4) se židovský stát nepostavil za americkou rezoluci v Radě bezpečnosti OSN odsuzující ruskou
invazi Ukrajiny, viz https://www.novinky.cz/valka-na-ukrajine/clanek/izrael-se-otaci-k-rusku-zadyriskuje-hodne-40388780 : Izrael se otáčí k Rusku zády. Riskuje hodně, Jeruzalém, Michal Sobotka,
Novinky, 1.3.2022
Aktualizováno bře 02, 2022 9:05:36dopol.
01.03, 2022 21:43:07
Good people/Jews from Jewish CNN1) Czech branch revealed a true history of Jewish secret
agent, who is President of Ukraine Jew Zelensky2), for talks also about possible nuclear war.
Russia threatens it if the West gives Ukraine anti-aircraft missiles against threatening destruction of
West Ukraine cities by Russian planes in case of many dead Russians in their war3). During World
War II the West Ukrainian and German Nazis killed more part of Zelensky family2). Neutral Israel
here.4)
1) https://www.jewishvirtuallibrary.org/jeff-zucker : Jeff Zucker is a Jewish American executive and
the president of CNN Worldwide.
2) https://cnn.iprima.cz/volodymyr-zelenskyj-pribeh-zidovskeho-prezidenta-jehoz-rodina-zazilaholokaust-82198 : Volodymyr Zelenskyj: Příběh židovského (ukrajinského, má pozn.) prezidenta,
jehož rodina prožila holokaust/ Volodymyr Zelensky: Story of a Jewish (Ukraine, my note) president
whose family experienced the Holocaust, Topic: Ukrajina, Monika Kabourková, 1.3.2022
3) The Financial Times (FT) says that according to the Russian nuclear doctrine published in 2020,
Moscow reserves the right to use nuclear weapons, inter alia, to prevent the escalation of military
operations and their termination under conditions acceptable to the Russian Federation and its
allies.", viz https://www.msn.com/cs-cz/lifestyle/cestování/co-znamená-putinův-rozkaz-o-jadernýchsilách-někteří-analytici-mají-obavy/ar-AAUpsRL?ocid=msedgntp : Co znamená Putinův rozkaz o
jaderných silách? Někteří analytici mají obavy/ What does Putin's command for nuclear weapons
mean? Some analysts have fear, EuroZprávy.cz, ČTK, 28.2.2022
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4) se židovský stát nepostavil za americkou rezoluci v Radě bezpečnosti OSN odsuzující ruskou
invazi Ukrajiny/ the Jewish State was not for the American resolution in the UN Security Council
condemning the Russian invasion in Ukraine, see https://www.novinky.cz/valka-naukrajine/clanek/izrael-se-otaci-k-rusku-zady-riskuje-hodne-40388780 : Izrael se otáčí k Rusku zády.
Riskuje hodně/ Israel turns its back on Russia. Risks a lot, Jerusalem, Michal Sobotka, Novinky,
1.3.2022
Aktualizováno bře 02, 2022 8:19:23dopol.
01.03, 2022 22:37:52
M.F. 27.2.2022: vezl 3 starší chlapy v monterkách a s taškami. Omluvil se, že nechtěl mluvit před
lidmi ruský, styděl se a měl strach. Mezi prodejem lístků se ptám, kam jedou a on, že je dnes
vyhodili z práce i ubytovny - Zřejmě ironie českého prezidenta Zemana na konci jeho stresového
projevu k válce na Ukrajině, 24.2.2022: "(Ale musíme se chovat jako stateční lidé, kteří si nenechají
agresi ve vlastním zájmu líbit. Děkuji Vám za vaši pozornost.) No, bylo to korektní?"
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/mylil-jsem-se-silence-je-potreba-izolovat-prohlasil-zeman40388177#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=1K0oIUt
D9fH202202241026&dop_id=40388177&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Mýlil jsem se, šílence je potřeba izolovat, prohlásil Zeman,
24.2.2022, 11:08 • Aktualizováno 24. 2. 2022, 11:16, Jaroslav Soukup, Novinky, Video: Projev
prezidenta Zemana k národu ČTK
M.F. 27.2.2022: vezl 3 starší chlapy v monterkách a s taškami. Omluvil se, že nechtěl mluvit před
lidmi ruský, styděl se a měl strach. Mezi prodejem lístků se ptám, kam jedou a on, že je dnes
vyhodili z práce i ubytovny - Zřejmě ironie českého prezidenta Zemana na konci jeho stresového
projevu k válce na Ukrajině, 24.2.2022: "(Ale musíme se chovat jako stateční lidé, kteří si nenechají
agresi ve vlastním zájmu líbit. Děkuji Vám za vaši pozornost.) No, bylo to korektní?"
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/mylil-jsem-se-silence-je-potreba-izolovat-prohlasil-zeman40388177#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=1K0oIUt
D9fH202202241026&dop_id=40388177&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Mýlil jsem se, šílence je potřeba izolovat, prohlásil Zeman,
24.2.2022, 11:08 • Aktualizováno 24. 2. 2022, 11:16, Jaroslav Soukup, Novinky, Video: Projev
prezidenta Zemana k národu ČTK
02.03, 2022 11:08:11
M.F. 27.2.2022: I had 3 older men in overalls and with bags. He apologized not to speak Russian,
he was ashamed and afraid. In time of ticket sale, I ask where they go and so they were dismissed
from employment and hostel today - Apparently irony of Czech President Zeman in end of his
stressful speech to war in Ukraine, 24.2.2022: "(But we must act as brave people who do not like
aggression in their own interest. Thank you for your attention.) Well, was it correct?"
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/mylil-jsem-se-silence-je-potreba-izolovat-prohlasil-zeman40388177#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=1K0oIUt
D9fH202202241026&dop_id=40388177&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Mýlil jsem se, šílence je potřeba izolovat, prohlásil Zeman,
24.2.2022, 11:08 • Aktualizováno 24. 2. 2022, 11:16, Jaroslav Soukup, Novinky, Video: Projev
prezidenta Zemana k národu ČTK
M.F. 27.2.2022: I had 3 older men in overalls and with bags. He apologized not to speak Russian,
he was ashamed and afraid. In time of ticket sale, I ask where they go and so they were dismissed
from employment and hostel today - Apparently irony of Czech President Zeman in end of his
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stressful speech to war in Ukraine, 24.2.2022: "(But we must act as brave people who do not like
aggression in their own interest. Thank you for your attention.) Well, was it correct?"
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/mylil-jsem-se-silence-je-potreba-izolovat-prohlasil-zeman40388177#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=1K0oIUt
D9fH202202241026&dop_id=40388177&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Mýlil jsem se, šílence je potřeba izolovat, prohlásil Zeman,
24.2.2022, 11:08 • Aktualizováno 24. 2. 2022, 11:16, Jaroslav Soukup, Novinky, Video: Projev
prezidenta Zemana k národu ČTK
02.03, 2022 11:38:40
Židovské CNN SOS historie4) prezidenta Ukrajiny Zelenského je zřejmě pravda. Srovnej druhý
zdroj1) z 15.5.2019: "odkazuje na Zelenského prohlášení, že skutečnost, že je Žid". Zdroj1)
archivuji z jiného webu2), který již neexistuje a neobsahuje datum, proto datum původního zdroje2)
mohu jen odhadnout 21.4.-30.5.2019, kdy archivuji bezprostředně vedlejší též bez datumu článek3)
Volodymyr Zelenskyj z Wikipedie s textem: "Zvolený prezident Ukrajiny Úřadu se ujme 30. května
2019".
1) Až se na počátku června ujme zvolený prezident Volodymyr Zelenskyj úřadu, Ukrajina se stane
druhou zemí, která bude mít souběžně prezidenta i premiéra židovského původu, konstatuje
Melinda Haringová v komentáři pro server Washington Post. Expertka na euroasijský region z think
tanku Foreign Policy Research Institute ... Odkazuje na Zelenského prohlášení, že skutečnost, že
je Žid není v popředí jeho uvažování, viz https://eurozpravy.cz/zahranicni/evropa/257692-ukrajinuridi-fasiste-expertka-poukazala-na-dulezite-skutecnosti/ : Aktualizováno, Ukrajinu řídí fašisté?
Expertka poukázala na důležité skutečnosti, 15.5.2019, 08:39, 15. května 2019, 00:01 — Autor:
Marek Bláha / EuroZprávy.cz,
2) Až se na počátku června ujme zvolený prezident Volodymyr Zelenskyj úřadu, Ukrajina se stane
druhou zemí, která bude mít souběžně prezidenta i premiéra židovského původu, konstatuje
Melinda Haringová v komentáři pro server Washington Post. ... Odkazuje na Zelenského
prohlášení, že skutečnost, že je Žid není v popředí jeho uvažování, viz http://www.msn.com/cscz/zpravy/politika/ukrajinu-řídí-fašisté-expertka-poukázala-na-důležité-skutečnosti/arAABlJYS?ocid=spartandhp : Ukrajinu řídí fašisté? Expertka poukázala na důležité skutečnosti,
Marek Bláha, EuroZprávy.cz, Ukrajinu řídí fašisté? Expertka poukázala na důležité skutečnosti,
Marek Bláha, EuroZprávy.cz, před 18 min.
3) Zvolený prezident Ukrajiny Úřadu se ujme 30. května 2019,
viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Volodymyr_Zelenskyj
4)
- https://cnn.iprima.cz/volodymyr-zelenskyj-pribeh-zidovskeho-prezidenta-jehoz-rodina-zazilaholokaust-82198 : Volodymyr Zelenskyj: Příběh židovského (ukrajinského, má pozn.) prezidenta,
jehož rodina prožila holokaust, Téma: Ukrajina, Monika Kabourková, 1.3.2022
- https://www.jewishvirtuallibrary.org/jeff-zucker : Jeff Zucker is a Jewish American executive and
the president of CNN Worldwide./ ČESKY: Jeff Zucker je židovský americký manažer a prezident
CNN Worldwide (tj. CNN celosvětového vysílání).
Aktualizováno bře 04, 2022 2:52:07dopol.
04.03, 2022 1:30:03
Jew-CNN SOS history4) of Ukraine President Zelensky is apparently true. Compare second
source1) from 15.5.2019: "she refers to Zelensky's statement that the fact that he is Jew". Source1)
I archive from another website2), which no longer exists and does not contain date, so date of
original source2) I can only estimate 21.4.-30.5.2019, when I archive immediately neighboring also
without date article3) Volodymyr Zelenskyj from Wikipedia with text: Elected Ukraine President will
take over Office on May 30, 2019".
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1) Až se na počátku června ujme zvolený prezident Volodymyr Zelenskyj úřadu, Ukrajina se stane
druhou zemí, která bude mít souběžně prezidenta i premiéra židovského původu, konstatuje
Melinda Haringová v komentáři pro server Washington Post. Expertka na euroasijský region z think
tanku Foreign Policy Research Institute ... Odkazuje na Zelenského prohlášení, že skutečnost, že
je Žid není v popředí jeho uvažování/ When the elected president, Volodymyr Zelensky, takes
office in beginning of June, Ukraine will become the second country to have a president and a
prime minister of Jewish origin at the same time, Melinda Haring said in a comment to the
Washington Post. An expert on the Eurasian region from the think tank of Foreign Policy Research
Institute ... She refers to Zelenský's statement that the fact that he is Jew is not in the forefront of
his thinking, see https://eurozpravy.cz/zahranicni/evropa/257692-ukrajinu-ridi-fasiste-expertkapoukazala-na-dulezite-skutecnosti/ : Updated, Ukrajinu řídí fašisté? Expertka poukázala na důležité
skutečnosti, 15.5.2019, 08:39, 15. May 2019, 00:01 — Author: Marek Bláha / EuroZprávy.cz,
2) Až se na počátku června ujme zvolený prezident Volodymyr Zelenskyj úřadu, Ukrajina se stane
druhou zemí, která bude mít souběžně prezidenta i premiéra židovského původu, konstatuje
Melinda Haringová v komentáři pro server Washington Post. ... Odkazuje na Zelenského
prohlášení, že skutečnost, že je Žid není v popředí jeho uvažování/ When the elected president,
Volodymyr Zelensky, takes office in beginning of June, Ukraine will become the second country to
have a president and a prime minister of Jewish origin at the same time, Melinda Haring said in a
comment to the Washington Post. ... She refers to Zelenský's statement that the fact that he is Jew
is not in the forefront of his thinking, see http://www.msn.com/cs-cz/zpravy/politika/ukrajinu-řídífašisté-expertka-poukázala-na-důležité-skutečnosti/ar-AABlJYS?ocid=spartandhp : Ukrajinu řídí
fašisté? Expertka poukázala na důležité skutečnosti, Marek Bláha, EuroZprávy.cz, Ukrajinu řídí
fašisté? Expertka poukázala na důležité skutečnosti, Marek Bláha, EuroZprávy.cz, before 18
minutes
3) Zvolený prezident Ukrajiny Úřadu se ujme 30. května 2019/ Elected Ukraine President will take
over Office on May 30, 2019, see, see https://cs.wikipedia.org/wiki/Volodymyr_Zelenskyj
4)
- https://cnn.iprima.cz/volodymyr-zelenskyj-pribeh-zidovskeho-prezidenta-jehoz-rodina-zazilaholokaust-82198 : Volodymyr Zelenskyj: Příběh židovského (ukrajinského, má pozn.) prezidenta,
jehož rodina prožila holokaust/ Volodymyr Zelensky: Story of a Jewish (Ukraine, my note) president
whose family experienced the Holocaust, Topic: Ukrajina, Monika Kabourková, 1.3.2022
- https://www.jewishvirtuallibrary.org/jeff-zucker : Jeff Zucker is a Jewish American executive and
the president of CNN Worldwide.
Aktualizováno bře 04, 2022 2:57:43dopol.
04.03, 2022 1:58:46
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Mystika: Židé jezte zdechliny zvířat zemřelé na stáří. Útočná válka Ruska proti Ukrajině začala,
když postící se (hříšníci zkoušející se napravit) ukrajinští žid-reptiliáni košer zavraždili a jedli ruské
slepice místo jezení těchto zdechlin. Židé (i žid-reptiliáni) mají Bible zákaz a někteří nejsou schopni
jíst tyto zdechliny. Národní vlajka Ukrajiny má vidličku. Národní vlajka Ruska má orla, tj. také ptáka,
tj. evolučního nástupce dinosaurů jako plazů. Žid-andělé ve skutečnosti nejí.
04.03, 2022 22:20:31
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Mystique: Jews, eat animal carrions died for old age. Russia's attack war against Ukraine began
when fasting (sinners trying to correct) Ukrainian Jew-reptilians kosher murdered and ate Russian
hens instead of eating these carrions. Jews (also Jew-reptilians) have Bible ban and some are
unable to eat these carrions. National flag of Ukraine has fork. National flag of Russia has eagle, ie
also a bird, ie evolutionary successor of dinosaurs as reptiles. Jew-angels don't eat in fact.
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04.03, 2022 22:47:04
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Web české katolické křesťanské politické strany KDU-ČSL smazal všechny mé příspěvky a
zablokoval mě nové příspěvky, takže je nemohu aktualizovat./ Web of Czech Catholic Christian
political party KDU-ČSL deleted all my posts and blocked me from posting, so I can't update them.
05.03, 2022 14:06:46
Děkujeme těmto skvělým mladým lidem za to, že šíří osvětu o živočišném průmyslu a také o
českém dokumentárním filmu Svědectví/ We thank these great young people for spreading
awareness about the animal industry and also about the Czech documentary film Svědectví/
Testimony
Aktualizováno bře 07, 2022 2:37:51odpol.
07.03, 2022 14:32:55
Organizace Greenpeace. Daroval jsem opět (Id daru: 43474285), nyní 100 Kč projekt Každou
vteřinou : https://podpora.greenpeace.cz/vterina/ -- Greenpeace. I donated again (Donation Id:
43474285), now 100 CZK project Second : https://podpora.greenpeace.cz/vterina/
Aktualizováno bře 07, 2022 3:20:38odpol.
07.03, 2022 15:20:38
Česká pobočka organizace COMPASSION IN WORLD FARMING. Daroval jsem 10 EURO opět -Czech branch of COMPASSION IN WORLD FARMING. I donated 10 EURO again
: https://www.ciwf.cz/
Britská organizace COMPASSION IN WORLD FARMING bojuje za etické velkochovy a byla
založena v roce 1967 Peterem a Annou Roberts. Peter choval dojnice na pastvinách a velmi ho
znepokojoval rychlý rozvoj průmyslových velkochovů./ British COMPASSION IN WORLD
FARMING fights for ethical farming and was founded in 1967 by Peter and Anna Roberts. Peter
kept dairy cows in the pastures and was very concerned about the rapid development of large
industrial factory farms.
ÚDAJE O VAŠEM DARU
VÝŠE PŘÍSPĚVKU
10,00€
ČETNOST
JEDNORÁZOVÝ
Sectigo logo
Váš dar je 100% zabezpečený
VAŠE PODPORA JE HODNĚ DŮLEŽITÁ.
CIWF nedostává žádnou finanční podporu od státu, a je tedy závislý na štědrosti svých příznivců.
Díky darům lidí, jako jste Vy, se již zlepšil život milionů zvířat.
Děkujeme, že nám pomáháte ukončit průmyslové velkochovy.
PROSÍM KONTAKTUJTE NÁS.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak Váš příspěvek pomáhá zvířatům, nebo máte nějaký dotaz či
podnět, neváhejte se nám ozvat:
Aktualizováno bře 07, 2022 3:37:51odpol.
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07.03, 2022 15:37:51
Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (VS daru: 43474440), nyní 100 Kč projekt
Nocleženka (pro bezdomovce): https://noclezenka.cz/ -- Salvation Army. I donated again (Donation
VS: 43474440), now 100 CZK project Nocleženka/Bed and breakfast (for the
homeless): https://noclezenka.cz/
Aktualizováno bře 07, 2022 3:47:36odpol.
07.03, 2022 15:47:36
Daroval jsem opět 10 USD. Každé 2 měsíce Pietní akt před jatky kuřat slepic -Vodňanská drůbež
a.s. Brno Modřice (viz níže)-Kdyby to bylo v Brně a neměl bych prácovní povinnosti, tak bych tam
chtěl jít, ač zřejmě nemluví zcela pravdu o svém reálně nemožném veganství/ I donated 10 USD
again. Every 2 months Vigil Brno Chicken Save-If it was sometimes in Brno and I have no work
duties, I would like to go there, although they do not apparently say the whole truth about their
really impossible veganism: https://www.facebook.com/brnochickensave .
Pro mateřskou organizaci české pobočky Animal Save Movement
(https://www.facebook.com/zviratanejime , https://www.facebook.com/ceskybrodanimalsave a https
://www.facebook.com/animalsavecz/ )/ For the Animal Save Movement. Animal Save Movement is
a vegan anti-speciesist animal rights organisation that positions itself against all forms of
oppression with a compassionate and love-based approach. They believe in non-violent resistance
against oppression
26.11.2021 15:45 Dobrý den, pane Grůza, děkujeme za Vaši zprávu. Vigily děláme v Modřicích
každý 2. měsíc. Nikde nemáme uvedené žádné číslo účtu, nelze nám tedy poslat žádné peníze
(tedy naší skupině Brno Chicken Save)./ 26.11.2021 15:45 Hello, Mr Grůza, thank you for your
message. We make vigils in Modřice every 2 months. We do not have any account number
anywhere, so one cannot send us any money (ie to our Brno Chicken Save group).
Aktualizováno bře 07, 2022 4:25:28odpol.
07.03, 2022 16:25:28
By me also financially supported UNICEF campaign at the UN: Hot dinner for the whole family (3
children, parents and grandparents) for 225 CZK from local raw materials and sources (malnutrition
is one of the most common causes of death of children).
https://eshop.unicef.cz/darky-pro-zivot/tepla-vecere-pro-celou-rodinu/
Aktualizováno bře 07, 2022 4:39:19odpol.
07.03, 2022 16:39:19

Fotky na timeline
Mnou i finančně podporovaná kampaň UNICEF při OSN: Teplá večeře pro celou rodinu (3 děti,
rodiče a prarodiče) za 225,- Kč z místních surovin a zdrojů (podvýživa patří mezi nejčastější příčiny
úmrtí dětí). https://eshop.unicef.cz/darky-pro-zivot/tepla-vecere-pro-celou-rodinu/
Mnou i finančně podporovaná kampaň UNICEF při OSN: Teplá večeře pro celou rodinu (3 děti,
rodiče a prarodiče) za 225,- Kč z místních surovin a zdrojů (podvýživa patří mezi nejčastější příčiny
úmrtí dětí).
https://eshop.unicef.cz/darky-pro-zivot/tepla-vecere-pro-celou-rodinu/
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07.03, 2022 16:40:46
Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (VS daru: 43474490), nyní 100 Kč projekt
Nocleženka (pro bezdomovce): https://noclezenka.cz/ -- Salvation Army. I donated again (Donation
VS: 43474490), now 100 CZK project Nocleženka/Bed and breakfast (for the
homeless): https://noclezenka.cz/
Aktualizováno bře 07, 2022 5:08:18odpol.
07.03, 2022 17:08:18
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Charitologie: Pomsta démonů, smrti-Ďábla za velkou smrt a bolest hlavně hospodářských zvířat
může být dostatečná. Jedli lidi. Válka na Ukrajině může být plná cena, elity jsou židé. Ne-li náprava
lidstva, pak světová krize, možná válkami v Evropě, hlavně muslimů jadernými zbraněmi. Je
vědecká hypotéza: Ve Vesmíru je málo života, jestli civilizace nevyřeší dostatečně svůj sobecký
přístup, pak v radiové-Vesmírné letecké technologie fázi vývoje vyhubí sama sebe, viz Fermiho
paradox.
09.03, 2022 10:58:51
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Charitology: Demons, death-Devil revenge for big death and pain, mainly of farm animals can be
sufficient. They ate people. War in Ukraine can be a full price, elites are Jews. Unless humanity
correction, then world crisis, possibly wars in Europe, mainly of Muslims with nuclear weapons.
Scientific hypothesis is: Little life is in Universe, if civilization doesn't solve sufficiently its selfish
approach, then in radio-spaceflight technology phase it will exterminate itself, see Fermi paradox.
09.03, 2022 10:59:17
dr. Grůza, tel. 721208595: garance do 16.03.2022 -PRONÁJEM pro 4 ukrajinské uprchlíky dům
3+1 v Hustopečích u Brna, jestli splnění nájemného+služeb českým státem, blíže p. dr. Laz z
Městského úřadu Hustopeče, tel. 519441029, mobil: 606610853/ гарантия до 16.03.2022 АРЕНДА для 4 украинских беженцев дом 3+1 в Густопече у Брна, если выполнение плат
аренды+услуг чешским государством, подробнее мистер доктор Лаз из муниципального
управления Густопече, тел.: 519441029, моб.: 606610853/ guarantee until 16.03.2022 RENTING for 4 Ukrainian refugees house 3+1 in Hustopeče near Brno, if fulfillment of
rent+services by the Czech state, more about Mr. dr. Laz from the Municipal Office Hustopeče, tel.
519441029, cell phone: 606610853
( http://www.czechlawfirm.com/LVdummasaryk.pdf )
Aktualizováno bře 16, 2022 9:50:48dopol.
11.03, 2022 23:26:57
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Nakonec jako pomstu za zbytečnou smrt a bolest žid-plaziáni (tj. žid-reptiliáni), tj. démoni, tj.
reinkarnovaní lidi po smrti v pekle zřejmě snědí všechny z nás, tj. lidi před smrtí, tedy lidi při
vědomí, když po smrti jsme reinkarnováni do jiných živých tvorů. Bude to brzy a bude to velmi
bolestivé? To zřejmě závisí na naší charitě, tj. drahocenné lásce ke všem živým tvorům, protože
žid-andělé, tj. reinkarnovaní lidi po smrti v nebi zřejmě chrání všechen život.
15.03, 2022 5:44:45
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
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In end as revenge for unnecessary death and pain, Jew-reptilians, ie demons, ie reincarnated
people after death in hell, will apparently eat all of us, ie people before death, thus people in
consciousness, when after death we are reincarnated in other living creatures. Will it be soon and
will it be very painful? It apparently depends on our charity, ie valuable love for all living creatures,
because Jew-angels, ie reincarnated people after death in heaven, apparently protect all life.
15.03, 2022 6:10:10
Čiré zlo je průmyslové porážkové farmy prasat, ač katolík, nesouhlasím s takovou křesťanskokatolickou zvířecí politikou, nevolil jsem KDU-ČSL ve volbách. Na rozdíl od teď milosrdnějších obou
domácího chovu prasat a domácí zabíjačky prasat./ Pure evil is industrial slaughter pig-farms,
although a Catholic, I do not agree with such Christian-Catholic animal politics, I did not vote for
KDU-ČSL in elections. In contrast to now more merciful both a home pig-farm and home pigslaughtering., https://www.facebook.com/kducsl/photos/a.376600805576/10166211978235577/ :
KDU-ČSL, 15.3.2022
Aktualizováno dub 11, 2022 10:56:18odpol.
15.03, 2022 23:27:57
Žid-světe, nezapomeň USA atomové bomby v Hirošimě a Nagasaki! Jen mír! Ukrajina se zuřivě
brání proti útoku Rusů, jež mají málo mrtvých kvůli jejich velké letecké převaze. USA chtějí dát
Ukrajině 800 protiletadlových systémů i „s dlouhým dostřelem“.* Ruská nukleární doktrína v 2020:
Rusko si vyhrazuje právo použít jaderné zbraně, mimo jiné "pro prevenci eskalace vojenských
operací a jejich ukončení za podmínek, které jsou přijatelné pro Ruskou federaci a její spojence".**
* https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-bezprecedentni-biden-posila-ukrajine-nejvetsibalik-zbrani-slibil-i-drony193978#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=ORYdDUi33
rU202203162100&dop_id=193978&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=abtest183_vzhled_vyh_p
ole_na_tel_varCC&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : „Bezprecedentní“.
Biden posílá Ukrajině největší balík zbraní, slíbil i drony, LUKÁŠ MAREK, 16.3.2022
** List Financial Times (FT) uvádí, že podle ruské nukleární doktríny publikované v roce 2020 si
Moskva vyhrazuje právo použít jaderné zbraně, mimo jiné "pro prevenci eskalace vojenských
operací a jejich ukončení za podmínek, které jsou přijatelné pro Ruskou federaci a její spojence".,
viz https://www.msn.com/cs-cz/lifestyle/cestování/co-znamená-putinův-rozkaz-o-jaderných-siláchněkteří-analytici-mají-obavy/ar-AAUpsRL?ocid=msedgntp : Co znamená Putinův rozkaz o
jaderných silách? Někteří analytici mají obavy EuroZprávy.cz, ČTK, 28.2.2022
Aktualizováno bře 16, 2022 10:41:46odpol.
16.03, 2022 22:36:52
Jew-world, don't forget USA atomic bombs in Hiroshima and Nagasaki! Only peace! Ukraine is
furiously defending itself against attack of Russians, who have few dead because of their big
aircraft-superiority. USA wants to give Ukraine 800 anti-aircraft systems, also with "long range".
Russian nuclear doctrine in 2020: Russia reserves right to use nuclear weapons, inter alia, to
prevent escalation of military operations and their termination under conditions acceptable to
Russian Federation and its allies.**
* https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-bezprecedentni-biden-posila-ukrajine-nejvetsibalik-zbrani-slibil-i-drony193978#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=ORYdDUi33
rU202203162100&dop_id=193978&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=abtest183_vzhled_vyh_p
ole_na_tel_varCC&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : „Bezprecedentní“.
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Biden posílá Ukrajině největší balík zbraní, slíbil i drony, LUKÁŠ MAREK, 16.3.2022
** The Financial Times (FT) says that according to the Russian nuclear doctrine published in 2020,
Moscow reserves the right to use nuclear weapons, inter alia, to prevent the escalation of military
operations and their termination under conditions acceptable to the Russian Federation and its
allies.", viz https://www.msn.com/cs-cz/lifestyle/cestování/co-znamená-putinův-rozkaz-o-jadernýchsilách-někteří-analytici-mají-obavy/ar-AAUpsRL?ocid=msedgntp : Co znamená Putinův rozkaz o
jaderných silách? Někteří analytici mají obavy/ What does Putin's command for nuclear weapons
mean? Some analysts have fear, EuroZprávy.cz, ČTK, 28.2.2022
Aktualizováno bře 17, 2022 6:10:46dopol.
16.03, 2022 22:57:07
Finančně podporuji také tyto protesty Brno Chicken Save proti kuřat (slepic) brněnským
průmyslovým jatkám, které společnost bývalého premiéra Andreje Babiše vlastní s jeho jinými
zemědělskými velkými jatkami./ ENGLISH: I financially support also these protests of Brno Chicken
Save against chicken (of hens) Brno industrial slaughterhouse which former Prime Minister Andrej
Babis company owns with his other agriculture big
slaughterhouses., https://www.facebook.com/brnochickensave/videos/1204653956737238 : Brno
Chicken Save, 14.3.2022
Aktualizováno dub 11, 2022 10:52:55odpol.
17.03, 2022 5:45:09
Teď její prezidente žide Zelensky, Západní Ukrajino zavraždící 2 miliony židů v 1939-45**, ale dobří
žid-andělé. Spojenec Ruska hrozí atomovými bombami proti Západní Ukrajině.* Dnes skončil židů
svátek Purim, Bible 9,12Řekl král Esteře královně: Co pak učinili v jiných krajinách královských?,
16Jiní také Židé, tak odpočinuli od nepřátel svých. Zmordovali pak těch, jenž je v nenávisti měli,
sedmdesáte pět tisíc (všechny). Ale k loupeži nevztáhli ruky své (atomová bomba)***.
* https://www.novinky.cz/valka-na-ukrajine/clanek/prijmete-dohodu-nebo-skoncite-jako-japoncivzkazal-lukasenko-ukrajincum40390815#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=dEO6NjL
IzPa202203171846&dop_id=40390815&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=abtest183_vzhled_vyh
_pole_na_tel_varCC&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Přijměte dohodu,
nebo skončíte jako Japonci (viz atomové bomby proti Hirošimě a Nagasaki v 1945, má pozn.),
vzkázal Lukašenko Ukrajincům – Minsk, Petr Jemelka, Novinky, 17.3.2022
** Až se na počátku června ujme zvolený prezident Volodymyr Zelenskyj úřadu, Ukrajina se stane
druhou zemí, která bude mít souběžně prezidenta i premiéra židovského původu, konstatuje
Melinda Haringová v komentáři pro server Washington Post. ... Odhaduje se, že během holocaustu
byly na území dnešní Ukrajiny zabity více než dva miliony Židů,
viz https://eurozpravy.cz/zahranicni/evropa/257692-ukrajinu-ridi-fasiste-expertka-poukazala-nadulezite-skutecnosti/ : Ukrajinu řídí fašisté? Expertka poukázala na důležité skutečnosti,
Aktualizováno 15.5.2019, 08:39 15.5.2019, 00:01 — Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz
*** Bible kralická
(mé poznámky)
Aktualizováno bře 18, 2022 6:13:37dopol.
17.03, 2022 21:53:08
Now its President Jew Zelensky, West Ukraine murdering 2 million Jews in 1939-45**, but good
Jew-angels. Russia's ally threatens atom bombs against West Ukraine.* Today ended Jewish
holiday of Purim, Bible 9,12And the king said unto Esther the queen; what have they done in the
rest of the king's provinces?, 16But the other Jews, and had rest from their enemies, and murdered
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of their enemies seventy and five thousand (all), but they laid not their hands on the prey (atom
bomb)***.
* https://www.novinky.cz/valka-na-ukrajine/clanek/prijmete-dohodu-nebo-skoncite-jako-japoncivzkazal-lukasenko-ukrajincum40390815#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=dEO6NjL
IzPa202203171846&dop_id=40390815&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=abtest183_vzhled_vyh
_pole_na_tel_varCC&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Přijměte dohodu,
nebo skončíte jako Japonci (viz atomové bomby proti Hirošimě a Nagasaki v 1945, má pozn.),
vzkázal Lukašenko Ukrajincům/ ENGLISH: Accept the treaty, or you will be as Japanese (see
atomic bombs against Hiroshima and Nagasaki in 1945, my note), said Lukashenko to Ukrainians –
Minsk, Petr Jemelka, Novinky, 17.3.2022
** When elected President Volodymyr Zelensky takes office in early June, Ukraine will become the
second country to have a president and prime minister of Jewish origin at the same time, Melinda
Haring said in a comment to the Washington Post. ... It is estimated that more than two million
Jews were killed in today's Ukraine during the Holocaust,
see https://eurozpravy.cz/zahranicni/evropa/257692-ukrajinu-ridi-fasiste-expertka-poukazala-nadulezite-skutecnosti/ : Ukrajinu řídí fašisté? Expertka poukázala na důležité skutečnosti, Updated
15.5.2019, 08:39 15.5.2019, 00:01 — Author: Marek Bláha / EuroZprávy.cz
*** Bible King James Version (KJV)
(my notes)
Aktualizováno bře 18, 2022 6:13:18dopol.
17.03, 2022 23:24:13
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Žid-plaziáni (démoni) nemohou téměř cítit bolest, mohou zemřít a i jíst nejhůře lidi při plném
vědomí, nejlépe zdechliny. Žid-andělé mohou cítit bolest, nepotřebují zemřít či jíst. Klidná evoluce
potřebuje, aby žid-andělé zemřeli po šťastném, dlouhém, důstojném životě se smrtí téměř bez
tělesné, duševní bolesti jako strava pro žid-plaziány a aby žid-plaziáni jedli i tyto zdechliny, pak i
Satan-Ďábel (smrt) může plnit jeho dobrý účel. Jinak nyní kvůli hladu atomová válka pekla proti
nebi.
18.03, 2022 12:47:04
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Jew-reptilians (demons) cannot nearly feel pain, can die and also eat at worst a people in full
consciousness, at best carrions. Jew-angels can feel pain, need not die or eat. Peaceful evolution
needs that Jew-angels die after happy, long, dignified life with death nearly without physical, mental
pain as food for Jew-reptilians and that Jew-reptilians eat also these carrions, then Satan-Devil
(death) can serve his good purpose. Otherwise, now due to hunger atomic war of hell against
heaven.
18.03, 2022 12:54:20
J.Hus není protestant, komentujeme-li ve shodě s jeho text:"i my věřímy člověku,..a to diem pro
pána Ježíše, jenž jest bohem pravým i člověkem, v něhož, jemuž a jehož věřiti mají všichni lidé,
jeho NADE VŠECHNA STVOŘENIE milovati,*..Protož má buoh býti milován, jakožto najmocnější,
ZE VŠEHO SRDCE, PŘEDE VŠEMI VĚCMI;..a tak že potom jest jeho stvořenie, jež jest mocně
stvořil, a múdře je zachovává, a líbezně je zpravuje; a ktož tak KAŽDÉ STVOŘENIE MILUJE, ten
je PRÁVĚ miluje,**".
* Mistra Jan Husi Sebrané spisy české z nejstarších známých pramenů, K vydání upravil Karel
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Jaromír Erben, ředitel archivu i jiných úřadů pomocných Pražského magistrátu., Díl I, V Praze,
1865., Nákladem Bedřicha Tempského., (Výklady viery, Desatera a Páteře, 1412), Výklad viery,
Kapitola 6: Co jest věřiti, str. 7
** tamtéž, Výklad desatera božieho přikazanie, Kapitola 31, str. 62-63
https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=49&bookid=377&page=0 : Filosofický ústav
Akademie věd
[Studie/publikace] využila databázi Czech Medieval Sources online, kterou poskytuje výzkumná
infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz/) podporovaná MŠMT ČR (projekt č.
LM2018101).
Aktualizováno bře 19, 2022 8:45:42odpol.
19.03, 2022 1:04:08
J.Huss isn't protestant if we comment to conform his text:"we also believe from human,..and I say
to lord Jesus, who is true God and also human, in who, to who and from who all people should
believe, to love him ABOVE ALL CREATURES,*..Therefore God should be loved as the most
powerful, FROM ALL HEART, BEFORE ALL THE THINGS;..and so that then is his creation, that
he created powerfully, and keeps them wisely, and manages them lovingly; and this who so
LOVES EACH CREATURE, JUST loves them,**".
* Mistra Jan Husi Sebrané spisy české z nejstarších známých pramenů/ Master Jan Hus Collected
Czech writings from the oldest known sources, Edited for publication by Karel Jaromír Erben,
director of the archive and other auxiliary offices of the Prague City Hall., Part I, In Prague, 1865
AD., Expense of Bedřich Tempský., (Výklady viery, Desatera a Páteře, 1412 AD), Výklad viery,
Chapter 6: Co jest věřiti, page 7
** ibid, Výklad desatera božieho přikazanie, Chapter 31, pages 62-63
https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=49&bookid=377&page=0 : Filosofický ústav
Akademie věd/ Institute of Philosophy of the Academy of Sciences
This study/book has been produced with the assistance of the database Czech Medieval Sources
online, provided by the LINDAT/CLARIAH-CZ Research Infrastructure (https://lindat.cz/), supported
by the Ministry of Education, Youth, and Sports of the Czech Republic (Project No. LM2018101).
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Má vědecká shrnutí a výtahy (svodky) textů jiných autorů, kdy předmětem této mé formální vědy
není pravdivost těchto textů resp. těchto mých spekulací, nýbrž jejich charita. V současnosti
společným charitním účelem těchto mých článků je zejména vyřešení sobeckého přístupu lidí k
ostatním živým tvorům, zejména hospodářským zvířatům, jež v současnosti jsou oběti
nejmasovějších vražd lidmi. Osobně věřím, že konečné přežití lidstva určí jeho charita.
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My scientific summaries and extracts of other authors' texts, when object of this my formal science
isn't truthfulness of these texts virtually of these my speculations, but their charity. At present,
universal charity purpose of my articles is especially to resolve people's selfish attitude towards
other living creatures, especially to farm animals, which are at present victims of the most mass
murders by humans. I personally believe that final mankind survival is determined by its charity.
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1186

Nej minipočítač 10let NokiaC5.Teď informatika není Schmidhubera jednoduchost-věrné zobrazení
reality s nejstručnější popis-nejmenší možný rozsah bitů počítačového souboru jakéhokoli
řešení.Ruští válečné letadlo Su-37,malý počítač s 10let procesor.Počítač jen rutina v boji,pilot
schopný nestandardních rozhodnutí v 5 ze 6 situací nad technikou.USA letadlo maže paměť
elektroniky,ne katastrofa.Bůh je 1 charita.Ne maso-dravce Luthera 95 tezí s čarodějnicemimučedníky.*
*
- Obecně vymezil krásu ve shrnutí středověké filosofie Tomáše Akvinského současný italský filosof
Umberto Eco jako integritas, consonantia, et claritas, tedy celistvost, soulad a světlost, nebo také
jednoduchost. Na to navázala moderní informatika představovaná Jüregnem Schmidhuberem,
který v 90. letech popsal onu jednoduchost jako věrné zobrazení skutečnosti s co nejstručnějším
popisem, tedy jako co nejmenší rozsah bitů počítačového souboru daného zobrazení.,
viz http://en.wikipedia.org/wiki/Aestethics : Aestetics,
viz http://www.spvzt.cz/FilosofieRovnovahyKniha.htm, cit. 20.3.2022
- Podle leteckých specialistů je praktické použití a plné využití supermanévrovosti letounu dáno
spoluprácí člověka a techniky. Zkušební pilot, schopný přijímat nestandardní rozhodnutí, která mu
pomáhá realizovat počítač, měl v pěti ze šesti situací převahu nad technikou. ... Při provádění
nestandardních manévrů, jejichž průběh neodpovídal zkušenostem a intuici pilota, došlo k
dezorientaci pilota právě v nejdůležitějších okamžicích boje. ... Konstruktéři a specialisté zároveň
logicky dospěli k potřebě kvalitnějších elektronických systémů, které budou přejímat řadu rutinních
úkonů pilota tak, aby se v mezních situacích mohl plně věnovat boji bez toho, aniž by musel
sledovat spoustu přístrojů a hodnot systému řízení palby na displejích.,
viz https://www.army.cz/scripts/detail.php?id=601 : SUPERMANÉVROVOST BOJOVÝCH
LETOUNŮ, Ministerstvo obrany ČR, cit. 20.3.2022
- Společnost Promobit, která dosud na domácích procesorech stavěla servery a velké pracovní
stanice, se ale vrhá do nové oblasti a vyvíjí první ruský notebook pro spotřebitele Bitblaze Titan
BM15. ... Mozkem zařízení je SoC Baikal-M, což je z dnešního pohledu šnek. ... Jako operační
systém poslouží ruská distribuce ALT Linux. ... V zemi není žádná fabrika na moderní polovodiče,
Mikron a Crocus disponují linkami s 65nm litografií, která je pro současné procesory nevhodná.
Baikaly a Elbrusy tak vznikají na 28nm linkách TSMC, což je deset let starý proces.,
viz https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/věda-a-technika/ruský-notebook-je-přesně-tak-hrozný-jak-sipředstavujete/ar-AAVe99k?ocid=msedgntp : Ruský notebook je přesně tak hrozný, jak si
představujete, Lukáš Václavík, 18.3.2022, cit. 20.3.2022
- Americký úřad pro letectví FAA nařídil v březnu všem provozovatelům letadel Boeing 787
Dreamliner, aby každých 51 dnů zcela vypnuli elektronická zařízení s pamětí. Má se tím předejít
katastrofickým scénářům, kdy by přístroje ukazovaly pilotům zavádějící data.,
viz https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/dalsi-potiz-boeingu-dreamlinery-se-musiresetovat-aby-nedavaly-pilotum-spatna-data-40319397 : Další potíž Boeingu. Dreamlinery se musí
resetovat, aby nedávaly pilotům špatná data, aš, Novinky, 5.4.2020, cit. 20.3.2022
- LÉKAŘ UMÍRAJÍCÍHO ČASU od Vladimíra Kornera vyšel v roce 1987, Citace: "Kladivo na
čarodějnice teď vyšlo i v němčině, zlidovělo, není pouze v latině pro vyvolené soudce. Inkvizitoři i
reformátoři mohou bez rozdílu víry pronásledovat nejubožejší tvorečky tohoto světa. V tom se
spojili: mučit pomatené stařenky, sotva odrostlé panenky týrat ohněm a krutými rozkošemi, tak to
trvá staletí a potrvá věčně. Jsou lidé oběti a lidé kati, ti vládnou beztrestně , a ubozí trpící jen věří
ve své vůdce a spasitele. Luther přibil v říjnu 1517 devadesát pět tezí svého učení na vrata kostela.
Proč si jich nevymyslel rovnou sto? Sto a tisíc strašlivých zločinů na těch, kdo uvěřili, stačí jediný
výrok Mistra, jak říhnutí mezi jídlem, že čarodějnice se nemají nechávat naživu. Výrok navíc
překroucený, protože ten nacpaný řvoun neuměl pořádně hebrejsky, když hledal novoty z
prastarého slova Zákona. Seznam umučených má být tištěn ve stylu Guttenbergovy bible, onoho
údajného nového světla lidstva, z té nejstarší a nejkrutější knihy, která v dějinách lidí vznikla. Té se
koří svět, neboť je v ní obhajoba každého zla, každého ukrutenství, návod i výklad pro ubíjení a
trápení těch nejbezbrannějších.",
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viz https://www.facebook.com/photo/?fbid=10225030757468444&set=a.1085905560184 : Eva
Francová, 20.3.2022
Aktualizováno bře 21, 2022 7:56:09dopol.
20.03, 2022 15:31:55
Best minicomputer 10year NokiaC5.Now informatics isn't Schmidhuber simplicity-true reality
display with most compressed description-least possible bits volume of computer file of any
solution.Russian war plane Su-37,small computer with 10year processor.Computer only routine in
fight, pilot able of non-standard decisions in 5 of 6 situations over technology.USA plane deletes
electronics memory, no disaster.God is 1 charity.No meat-predator Luther 95 thesis with witchesmartyrs.*
*
- Generally the beauty in the summary of the medieval philosophy of Thomas Aquinas the
contemporary Italian philosopher Umberto Eco defined as integrities, consonantia, and claritas,
namely integrity, consistency and lightness, or even simplicity. Modern science represented by
Jüregen Schmidhuber followed, who in the 90s described this simplicity as a true presentation of
reality with the most compressed description, i.e. as a minimum volume of bits of computer file of
this display., see http://en.wikipedia.org/wiki/Aestethics : Aestetics,
viz http://www.spvzt.cz/FilosofieRovnovahyKniha.htm, cit. 20.3.2022
- According to aviation specialists, the practical use and full use of the supermaneuverability of the
airplane is given by the cooperation of man and technology. The test pilot, able to make nonstandard decisions which the computer helps him to implement, had the superiority over technology
in five of the six situations. ... During the implementation of non-standard maneuvers, the course of
which did not correspond to the experience and intuition of the pilot, the pilot was disoriented at the
most important moments of the fight. ... At the same time, the designers and specialists logically
came to the need for better electronic systems which make a number of routine tasks of the pilot so
that in extreme situations he can fully engage in combat without having to monitor a lot of
instruments and fire control system values on displays.,
see https://www.army.cz/scripts/detail.php?id=601 : SUPERMANÉVROVOST BOJOVÝCH
LETOUNŮ, Ministerstvo obrany ČR/ Ministry of Defense of the Czech Republic, cit. 20.3.2022
- Promobit company, which has previously built servers and large workstations on home
processors, starts a new area and develops Russia's first consumer notebook, the Bitblaze Titan
BM15. ... The brain of the device is the SoC Baikal-M, which from today's point of view is a snail. ...
The Russian distribution ALT Linux will serve as the operating system. ... There is no factory for
modern semiconductors in the country, Mikron and Crocus have lines with 65nm lithography, which
is unsuitable for contemporary processors. Baikals and Elbruses are so created on 28nm TSMC
lines, which is a ten-year-old process., see https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/věda-atechnika/ruský-notebook-je-přesně-tak-hrozný-jak-si-představujete/ar-AAVe99k?ocid=msedgntp :
Ruský notebook je přesně tak hrozný, jak si představujete, Lukáš Václavík, 18.3.2022, cit.
20.3.2022.
- In March, the Federal Aviation Administration FAA ordered all Boeing 787 Dreamliner operators to
delete electronic memory devices completely every 51 days. This is to prevent catastrophic
scenarios where the devices would show pilots misleading data.,
see https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/dalsi-potiz-boeingu-dreamlinery-se-musiresetovat-aby-nedavaly-pilotum-spatna-data-40319397 : Další potíž Boeingu. Dreamlinery se musí
resetovat, aby nedávaly pilotům špatná data, aš, Novinky, 5.4.2020, cit. 20.3.2022
- LÉKAŘ UMÍRAJÍCÍHO ČASU/ DOCTOR OF THE DIEING TIME by Vladimír Korner was
published in 1987, Citation: "The Hammer of Witches (The Malleus Maleficarum) was published
now in German language, it became popular, it was not only in Latin for chosen judges. Inquisitors
and reformers Inquisitors and reformers were able to persecute the poorest creatures in this world,
regardless of faith. They were in union of this: torturing crazy old women, barely grown girls,
torturing them with fire and cruel pleasures, so it took centuries and it will last forever. There are

1188

people of sacrifice and people of executioner, they rule with impunity, and the poor sufferers only
believe in their leaders and saviors. In October 1517, Luther had ninety-five theses of his teaching
in the gates of the church. Why didn't you invent a hundred? One hundred and a thousand terrible
crimes against those who believed, a single sentence from the Master is sufficient as belch
between meals that witches should not be left alive. What's more, the sentence was falsified
because this satiated noisy person didn't speak Hebrew language well when he was looking for
news from the ancient words of the Scriptures. The list of martyrs should be printed in the style of
Guttenberg's Bible, the supposed new light of mankind, from the oldest and cruelest book in human
history. The world is serving it, because it contains the defense of every evil, every cruelty, the
instructions and interpretation for murdering and torturing of the most defenseless.",
see https://www.facebook.com/photo/?fbid=10225030757468444&set=a.1085905560184 : Eva
Francová, 20.3.2022
Aktualizováno bře 21, 2022 7:59:12dopol.
20.03, 2022 16:46:00
Žádná atomová válka, jestli ne eskalace Rusko-Ukrajina války, protože neutrální Izrael, půl milionu
Ukrajiny židů, miliony Ruska, USA židů přinutí ukončit tuto válku. Žid Zelensky možná pomsta za
smrt velké části rodiny v 1939-45 od Západní Ukrajiny(Schutzmannschaft)*, Rusové chtějí pomstu
za mnoho smrti ve válce Ukrajiny v 2014-22. Židé ovládají svět. Jestli Západ nevyřeší svůj sobecký
přístup k jiným živým tvorům, zejm. hospodářským zvířatům, 90% atomová válka muslimů.
*
- Vyprávěl také příběh čtyř bratrů, svých příbuzných, píše web Kyiv post. „Tři z nich, jejich rodiče a
celé rodiny, byli zastřeleni nacistickými okupanty, kteří vtrhli na Ukrajinu. Čtvrtý bratr bojoval na
frontě. Přežil druhou světovou válku a příspěl k vítězství nad nacismem a jeho nelidskou ideologií,“
vyprávěl Zelenskyj. Šlo o prezidentova dědečka, Semjona Zelenského.,
viz https://cnn.iprima.cz/volodymyr-zelenskyj-pribeh-zidovskeho-prezidenta-jehoz-rodina-zazilaholokaust-82198 : Volodymyr Zelenskyj: Příběh židovského (ukrajinského, má pozn.) prezidenta,
jehož rodina prožila holokaust, Téma: Ukrajina, Monika Kabourková, 1.3.2022
- https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Auxiliary_Police : The Ukrainian Auxiliary Police was
created by Heinrich Himmler in mid-August 1941 and put under the control of German
Ordnungspolizei in General Government territory.[1] The actual Reichskommissariat Ukraine was
formed officially on 20 August 1941.[2] The uniformed force was composed in large part of the
former members of the Ukrainian People's Militia created by OUN in June.[3] There were two
categories of German-controlled Ukrainian armed organisations. The first comprised mobile police
units most often called Schutzmannschaft,[1] or Schuma, organized on the battalion level and
which engaged in the murder of Jews and in security warfare in most areas of Ukraine. It was
subordinated directly to the German Commander of the Order Police for the area.[4]/ ČESKY:
Ukrajinská pomocná policie byla vytvořena Heinrichem Himmlerem v polovině srpna 1941 a
podřízena německé Ordnungspolizei na území General Governmentu.[1] Skutečný
Reichskommissariat Ukrajina byl oficiálně vytvořen 20. srpna 1941.[2] Uniformované síly byly z
velké části složeny z bývalých členů Ukrajinských lidových milicí vytvořených OUN (Organizace
ukrajinských nacionalistů, má pozn.) v červnu.[3] Ukrajinské ozbrojené organizace ovládané Němci
byly dvě kategorie. První tvořily mobilní policejní jednotky, nejčastěji nazývané
Schutzmannschaft,[1] nebo Schuma, organizované na úrovni praporu, které se zabývaly vražděním
židů a bojem o bezpečnost na většině území Ukrajiny. Byla podřízena přímo německému veliteli
pořádkové policie pro danou oblast.[4]
- se židovský stát nepostavil za americkou rezoluci v Radě bezpečnosti OSN odsuzující ruskou
invazi Ukrajiny/ the Jewish State was not for the American resolution in the UN Security Council
condemning the Russian invasion in Ukraine, see https://www.novinky.cz/valka-naukrajine/clanek/izrael-se-otaci-k-rusku-zady-riskuje-hodne-40388780 : Izrael se otáčí k Rusku zády.
Riskuje hodně/ Israel turns its back on Russia. Risks a lot, Jerusalem, Michal Sobotka, Novinky,
1.3.2022
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Aktualizováno bře 21, 2022 8:04:08dopol.
20.03, 2022 16:58:05
No atom war, unless Russia-Ukraine war escalation, because neutral Israel, half million Ukraine
Jews, millions of Russia, USA Jews will force to stop this war. Jew Zelensky possible revenge for
death of big part of family in 1939-45 by West Ukraine (Schutzmannschaft)*, Russians want
revenge for many deaths in Ukraine war in 2014-22. Jews control world. If the West doesn't resolve
its selfish attitude to other living creatures, especially farm animals, Muslims' 90% atom war.
*
- He also told the story of four brothers, his relatives, writes the Kyiv post website. "Three of them,
their parents and whole families, were shot by the Nazi occupiers who invaded Ukraine. The fourth
brother fought at the front. He survived the Second World War and contributed to the victory over
Nazism and its inhuman ideology," said Zelensky. It was the president's grandfather, Semyon
Zelensky., see https://cnn.iprima.cz/volodymyr-zelenskyj-pribeh-zidovskeho-prezidenta-jehozrodina-zazila-holokaust-82198 : Volodymyr Zelenskyj: Příběh židovského (ukrajinského, má pozn.)
prezidenta, jehož rodina prožila holokaust/ Volodymyr Zelensky: Story of a Jewish (Ukraine, my
note) president whose family experienced the Holocaust, Topic: Ukrajina, Monika Kabourková,
1.3.2022
- https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Auxiliary_Police : The Ukrainian Auxiliary Police was
created by Heinrich Himmler in mid-August 1941 and put under the control of German
Ordnungspolizei in General Government territory.[1] The actual Reichskommissariat Ukraine was
formed officially on 20 August 1941.[2] The uniformed force was composed in large part of the
former members of the Ukrainian People's Militia created by OUN in June.[3] There were two
categories of German-controlled Ukrainian armed organisations. The first comprised mobile police
units most often called Schutzmannschaft,[1] or Schuma, organized on the battalion level and
which engaged in the murder of Jews and in security warfare in most areas of Ukraine. It was
subordinated directly to the German Commander of the Order Police for the area.[4]
- the Jewish State was not for the American resolution in the UN Security Council condemning the
Russian invasion in Ukraine, see https://www.novinky.cz/valka-na-ukrajine/clanek/izrael-se-otaci-krusku-zady-riskuje-hodne-40388780 : Izrael se otáčí k Rusku zády. Riskuje hodně/ Israel turns its
back on Russia. Risks a lot, Jerusalem, Michal Sobotka, Novinky, 1.3.2022
Aktualizováno bře 21, 2022 8:06:52dopol.
20.03, 2022 17:17:36
Nech brouky žít./ Let the beetles
live., https://www.facebook.com/photo/?fbid=1605972376462542&set=gm.2878710532418928 :
Hajnalka Kiszely, 6.3.2022
Aktualizováno dub 11, 2022 9:25:17odpol.
22.03, 2022 5:13:15
Má Filosofie rovnováhy by měla být i pro rostoucí počet žid plaziánů z nyní světových elit, kteří na
rozdíl od žid andělů musí krutě košer vraždit a jíst lidi po smrti reinkarnované do jiných živočichů.
Důležitý izraelský politik Avigdor Lieberman řekl: židovská jednota je důležitější než Velký Izrael.*
Hrozí atomový útok muslimů (nyní Iránu) proti Izraeli. Hrozí, že slaboch chce zabránit velké smrti a
bolesti za nepřiměřenou cenu, což vede k ještě většímu zabíjení.**
* (Speaker:, my note) Defense Minister Avigdor Lieberman, in fact the moderate Defense Minister
Lieberman (sar ha bitachon-photo, my note) who supports the establishemnt of a Palestinian state
and says that Jewish unity is more important than the Greater Israel/ ČESKY: (Speaker:, moje
pozn.) Ministr obrany Avigdor Lieberman, ve skutečnosti umírněný ministr obrany Lieberman (sar
ha bitachon-foto, moje poznámka), který podporuje vznik palestinského státu a říká, že židovská
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jednota je důležitější než Velký Izrael (50:4950:58), https://www.streamisrael.tv/documentaries/videos/lieberman?utm_source=IZZY&utm_campaign=5bbe1d8100EMAIL_CAMPAIGN_2022_03_23_09_06&utm_medium=email&utm_term=0_7c57cb48e55bbe1d8100-457714808&mc_cid=5bbe1d8100&mc_eid=aebb147564 : Lieber-Man, Dokument, 56
minut, Rok: 2019, Jazyky: Hebrejština & Ruština, anglické titulky, Režisér: Nurit Kedar, Producent:
Moshe Danon
** Yitzhak Gruenbaum (David Ben Gurion): /Why can't we go back to negotiating with minister
Greenboim's help?/ (Mr. Greenboim is too close to Begin.) /He led successful negotiations that led
to dismantling of the Etzel./ (Yes, he was so successful that we got into trouble over this affair.) ... I
am a minister in the government. I shouldn't have to wait for two hours in order to speak to him. ...
Tell him that I met with the Etzel leaders who have stayed in Tel Aviv. We have agreed on a
compromise. Let me talk to him for a few minutes. /He asked not to be disturbed./ We can still
prevent blood shed. Give him a note. ... (The Government has decided not to negotiate and I can't
go behind its back. I cannot ask you to approach them.) I approached them as a bereaved father
whose son was killed by Arabs, and he is trying to prevent Jews from killing Jews. (Dear Yitzhak, I
understand what you're feeling but I think that pain and sorrow are bad advisors, you know how
much I respect you. You know how much I respect your contribution. Without your help we wouldn't
have agreed to dismantle the Etzel. I think that your keen desire to prevent bloodshed, may result
in even more killing.) First let us prevent this killing. (-At any price? At any price? Today they
demand weapons, tomorrow they'll break the truce. The next day they'll act against the army. After
we signed an agreement with him saying that we'll join the army.) --- Yitzhak Gruenbaum (David
Ben Gurion)/ ČESKY: Proč se nemůžeme vrátit k vyjednávání s pomocí ministra Greenboima?/
(Pan Greenboim je příliš blízko Beginovi.) /Vedl úspěšná jednání, která vedla k demontáži Etzel./
(Ano , byl tak úspěšný, že jsme se kvůli této aféře dostali do problémů.) ... Jsem ministrem ve
vládě. Neměl bych čekat dvě hodiny, abych s ním mohl mluvit. ... Řekněte mu, že jsem se setkal s
vůdci Etzel, kteří zůstali v Tel Avivu. Dohodli jsme se na kompromisu. Nechte mě s ním pár minut
mluvit. /Požádal, aby nebyl rušen./ Stále můžeme zabránit prolití krve. Dejte mu zprávu. ... (Vláda
se rozhodla nevyjednávat a já nemohu jít za její záda. Nemohu vás žádat, abyste se k nim přiblížil.)
Oslovil jsem je jako truchlící otec, kterému Arabové zabili syna, a on se snaží zabránit, aby židé
zabíjeli židy. (Drahý Yitzhaku, chápu, co cítíte, ale myslím si, že bolest a smutek jsou špatní rádci,
víte, jak moc si vás vážím. Víte, jak moc si vážím vašeho příspěvku. Bez vaší pomoci bychom se
nedohodli na demontáži Etzel. Myslím, že vaše horlivá touha zabránit krveprolití může vést k ještě
většímu zabíjení.) Nejprve zabraňme tomuto zabíjení. (-Za každou cenu? Za každou cenu? Dnes
požadují zbraně, zítra poruší příměří. Další den zakročí proti armádě. Poté, co jsme s ním
podepsali dohodu, že spojíme armády.) (43:33-47:00), https://www.streamisrael.tv/videos/altalena :
Altalena, Feature Films/Celovečerní filmy 1h 21m, Year/Rok: 2008, Language: Hebrew, English
subtitles/Jazyk: hebrejština, anglické titulky, Director/Režisér: Eli Cohen, Producer/Producent: Riki
Shelach, Starring/Hrají: Yossi Kantz, Yoram Hattab, Yoav Bar-Lev, Eran Pesach, Alexander Peleg
Aktualizováno bře 26, 2022 1:57:06odpol.
24.03, 2022 17:41:12
My Philosophy of Balance should also be for the growing number of Jew-reptilians from the now
world elites, who, unlike Jew-angels, must cruelly kosher murder and eat people after death
reincarnated into other animals. Important Israeli politician, Avigdor Lieberman, said: Jewish unity is
more important than the Greater Israel.* There is threat of atom attack by Muslims (now by Iran)
against Israel. There is risk that a weak wants to prevent big death and pain at disproportionate
price which results in even more killing.**
* (Speaker:, my note) Defense Minister Avigdor Lieberman, in fact the moderate Defense Minister
Lieberman (sar ha bitachon-photo, my note) who supports the establishemnt of a Palestinian state
and says that Jewish unity is more important than the Greater Israel (50:4950:58), https://www.streamisrael.tv/documentaries/videos/lieber-
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man?utm_source=IZZY&utm_campaign=5bbe1d8100EMAIL_CAMPAIGN_2022_03_23_09_06&utm_medium=email&utm_term=0_7c57cb48e55bbe1d8100-457714808&mc_cid=5bbe1d8100&mc_eid=aebb147564 : Lieber-Man,
Documentaries, 56 mines, Year: 2019, Languages: Hebrew & Russian, English subtitles, Director:
Nurit Kedar, Producer: Moshe Danon
** Yitzhak Gruenbaum (David Ben Gurion): /Why can't we go back to negotiating with minister
Greenboim's help?/ (Mr. Greenboim is too close to Begin.) /He led successful negotiations that led
to dismantling of the Etzel./ (Yes, he was so successful that we got into trouble over this affair.) ... I
am a minister in the government. I shouldn't have to wait for two hours in order to speak to him. ...
Tell him that I met with the Etzel leaders who have stayed in Tel Aviv. We have agreed on a
compromise. Let me talk to him for a few minutes. /He asked not to be disturbed./ We can still
prevent blood shed. Give him a note. ... (The Government has decided not to negotiate and I can't
go behind its back. I cannot ask you to approach them.) I approached them as a bereaved father
whose son was killed by Arabs, and he is trying to prevent Jews from killing Jews. (Dear Yitzhak, I
understand what you're feeling but I think that pain and sorrow are bad advisors, you know how
much I respect you. You know how much I respect your contribution. Without your help we wouldn't
have agreed to dismantle the Etzel. I think that your keen desire to prevent bloodshed, may result
in even more killing.) First let us prevent this killing. (-At any price? At any price? Today they
demand weapons, tomorrow they'll break the truce. The next day they'll act against the army. After
we signed an agreement with him saying that we'll join the army.) --- Yitzhak Gruenbaum (David
Ben Gurion) (43:33-47:00), https://www.streamisrael.tv/videos/altalena : Altalena, Feature
Films/Celovečerní filmy 1h 21m, Year: 2008, Language: Hebrew, English subtitles, Director: Eli
Cohen, Producer: Riki Shelach, Starring: Yossi Kantz, Yoram Hattab, Yoav Bar-Lev, Eran Pesach,
Alexander Peleg
Aktualizováno bře 26, 2022 1:57:30odpol.
24.03, 2022 18:04:26
Nejlepší i Ruska čerstvá strategie z Afganistánu proti USA, kde dodávky protitankových
granátometů i proti živé síle, pěchotní munice, krátkých a dlouhých střelných zbraní umožní
Ukrajincům boj, vyčerpat nepřítele armádu, která odejde. USA stíhačky, tanky, což chce Ukrajina,
je eskalace konfliktu a vážná hrozba Ruska užití atomových bomb o Hirošimy-Nagasaki síle.
Ukrajina nemůže rozdělit území referendy (Mnichovská dohoda s Hitlerem) pro nyní velkou smrt a
bolest.
https://www.novinky.cz/valka-na-ukrajine/clanek/zelenskyj-zada-nato-o-stihacky-a-tanky-naosvobozeni-mariupolu40391808#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.web.nexttoart&dop_req_id=K83X
85oCsxw-202203270843&dop_id=40391808 : Zelenskyj žádá NATO o stíhačky a tanky na
osvobození Mariupolu, 27.3.2022, Novinky, ČTK
Aktualizováno bře 28, 2022 9:11:56dopol.
27.03, 2022 14:02:13
Best also Russia fresh strategy from Afghanistan against USA, where imports of anti-tank grenade
launchers also against manpower, infantry ammunition, short and long firearms allow Ukrainians to
fight, exhaust enemy army, which leaves. USA war planes, tanks, which Ukraine wants, is conflict
escalation and serious threat from Russia of using atom bombs of Hiroshima-Nagasaki strength.
Ukraine cannot divide territory by referendums (Munich Treaty with Hitler) for now big death and
pain.
https://www.novinky.cz/valka-na-ukrajine/clanek/zelenskyj-zada-nato-o-stihacky-a-tanky-naosvobozeni-mariupolu40391808#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.web.nexttoart&dop_req_id=K83X
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85oCsxw-202203270843&dop_id=40391808 : Zelenskyj žádá NATO o stíhačky a tanky na
osvobození Mariupolu, 27.3.2022, Novinky, ČTK
Aktualizováno bře 27, 2022 2:45:52odpol.
27.03, 2022 14:21:53
Doporučuji koupit, ale nyní neužívat vegetariánského (stabilního) jodidu draselného tablety
(doplňky stravy). Ruská nukleární doktrína umožňuje užití atomových zbrani při eskalaci války na
Ukrajině. "Při potenciální jaderné katastrofě jodové tablety měly by být užívány pouze na výslovné
doporučení odpovědných orgánů (MZ ČR, SÚKL nebo SÚJB). Při neuváženém dávkování může
dojít k závažnému, někdy i nevratnému poškození štítné žlázy. Aby se předešlo hromadění tohoto
radioaktivního jódu ve štítné žláze, může být ve vhodnou dobu použit neradioaktivní jód ve formě
tablet s vysokými dávkami jódu (tzv. jódovou blokádu štítné žlázy, nikoli před účinky jiných
radioaktivních látek)."*
* https://www.sukl.cz/sukl/upozorneni-na-rizika-neuvazeneho-pouzivani-tablet-s-jodem : Státní
ústav pro kontrolu léčiv, Tablety s jódem: Upozornění na rizika neuváženého používání, Klára
Brunclíková, tisková mluvčí a vedoucí tiskového oddělení tel.: 702 207 242, tiskove@sukl.cz,
2.3.2022
Aktualizováno bře 27, 2022 4:28:34odpol.
27.03, 2022 15:04:02
I recommend to buy, but now do not use vegetarian (stable) potassium iodide tablets (dietary
supplements). Russian nuclear doctrine allows use of nuclear weapons in escalation of war in
Ukraine. "In case of potential nuclear catastrophe, iodine tablets should only be used on explicit
recommendation of responsible authorities (Ministry of Health of Czech Republic, State Institute for
Drug Control SÚKL or State Office for Nuclear Safety SÚJB). Improper dosing can cause severe,
sometimes irreversible, thyroid gland damage. In order to prevent accumulation of this radioactive
iodine in thyroid gland, the non-radioactive iodine in form of tablets with high doses of iodine (ie
iodine blockade of thyroid gland, not against effects of other radioactive substances) can be used
at appropriate time."*
* https://www.sukl.cz/sukl/upozorneni-na-rizika-neuvazeneho-pouzivani-tablet-s-jodem : Státní
ústav pro kontrolu léčiv/ State Institute for Drug Control, Tablety s jódem: Upozornění na rizika
neuváženého používání, Klára Brunclíková, tisková mluvčí a vedoucí tiskového oddělení tel.: 702
207 242, tiskove@sukl.cz, 2.3.2022
Aktualizováno bře 27, 2022 4:34:07odpol.
27.03, 2022 16:21:41
Má Filosofie rovnováhy-I všichni hadi mají ve skutečnosti rádi každého živého tvora./ ENGLISH: My
Philosophy of Balance-Also all snakes are in fact liking every living
creature., https://www.facebook.com/photo/?fbid=10221274896292329&set=gm.18242019711232
72 : Petra BiFi, 27.3.2022 · Hamry, Plzeňský kraj
Aktualizováno dub 11, 2022 8:45:05odpol.
27.03, 2022 22:12:46
České veřejnoprávní zprávy mohou být plné nekorektních polopravd*, což může těžce poškodit
daňové poplatníky České republiky, protože zřejmě: 23.3.2022 Starosta nacházející se v
obklíčeném Mariupolu Vadim Bojčenko, opustil město. Jak vysvětlil Pavel Kirilenko, šéf doněcké
oblastní vojenské správy, Bojčenko opustil město, protože tam nebylo žádné spojení. Zatímco je
mimo Mariupol, udržuje kontakt s armádou a úřady, aby pracoval na záchraně obyvatel města. „S
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Bojčenkem jsem neustále v kontaktu, rozumím tomu, jak koordinovat jeho aktivity. Všichni děláme
vše pro jeden výsledek – aby naši lidé byli na Ukrajině a nebyli násilně odvezeni do Ruské
federace, “vysvětlil Kirilenko.** (viz https://t.me/stranaua/32501 : Страна.UA - Новости Украины
@gazetastranaua-Mediální společnost s hlavní redaktor игорь гужва politickým uprchlíkem v
Rakousku, 23.3.2022 v 17:08***)
* "Nad městem vlaje ukrajinská vlajka. Dnes město Mariupol zůstává ukrajinským městem,"
prohlásil Bojčenko., viz https://www.denik.cz/staty-mimo-eu/rusko-ukrajina-valka-mariupol20220327.html : Boje o Mariupol pokračují. Přišli nás vymazat ze zemského povrchu, míní starosta,
27.3.2022, ČTK
**
- "Мэр находящегося в окружении Мариуполя Вадим Бойченко уехал из города. Как объяснил
глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, Бойченко покинул
город, поскольку там нет связи. Находясь за пределами Мариуполя, он поддерживает
контакт с военными и властями, чтобы работать над спасением жителей города. «Я с
Бойченко постоянно на связи, понимаю, как координировать его деятельность. Все мы
делаем все возможное для единого результата – чтобы наши люди были в Украине, и их не
вывозили насильственно в Российскую Федерацию», – объяснил Кириленко."
(viz https://t.me/s/stranaua/32501 - Mar 23 at 17:08, "Политика Страны @stranaua , Новости и
аналитика по ситуации в Украине от интернет-газеты Страна"., Наш сайт: www.strana.best ,
Наш YouTube-канал: https://www.youtube.com/c/stranaua , Наш
Facebook: https://www.facebook.com/gazetastranaua " )
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Telegram_(software) , https://en.wikipedia.org/wiki/Telegram_(softwar
e) : Telegram (tj.: https://telegram.org/ či https://t.me/ ) je messaging software od "Telegram
Messenger Inc.", "Zákazy v Rusku a Íránu: Právě s odkazem na údajnou hrozbu napomáhání
teroristům se snažily Telegram blokovat ruské i íránské úřady, Na Telegramu funguje také Nexta,
nejvýznamnější běloruské opoziční médium během protestů v letech 2020–2021."
***
- "DALŠÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE http://strana.today/ , +380 44 591 1315, info@strana.ua",
viz https://www.facebook.com/gazetastranaua/about/?ref=page_internal : "Страна.UA - Новости
Украины@gazetastranaua, Mediální společnost"
- "И́горь Анато́льевич Гужва́ (укр. Ігор Анатолійович Гужва; род. 23 мая 1974, Славянск,
Донецкая область) — украинский журналист, телеведущий, главный редактор сайта
«Страна.ua». С 1 октября 2018 года является политическим беженцем в Евросоюзе
(Австрия)[1].", viz https://ru.wikipedia.org/wiki/Гужва,_Игорь_Анатольевич : "Гужва, Игорь
Анатольевич, Материал из Википедии — свободной энциклопедии"
Aktualizováno bře 28, 2022 8:44:10dopol.
28.03, 2022 0:56:09
Czech public service news can be full of incorrect half-truths*, which can seriously harm the Czech
Republic's taxpayers, because apparently: 23.3.2022 Mayor of besieged Mariupol, Vadym
Boychenko, left the city. As explained by Pavel Kirilenko, head of Donetsk regional military
administration, Boychenko left the city because there was no connection. While outside Mariupol,
he maintains contact with army and authorities to work to rescue city's inhabitants. "I am in
constant contact with Boychenko, I understand how to coordinate his activities. We all do
everything for one result - so that our people are in Ukraine and not forcibly taken to Russian
Federation, "Kirilenko explained.** (see https://t.me/stranaua/32501 : Страна.UA - Новости
Украины @gazetastranaua - Media company with chief editor игорь гужва the political refugee in
Austria, 23.3.2022 at 17:08 pm***)
* "The Ukrainian flag flies over the city. Today, the city of Mariupol remains a Ukrainian city,"
Boychenko said., see https://www.denik.cz/staty-mimo-eu/rusko-ukrajina-valka-mariupol20220327.html : Boje o Mariupol pokračují. Přišli nás vymazat ze zemského povrchu, míní starosta,
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27.3.2022, ČTK/ ENGLISH: Fights for Mariupol continue. They came to erase us from the earth's
surface, says the mayor, March 27, 2022, Czech News Agency
**
- "Мэр находящегося в окружении Мариуполя Вадим Бойченко уехал из города. Как объяснил
глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, Бойченко покинул
город, поскольку там нет связи. Находясь за пределами Мариуполя, он поддерживает
контакт с военными и властями, чтобы работать над спасением жителей города. «Я с
Бойченко постоянно на связи, понимаю, как координировать его деятельность. Все мы
делаем все возможное для единого результата – чтобы наши люди были в Украине, и их не
вывозили насильственно в Российскую Федерацию», – объяснил Кириленко."
(see https://t.me/s/stranaua/32501 - March 23 at 17:08 pm, "Политика Страны @stranaua ,
Новости и аналитика по ситуации в Украине от интернет-газеты Страна"., Наш
сайт: www.strana.best , Наш YouTube-канал: https://www.youtube.com/c/stranaua , Наш
Facebook: https://www.facebook.com/gazetastranaua "/ ENGLISH: Our website: www.strana.best ,
Our YouTube-channel: https://www.youtube.com/c/stranaua , Our
Facebook: https://www.facebook.com/gazetastranaua )
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Telegram_(software) , https://en.wikipedia.org/wiki/Telegram_(softwar
e) : Telegram (ie: https://telegram.org/ or https://t.me/ ) is messaging software from "Telegram
Messenger Inc.", Prohibitions in Russia and Iran: Referring to the alleged threat of aiding terrorists,
both Russian and Iranian authorities sought to block Telegram, The Telegram is also used by
Nexta, Belarus's most important opposition medium during the protests in 2020-2021./ CZECH
LANGUAGE: "Zákazy v Rusku a Íránu: Právě s odkazem na údajnou hrozbu napomáhání
teroristům se snažily Telegram blokovat ruské i íránské úřady, Na Telegramu funguje také Nexta,
nejvýznamnější běloruské opoziční médium během protestů v letech 2020–2021."
***
- (ADDITIONAL CONTACT DETAILS) "DALŠÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE http://strana.today/ , +380 44
591 1315, info@strana.ua",
see https://www.facebook.com/gazetastranaua/about/?ref=page_internal : "Страна.UA - Новости
Украины@gazetastranaua, Mediální společnost"
- "И́горь Анато́льевич Гужва́ (укр. Ігор Анатолійович Гужва; род. 23 мая 1974, Славянск,
Донецкая область) — украинский журналист, телеведущий, главный редактор сайта
«Страна.ua». С 1 октября 2018 года является политическим беженцем в Евросоюзе
(Австрия)[1]."/ ENGLISH: Igor Anatolyevich Guzhva (Ukrainian Igor Anatolyovich Guzhva; born
May 23, 1974, Slavyansk, Donetsk region) is a Ukrainian journalist, TV presenter, editor-in-chief of
the Strana.ua website. Since October 1, 2018, he is a political refugee in the European Union
(Austria)[1]. , see https://ru.wikipedia.org/wiki/Гужва,_Игорь_Анатольевич : "Гужва, Игорь
Анатольевич, Материал из Википедии — свободной энциклопедии"/ ENGLISH: Guzhva, Igor
Anatolyevich, From Wikipedia, the free encyclopedia
Aktualizováno bře 28, 2022 8:42:59dopol.
28.03, 2022 2:02:37
Nová ČR politika: Peníze na welfare v jiných zemích jdou na podporu přirozeného života zvířat.
Třeba na to, aby se pásla na horách nebo mohla do výběhů. My ale platíme za každé prase okolo
sta korun za to, že se kotec po vyskladnění vystříká wapkou nebo vydezinfikuje poté, co jdou
zvířata na jatka./ ENGLISH: New Czech politics: Money for welfare in other countries are to support
natural life of animals. For example, to graze in mountains or to go to run paddocks. But we pay
circa hundred crowns for each pig for spraying or disinfecting cage after removal from storage after
the animals go to slaughterhouse. JAN ŠTEFL, MÍSTOPŘEDSEDA ASOCIACE SOUKROMÉHO
ZEMĚDĚLSTVÍ ČR/VICE-CHAIRMAN OF ASSOCIATION OF PRIVATE AGRICULTURE OF
CZECH REPUBLIC, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-rozhovory-jsmeevropska-anomalie-vsude-se-pomaha-hlavne-malym-farmam-rika-zemedelec-187750 : Jsme
evropská anomálie, všude se pomáhá hlavně malým farmám, říká zemědělec, FILIP HORÁČEK,
8.2.2022
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Aktualizováno bře 28, 2022 10:25:08dopol.
28.03, 2022 10:03:07
Stále čekám na perfektní welfare ryb na rybích farmách v rámci nového EU práva./ ENGLISH: I still
wait for perfect welfare of fish in fish farms within new EU law.
https://akce.ciwf.cz/page/102119/petition/1?ea.tracking.id=facebook&supporter.appealCode=CAPF
B_CZ0322_S&utm_campaign=fish&utm_source=facebook&utm_medium=shared&fbclid=IwAR1W
SBbP_VNFgCw_9eCd6hOPcCrQU-oBP4XTILl3DNTM20P7MCifw9z0XbM : COMPASSION in
world farming
Aktualizováno dub 11, 2022 10:45:34odpol.
03.04, 2022 17:32:08
V 2022 nejvíc proti obětem války rozdělení Ukrajiny referendy, když zapomněli 13000 jejích obětí v
2014-2021, historie velké oběti, to ve skutečnosti nechtěli šéfové Ruska ani Ukrajiny (USA). Nyní
další velké oběti, zde možný mír jen jako v Římské říši (násilný pořádek pomocí vůdčí smečky
predátorů). Rusko vyhraje či bude jako nedávno USA v Afganistánu. Ať Rusko neužije atomovou
bombu v Ukrajině, mám vegan jodid draselný proti radiaci-jód.
Ochrana před radioaktivitou. V případě jaderné havárie (na výzvu a v dávkování dle státních
orgánů, jinak může být vážně poškozeno Vaše zdraví, viz Státní ústav pro kontrolu léčiv:
https://www.sukl.cz/sukl/upozorneni-na-rizika-neuvazeneho-pouzivani-tablet-s-jodem ),
doporučujeme používat jodid draselný k ochraně štítné žlázy před poškozením radiací.,
viz https://www.drprotect.cz/blog/jodove-tablety--ochrana-pred-radioaktivitou-a-onemocnenimstitne-zlazy/ , Vhodné pro vegany a vegetariány, diabetiky. Složení produktu - Plnidlo: rýžová
mouka, rostlinná kapsle z hypromelózy, protihrudkující látky: oxid křemičitý, Jodid draselný.,
viz https://www.drprotect.cz/dr-protect-jod--jodid-draselny--kapsle-60-kps/ : DrProtect.cz, tel.: 277
278 677, email: ahoj@drprotect.cz , výživový doplněk, DR.PROTECT S.R.O., Watsonova 1, 04001
Košice, SR, vyrobeno v EU
Aktualizováno dub 04, 2022 7:14:46dopol.
03.04, 2022 20:41:19
In 2022 Ukraine division in referendums was at most against war victims, when they forgot 13000
its victims in 2014-2021, the history big victims, Russia nor Ukraine (USA) bosses in fact wanted it.
Now other big victims, here is possible peace only as in Roman Empire (violent order by means of
leading pack of predators). Russia will win or will be as recently USA in Afghanistan. Let Russia not
use atom bomb in Ukraine, I have vegan potassium iodide against radiation-iodine.
Protection against radioactivity. In the event of a nuclear accident (at the request and in the dosage
according to state authorities, otherwise your health may be seriously damaged, see the State
Institute for Drug Control:
https://www.sukl.cz/sukl/upozorneni-na-rizika-neuvazeneho-pouzivani-tablet-s-jodem ), we
recommend using potassium iodide to protect the thyroid gland from radiation damage.,
see https://www.drprotect.cz/blog/jodove-tablety--ochrana-pred-radioaktivitou-a-onemocnenimstitne-zlazy/ , Suitable for vegans and vegetarians, diabetics. Product composition - Filler: rice flour,
vegetable capsules made of hypromellose, anti-caking agents: silica, potassium iodide.,
see https://www.drprotect.cz/dr-protect-jod--jodid-draselny--kapsle-60-kps/ : DrProtect.cz , tel .: 277
278 677, email: ahoj@drprotect.cz , nutritional supplement, DR.PROTECT S.R.O., Watsonova 1,
04001 Košice, SR, made in EU
Aktualizováno dub 04, 2022 7:33:02dopol.
03.04, 2022 20:46:19
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Česko dá Ukrajině válečné tanky. Další zbraně ji dá NATO. (ruské atomové bomby nebezpečí, má
pozn.)/ ENGLISH: Czech Republic gives war tanks to Ukraine. NATO gives it further weapons.
(Russian atomic bomb danger, my note)
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/domácí/česko-podle-poslance-posílá-na-ukrajinu-i-tanky-dalšízbraně-dodá-i-nato/ar-AAVSDTI?ocid=msedgntp&cvid=dc98e464e2764ea7ac40c9b6045a3c72 :
Česko podle poslance posílá na Ukrajinu i tanky. Další zbraně dodá i NATO, Jiří Hrubý,
Globe24.cz, ČTK, 5.4.2022
Aktualizováno dub 06, 2022 7:21:45dopol.
06.04, 2022 7:19:50
Zřejmě informační válka je s cílem evakuovat ukrajinskou armádu z obklíčeného východoukrajinského Mariupolu (zejm. vojáky základny pluku Azov)1). Dne 5. dubna ruské ministerstvo
obrany oznámilo, že ruská armáda sestřelila dva ukrajinské vrtulníky Mi-8, které se snažily
proniknout do Mariupolu z moře, aby evakuovaly velení pluku Azov2). Orgány DNR uvedly, že ve
městě zůstává několik tisíc ukrajinských vojáků3). 4.4.2022 v Mariupolu se údajně vzdalo 267
ukrajinských vojáků samostatné námořní brigády Ozbrojených sil Ukrajiny.4)
1)
- https://www.novinky.cz/valka-na-ukrajine/clanek/starosta-mariupolu-rusko-udelalo-z-mesta-taborsmrti-pouziva-mobilni-krematoria40393010#dop_ab_variant=1&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=Mh0PsM
rGDai202204061610&dop_id=40393010&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=abtest189_panel_sluze
b_varDD&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Starosta Mariupolu: Rusko
udělalo z města tábor smrti, používá mobilní krematoria – Kyjev, Michal Sobotka, Novinky,
6.4.2022
- V Mariupolu, který je symbolem zkázy způsobené ruskou invazí na Ukrajinu, jsou příslušníci
batalionu Azov vnímáni jako hrdinové a obránci města. V roce 2014 se jim podařilo strategický
přístav znovu dobýt z rukou ruských okupantů podporovaných donbaskými separatisty, což je
podle některých analytiků důvodem, proč je nyní město zcela v troskách. Ukrajinská vicepremiérka
Iryna Vereščuková označila zkázu města za „osobní pomstu“ Vladimira Putina a za Putinův „trest“
pro obyvatele Mariupolu za prohranou bitvu v roce 2014., viz https://www.novinky.cz/valka-naukrajine/clanek/pluk-azov-radikalove-nebo-tvrdi-ochranci-40391307 : Pluk Azov. Radikálové, nebo
tvrdí obránci?, 22.3.2022, ČTK
2) CENZURA (od facebook): 05.04.2022 (aktualizováno: 06.04.2022), Возле Мариуполя сбили
еще два украинских Ми-8/ ČESKY: V Mariupolu sestřelili ještě dva ukrajinské Mi-8, Ria Novosti
3) https://ria.ru/20220405/mariupol-1781964982.html : 05.04.2022, Зачистка Мариуполя
продолжается, заявил Пушилин/ ČESKY: Čištění Mariupolu se prodlužuje, sdělil Pušilin, Ria
Novosti
4) CENZURA (od facebook): V Mariupole sa vzdal prápor morskej pechoty Ozbrojených síl
Ukrajiny, 05.04.2022. Oznámil to 4.4.2022 proruský Telegram-kanál „Slovensko NEWS FRONT“.
Aktualizováno dub 07, 2022 11:13:23dopol.
06.04, 2022 19:35:45
Apparently information war is with aim of evacuating Ukraine army from besieged East Ukraine
Mariupol (esp. soldiers of Azov Battalion base)1). On April 5, Russia Ministry of Defense said that
Russia army had shot down two Ukrainian Mi-8 helicopters, which tried to penetrate Mariupol from
sea to evacuate bosses of Azov Battalion2). DNR authorities said that several thousand Ukrainian
soldiers remain in city3). 4.4.2022 in Mariupol allegedly surrendered 267 Ukrainian soldiers of
independent naval brigade of Armed Forces of Ukraine.4)
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1)
- https://www.novinky.cz/valka-na-ukrajine/clanek/starosta-mariupolu-rusko-udelalo-z-mesta-taborsmrti-pouziva-mobilni-krematoria40393010#dop_ab_variant=1&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=Mh0PsM
rGDai202204061610&dop_id=40393010&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=abtest189_panel_sluze
b_varDD&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Starosta Mariupolu: Rusko
udělalo z města tábor smrti, používá mobilní krematoria – Kyjev/ ENGLISH: Mariupol's Mayor:
Russia changes the city in a death camp, uses mobile crematoria - Kyiv, Michal Sobotka, Novinky,
6.4.2022
- V Mariupolu, který je symbolem zkázy způsobené ruskou invazí na Ukrajinu, jsou příslušníci
batalionu Azov vnímáni jako hrdinové a obránci města. V roce 2014 se jim podařilo strategický
přístav znovu dobýt z rukou ruských okupantů podporovaných donbaskými separatisty, což je
podle některých analytiků důvodem, proč je nyní město zcela v troskách. Ukrajinská vicepremiérka
Iryna Vereščuková označila zkázu města za „osobní pomstu“ Vladimira Putina a za Putinův „trest“
pro obyvatele Mariupolu za prohranou bitvu v roce 2014./ ENGLISH: In Mariupol, which is a symbol
of the devastation caused by the Russian invasion of Ukraine, members of the Azov Battalion are
perceived as heroes and defenders of the city. In 2014, they managed to recapture the strategic
port from the hands of Russian occupiers supported by Donbaan separatists, which, according to
some analysts, is the reason why the city is now completely in ruins. Ukrainian Deputy Prime
Minister Iryna Vereshchuk described the city's destruction as Vladimir Putin's "personal revenge"
and Putin's "punishment" for the people of Mariupol for losing the battle in 2014.,
see https://www.novinky.cz/valka-na-ukrajine/clanek/pluk-azov-radikalove-nebo-tvrdi-ochranci40391307 : Pluk Azov. Radikálové, nebo tvrdí obránci?/ ENGLISH: Battalion Azov. Radicals, or
hard defenders?, 22.3.2022, ČTK
2) CENSORSHIP (from facebook): 05.04.2022 (update: 06.04.2022), Возле Мариуполя сбили
еще два украинских Ми-8/ ENGLISH: In Mariupol, two Ukrainian Mi-8 were shot down, Ria
Novosti
3) https://ria.ru/20220405/mariupol-1781964982.html : 05.04.2022, Зачистка Мариуполя
продолжается, заявил Пушилин./ ENGLISH: Pushilin said that cleansing of Mariupol is
prolonged. Ria Novosti
4) CENSORSHIP (from facebook): V Mariupole sa vzdal prápor morskej pechoty Ozbrojených síl
Ukrajiny/ In Mariupol surrendered the battalion of the Marine Corps of the Armed Forces of
Ukraine, 05.04.2022. Announced 4.4.2022 in prorussian Telegram-kanál „Slovensko NEWS
FRONT“.
Aktualizováno dub 06, 2022 10:37:03odpol.
06.04, 2022 22:09:01
Východu války jsou v masožravosti v jeho pirozích s pomletým masem jako pomsta hospodářských
zvířat. Západ má víc vegetariánů, Izrael o nich lže, myslím ne žid-anděly, jeho svátky jsou společné
košer (tj. krutější vyjma ryb, ptáků) masožravé hostiny*. Pirohy jsou v Rusku, Polsku, Ukrajině
(varenyky), východním Německu, Tyrolsku, Maďarsku, Rumunsku, Moldavsku, Slovensku,
Slovinsku, příležitostně v Bavorsku, jako (či)burek jsou v Turecku, Izraeli, Arábii, Bosně, Srbsku,
Arménii, Řecku, Albánii, Krymu, Bulharsku.**
*
- Purim se slaví i v domově sociální péče pro přeživší holocaust na Hagiboru v Praze. Vždycky to
bývá kolem jídla. Sedíme-li spolu u stolu. Hovoříme-li. Vzpomínáme. Těšíme se. Radujeme se. Čili
tyhlecty setkání u stolu jsou vlastně u všech těhlectěch svátků pro nás velmi důležité. Ať je to
Purim, Chanuka, Pesach, anebo Sukot a tak dále, vždycky je to setkávání u jídla, respektive u
jakési hostiny. Není to, jakože bychom seděli a vyslechli si a něco si jenom řekli,. Ne, je to obvykle
setkání při nějaké hostině. (3:48-4:31) (4:50-5:30), viz https://edu.ceskatelevize.cz/video/10042oslava-zidovskeho-svatku-purim : Oslava židovského svátku Purim, z pořadu Sousedé, režie
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Jolana Matějková, Martin Rek, centrum dramaturgie TS Ostrava, Česká televize 2020
- „Největší specifikum v Hagiboru je košer stravování.“ Jídlo, na pokojích klientů a v kancelářích
nemusí být košer a klienti si v pokoji mohou jíst, co chtějí, ale v ostatních prostorách se musí
dodržovat kašrut pravidla. Židovský lékař, košer strava nebo židovský pohřeb nejsou vyžadovány
klienty často. Praktikujících židů, kterých se týká nejvíce specifik, je velmi málo. Košer kuchyni má
velká část z židovských obcí. Většina z dotazovaných uvádí, že zajištění košer stravy věnují
značnou až vysokou pozornost. Ale přitom jen 12 (42,85%) dotazovaných uvedlo, že je podle nich
vhodné připravovat košer jídlo pro členy ve společné kuchyni. Z jednoho rozhovoru vypnulo, že
mnoho klientů nedodržuje kašrut pravidla a klienti nevyužívají posílání košer jídla do nemocnice při
hospitalizaci, i když to je v jejich obci možné. (str. 84-89),
viz https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/65714/BPTX_2014_2_11120_0_377523_
0_160421.pdf?sequence=1 : Péče o židovské pacienty, Bakalářská práce od Terezie Martinů,
Vedoucí práce: PhDr. Hana Janečková, Ph.D., Konzultant: Mgr. Václava Otcová, UNIVERZITA
KARLOVA V PRAZE, 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA, Ústav ošetřovatelstvÍ, Praha 2015
**
- https://en.wikipedia.org/wiki/Pierogi#Ukraine
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Burek
- https://www.facebook.com/100025304949170/videos/451306533399969 : РЕЦЕПТЫ
ДОМАШНЕЙ КУХНИ · Елена Елена/ ČESKY: Recepty domácí kuchyně - Elena Elena, 17.2.2022
Aktualizováno dub 11, 2022 11:26:49dopol.
07.04, 2022 2:19:36
Wars in the East are in carnivory in its pierogi with minced meat as revenge of farm animals. The
West has more vegetarians, Israel lies about them, I think no Jew-angels, its holidays are joint
kosher (ie crueler except for fish, birds) carnivorous food feasts*. Pierogi are in Russia, Poland,
Ukraine (varenyky), East Germany, Tyrol, Hungary, Romania, Moldova, Slovakia, Slovenia,
occasionally in Bavaria, as (che)burek are in Turkey, Israel, Arabia, Bosnia, Serbia, Armenia,
Greece, Albania, Crimea, Bulgaria.**
*
- Purim se slaví i v domově sociální péče pro přeživší holocaust na Hagiboru v Praze. Vždycky to
bývá kolem jídla. Sedíme-li spolu u stolu. Hovoříme-li. Vzpomínáme. Těšíme se. Radujeme se. Čili
tyhlecty setkání u stolu jsou vlastně u všech těhlectěch svátků pro nás velmi důležité. Ať je to
Purim, Chanuka, Pesach, anebo Sukot a tak dále, vždycky je to setkávání u jídla, respektive u
jakési hostiny. Není to, jakože bychom seděli a vyslechli si a něco si jenom řekli,. Ne, je to obvykle
setkání při nějaké hostině./ ENGLISH: Purim is also celebrated in the social care home for
Holocaust survivors in Hagibor in Prague. It's always in relation to food. If we sit at a table together.
Speaking. We remember. We enjoy. We are happy. In other words, these meetings at the table are
actually very important for us on all these holidays. Whether it is Purim, Hanukkah, Pesach, or
Sukkot and so on, it is always a meeting at a meal or such a food feast. It's not like we sat and
listened and said something. No, it's usually a food feast meeting.(3:48-4:31) (4:50-5:30),
see https://edu.ceskatelevize.cz/video/10042-oslava-zidovskeho-svatku-purim : Oslava židovského
svátku Purim/Celebration of the Jewish holiday Purim, from the show Sousedé/Neighbors, directed
by Jolana Matějková, Martin Rek, centrum dramaturgie TS Ostrava, Česká televize/Czech
television 2020
- "The greatest specificity in Hagibor is kosher catering." Food in client rooms and offices need not
to be kosher and clients can eat in the room whatever they want, but in other areas the rules of
kashrut must be observed. A Jewish doctor, kosher food or Jewish funeral are not often required by
clients. There are very few practicing Jews who are most affected by specifics. A large part of the
Jewish communities has a kosher kitchen. Most of the respondents say that providing a kosher
food pay considerable to high attention. However, only 12 (42.85%) respondents said that it was
appropriate to prepare kosher food for members in the shared kitchen. One interview showed that
many clients do not follow the rules of kashrut and clients do not use sending kosher food to the
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hospital during hospitalization, even though it is possible in their community. (pages 84-89),
see https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/65714/BPTX_2014_2_11120_0_377523
_0_160421.pdf?sequence=1 : Bachelor thesis from Terezie Martinů: Péče o židovské
pacienty/Care of Jewish patients, Thesis supervisor: PhDr. Hana Janečková, Ph.D., Consultant:
Mgr. Václava Otcová, CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE, 3rd FACULTY OF MEDICINE,
Department of Nursing, Prague 2015
**
- https://en.wikipedia.org/wiki/Pierogi#Ukraine
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Burek
- https://www.facebook.com/100025304949170/videos/451306533399969 : РЕЦЕПТЫ
ДОМАШНЕЙ КУХНИ · Елена Елена/ ENGLISH: Recipes of home cooking - Elena Elena,
17.2.2022
Aktualizováno dub 11, 2022 11:28:53dopol.
07.04, 2022 3:30:41
Jsem silně proti warfarin jedům proti potkanům při ochraně skladovaného obilí, v důsledku nichž
dochází k blokaci srážení krve a tedy hojení rán a při poranění vnitřností tímto jedem pak potkani
vykrvácejí, pak jedinou záchranou pro potkany je pokusit se obnovit srážení krve skrz podání více
vitamínu K. Milosrdné skladování obilí je v železných barelech či železných tancích, které potkani
nejsou schopni prokousat na rozdíl od betonu.
https://www.facebook.com/Svobodazvirat/photos/a.637957912939532/4921083871293560 :
Svoboda zvířat, 4.4.2022
Aktualizováno dub 08, 2022 9:32:43dopol.
07.04, 2022 12:07:19
I am strongly against warfarin poisons against rats in protection of stored grain, as a result of which
blood clotting is blocked and thus wound healing and then rats bleed out when viscera injured by
this poison, then only way for rats is to try restoring blood clotting through giving more vitamin K.
Merciful grain storage is in iron barrels or iron tanks, which rats are unable to bite unlike concrete.
https://www.facebook.com/Svobodazvirat/photos/a.637957912939532/4921083871293560 :
Svoboda zvířat, 4.4.2022
Aktualizováno dub 08, 2022 9:18:44dopol.
07.04, 2022 12:14:08
Organizace Greenpeace. Daroval jsem opět (Id daru: 43558243), nyní 100 Kč projekt Každou
vteřinou : https://podpora.greenpeace.cz/vterina/ -- Greenpeace. I donated again (Donation Id:
43558243), now 100 CZK project Second : https://podpora.greenpeace.cz/vterina/
Aktualizováno dub 07, 2022 1:04:26odpol.
07.04, 2022 13:04:26
Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (VS daru: 43558247), nyní 100 Kč projekt
Nocleženka (pro bezdomovce): https://noclezenka.cz/ -- Salvation Army. I donated again (Donation
VS: 43558247), now 100 CZK project Nocleženka/Bed and breakfast (for the
homeless): https://noclezenka.cz/
Aktualizováno dub 07, 2022 1:11:17odpol.
07.04, 2022 13:11:17
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Česká pobočka organizace COMPASSION IN WORLD FARMING. Daroval jsem opět, nyní 5
EURO -- Czech branch of COMPASSION IN WORLD FARMING. I donated again, now 5 EURO
: https://www.ciwf.cz/
Britská organizace COMPASSION IN WORLD FARMING bojuje za etické velkochovy a byla
založena v roce 1967 Peterem a Annou Roberts. Peter choval dojnice na pastvinách a velmi ho
znepokojoval rychlý rozvoj průmyslových velkochovů./ British COMPASSION IN WORLD
FARMING fights for ethical farming and was founded in 1967 by Peter and Anna Roberts. Peter
kept dairy cows in the pastures and was very concerned about the rapid development of large
industrial factory farms.
ÚDAJE O VAŠEM DARU
VÝŠE PŘÍSPĚVKU
5,00€
ČETNOST
JEDNORÁZOVÝ
Sectigo logo
Váš dar je 100% zabezpečený
VAŠE PODPORA JE HODNĚ DŮLEŽITÁ.
CIWF nedostává žádnou finanční podporu od státu, a je tedy závislý na štědrosti svých příznivců.
Díky darům lidí, jako jste Vy, se již zlepšil život milionů zvířat.
Děkujeme, že nám pomáháte ukončit průmyslové velkochovy.
PROSÍM KONTAKTUJTE NÁS.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak Váš příspěvek pomáhá zvířatům, nebo máte nějaký dotaz či
podnět, neváhejte se nám ozvat:
Aktualizováno dub 07, 2022 1:24:58odpol.
07.04, 2022 13:24:58
Daroval jsem opět, nyní 7 USD. Každé 2 měsíce Pietní akt před jatky kuřat slepic -Vodňanská
drůbež a.s. Brno Modřice (viz níže)-Kdyby to bylo v Brně a neměl bych pracovní povinnosti, tak
bych tam chtěl jít, ač zřejmě nemluví zcela pravdu o svém reálně nemožném veganství/ I donated
again, now 7 USD. Every 2 months Vigil Brno Chicken Save-If it was sometimes in Brno and I have
no work duties, I would like to go there, although they do not apparently say the whole truth about
their really impossible veganism: https://www.facebook.com/brnochickensave .
Pro mateřskou organizaci české pobočky Animal Save Movement
(https://www.facebook.com/zviratanejime , https://www.facebook.com/ceskybrodanimalsave a https
://www.facebook.com/animalsavecz/ )/ For the Animal Save Movement. Animal Save Movement is
a vegan anti-speciesist animal rights organisation that positions itself against all forms of
oppression with a compassionate and love-based approach. They believe in non-violent resistance
against oppression
26.11.2021 15:45 Dobrý den, pane Grůza, děkujeme za Vaši zprávu. Vigily děláme v Modřicích
každý 2. měsíc. Nikde nemáme uvedené žádné číslo účtu, nelze nám tedy poslat žádné peníze
(tedy naší skupině Brno Chicken Save)./ 26.11.2021 15:45 Hello, Mr Grůza, thank you for your
message. We make vigils in Modřice every 2 months. We do not have any account number
anywhere, so one cannot send us any money (ie to our Brno Chicken Save group).
Animal Save Movement Donation Receipt
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Hi Dalibor
You made our day! We truly appreciate your thoughtful One-time contribution of $7 to the
international Animal Save Movement.
Your gift makes it possible to launch and run important campaigns and initiatives for animals across
the globe. It helps fund billboards and ad campaigns, leaflets, posters, outreach, animal vigils and
rescues, documentaries and digital media, media coverage and pressure campaigns.
With the help of caring people such as yourself we are able to further our mission and spread the
idea that we all have a moral duty to bear witness, end animal agriculture and reforest the Earth.
While you’re here, you can double your impact by joining your local chapter. If you haven't had the
chance to meet us at one of our animal vigils, climate actions or outreach events, please come
along and get active. We need you in our team!
Thanks again for your kindness and generosity. Simply put, if it wasn’t for people like you, we
wouldn’t exist.
Love & liberation
Anita & Varun
P.S - We love getting social, which is why you’ll find us on all the major social media platforms. It’s
a great way to build an online community where we can share news, ideas and actions. Hope to
see you there!
Aktualizováno dub 07, 2022 1:49:53odpol.
07.04, 2022 13:49:53

Fotky na timeline
Mnou i finančně podporovaná kampaň UNICEF při OSN: Teplá večeře pro celou rodinu (3 děti,
rodiče a prarodiče) za 225,- Kč z místních surovin a zdrojů (podvýživa patří mezi nejčastější příčiny
úmrtí dětí). https://eshop.unicef.cz/darky-pro-zivot/tepla-vecere-pro-celou-rodinu/ Dobrý den,
děkujeme za Vaši objednávku. Darovací certifikát(y) k Vaší objednávce číslo 4022000298 Vám
zašleme e-mailem ihned po obdržení platby. Děkujeme za Vaši podporu, UNICEF Česká republika
Mnou i finančně podporovaná kampaň UNICEF při OSN: Teplá večeře pro celou rodinu (3 děti,
rodiče a prarodiče) za 225,- Kč z místních surovin a zdrojů (podvýživa patří mezi nejčastější příčiny
úmrtí dětí). https://eshop.unicef.cz/darky-pro-zivot/tepla-vecere-pro-celou-rodinu/
Dobrý den, děkujeme za Vaši objednávku. Darovací certifikát(y) k Vaší objednávce číslo
4022000298 Vám zašleme e-mailem ihned po obdržení platby.
Děkujeme za Vaši podporu,
UNICEF Česká republika
07.04, 2022 14:10:16
By me also financially supported UNICEF campaign at the UN: Hot dinner for the whole family (3
children, parents and grandparents) for 225 CZK from local raw materials and sources (malnutrition
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is one of the most common causes of death of children). https://eshop.unicef.cz/darky-prozivot/tepla-vecere-pro-celou-rodinu/
Hello, thank you for your order. We will send you a donation certificate(s) for your order number
4022000298 immediately upon receipt of payment.
Thank you for your support,
UNICEF Czech Republic
Aktualizováno dub 07, 2022 2:41:03odpol.
07.04, 2022 14:15:01
Politické strany STAN a Piráti, obě jsem naposled volil do Parlamentu, bych volil nyní znovu, bez
webu cenzury na rozdíl od KDU-ČSL. Možná i křesťanskou KDU-ČSL, která má ministerstvo
zemědělství a kde jsem měl obavy z její welfare zvířecí politiky, což se nepotvrdilo. Líbí se mi jejich
přístup k uprchlíkům a Ukrajině vyjma dodávek válečných tanků a moderních protiletadlových raket
kvůli ruské atomové bombě. Nová česká zemědělská politika-peníze na welfare malým farmám. V
jiných zemích jdou na podporu přirozeného života zvířat. Třeba na to, aby se pásla na horách nebo
mohla do výběhů. My ale platíme za každé prase okolo sta korun za to, že se kotec po vyskladnění
vystříká wapkou nebo vydezinfikuje poté, co jdou zvířata na jatka. JAN ŠTEFL, MÍSTOPŘEDSEDA
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR/VICE-CHAIRMAN OF ASSOCIATION OF
PRIVATE AGRICULTURE OF CZECH
REPUBLIC, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-rozhovory-jsme-evropskaanomalie-vsude-se-pomaha-hlavne-malym-farmam-rika-zemedelec-187750 : Jsme evropská
anomálie, všude se pomáhá hlavně malým farmám, říká zemědělec, FILIP HORÁČEK, 8.2.2022
Aktualizováno dub 07, 2022 3:35:46odpol.
07.04, 2022 142:58:35
Political parties STAN and Piráti, both of which I last voted for Parliament, I would now vote again,
without web censorship, unlike KDU-ČSL. Possibly also Christian KDU-ČSL, which has Ministry of
Agriculture and where I was afraid of its animal welfare politics, which has not been confirmed. I
like their approach to refugees and Ukraine, except for exports of war tanks and modern antiaircraft missiles due to Russian atom bomb. New Czech agricultural politics-welfare money for
small farms. In other countries are to support natural life of animals. For example, to graze in
mountains or to go to run paddocks. But we pay circa hundred crowns for each pig for spraying or
disinfecting cage after removal from storage after the animals go to slaughterhouse. JAN ŠTEFL,
MÍSTOPŘEDSEDA ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR/VICE-CHAIRMAN OF
ASSOCIATION OF PRIVATE AGRICULTURE OF CZECH
REPUBLIC, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-rozhovory-jsme-evropskaanomalie-vsude-se-pomaha-hlavne-malym-farmam-rika-zemedelec-187750 : Jsme evropská
anomálie, všude se pomáhá hlavně malým farmám, říká zemědělec, FILIP HORÁČEK, 8.2.2022
Aktualizováno dub 07, 2022 3:41:57odpol.
07.04, 2022 15:38:33
ČR musí podmínit dodávky zbraní v 1939-45 fašistické Západní Ukrajině (nyní mohla by vraždit
ruské zajatce), že bude pečlivě plnit mezinárodní právo ve válce. V krajní nouzi může voják vojáka
nepřítele, který ho chce zabít, střelit do kloubu, v němž drží zbraň. Bude-li mne chtít zabít druhou
rukou vzhledem k tomu, že kloub ruky obvyklé pro držení zbraně bude zmrzačený mou střelou, v
krajní nouzi ho mohu střelit i do druhého kloubu. Ta zranění na dlouhou dobu zneschopní vojáka
nepřítele, válka skončí mezitím.
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/na-sitich-koluje-video-ukrajincu-vrazdicich-ruske-
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zajatce-zrejme-je-prave40393167#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=KFvP1bn
hczE202204071841&dop_id=40393167&source=hp&seq_no=5&utm_campaign=abtest189_panel_sluze
b_varDD&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Na sítích koluje video Ukrajinců
vraždících ruské zajatce, zřejmě je pravé, 7.4.2022 – Kyjev, Alex Švamberk, Novinky
Aktualizováno dub 08, 2022 8:19:13dopol.
07.04, 2022 21:23:59
Czechia must condition weapon-exports for in 1939-45 fascist West Ukraine (now it could murder
Russian prisoners), that it performs carefully international law in war. In extreme need the enemy
soldier can shoot soldier, who wants to kill, at joint, which holds gun. If he wants to kill me by other
hand due to fact, that usual joint-hand holding gun is crippled by my shot, in extreme need I can
shoot him into opposite joint. For long time these injuries make incapable an enemy soldier, the war
ends in between.
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/na-sitich-koluje-video-ukrajincu-vrazdicich-ruskezajatce-zrejme-je-prave40393167#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=KFvP1bn
hczE202204071841&dop_id=40393167&source=hp&seq_no=5&utm_campaign=abtest189_panel_sluze
b_varDD&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Na sítích koluje video Ukrajinců
vraždících ruské zajatce, zřejmě je pravé/ A video of Ukrainians murdering Russian prisoners is
circulating on the networks, apparently it is true, 7.4.2022 – Kyjev, Alex Švamberk, Novinky
Aktualizováno dub 08, 2022 8:13:31dopol.
07.04, 2022 21:29:36
v roce 1654 byla Perejaslavská rada, která fakticky znamenala (dobrovolné, má pozn.) připojení
(Východní, má pozn.) Ukrajiny k Rusku, říká se, že odtamtud začaly všechny ty problémy s
Ruskem. .. Ukrajina tenkrát válčila na dvou frontách. Z jihu sem vpadla Osmanská říše a z druhé
strany útočilo katolické jezuitské Polsko. (22:13-23:38)*
- i Ukrajinu nevydáme nikomu,
viz https://www.facebook.com/valera.arovoj/videos/7208610439208861 : Балта | LIVE🇺🇦 , Валерій
Яровий, Доброго вечора, ми з України!/ Valerij Jarovij, Dobrého večera, my z Ukrajiny!, 6.4.2022
* Dokumentární film: "Ukrajino nezlob se", 1:02 hodiny, Námět: Martin C. Putna, Scénář: Radim
Špaček, Účinkovali: Martin C. Putna, Vyrobila tvůrčí producentská skupina Petra Kubici Česká
televize 2016, viz https://www.ceskatelevize.cz/porady/11003256577-ukrajino-nezlobse/?fbclid=IwAR21Tv_ixATTuam4RJ8oOnkV66zpIZeIAjCnCC2TB2nLRYDCxPzOPIIFx-0
Aktualizováno dub 09, 2022 9:47:27odpol.
08.04, 2022 1:34:24
in 1654, was the Pereyaslav Council, which in fact meant (voluntary, my note) accession of
(Eastern, my note) Ukraine to Russia, one says that it was the beginning of all those problems with
Russia. .. At that time, Ukraine was at war on two fronts. Ottoman Empire invaded from south and
Catholic Jesuit Poland attacked from other side. (22:13-23:38)*
- also we will not release Ukraine for anyone,
see https://www.facebook.com/valera.arovoj/videos/7208610439208861 : Балта | LIVE🇺🇦, Валерій
Яровий, Доброго вечора, ми з України!/ Valery Jarovij, Good evening, we are from Ukraine!,
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6.4.2022
* Documentary: "Ukrajino nezlob se"/Will not Ukraine be angry, 1:02 hour, Theme: Martin C. Putna,
Screenplay: Radim Špaček, Stars: Martin C. Putna, Produced by the creative production group of
Peter Kubica in Česká televize/Czech Television 2016,
see https://www.ceskatelevize.cz/porady/11003256577-ukrajino-nezlobse/?fbclid=IwAR21Tv_ixATTuam4RJ8oOnkV66zpIZeIAjCnCC2TB2nLRYDCxPzOPIIFx-0
Aktualizováno dub 09, 2022 9:50:10odpol.
08.04, 2022 1:36:26
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Spekulace: Rusko užije atomovou bombu v území Západní Ukrajiny, jež v 1939-45 byla fašistická
(Schutzmannschaft) a kde Stalin zavraždil 5 miliónů lidí skrz hladomor v 1932, jestliže pro ni NATO
dodávky těžkých zbrání a moderních protiletadlových raket pokračují, nikoliv v území Východní
Ukrajiny, jež byla od 1654 (Perejaslavská rada) dobrovolně částí Ruska a kde v 1932 nebyl
hladomor a v 1939-45 byla velká prosovětská partyzánská armáda Kovpaka. Oba chtějí Východní
Ukrajinu.
08.04, 2022 18:37:53
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Speculation: Russia will use atom bomb in territory of West Ukraine, which was fascist in 1939-45
(Schutzmannschaft) and where Stalin murdered 5 million people through famine in 1932, if for it
NATO's exports of heavy weapons and modern anti-aircraft missiles continue, not in territory of
East Ukraine, which was from 1654 (Pereyaslav Council) voluntarily part of Russia and where in
1932 was no famine and in 1939-45 was large pro-Soviet partisan army of Kovpak. Both want East
Ukraine.
08.04, 2022 18:59:33
Věky končí velké války, minulý věk: ve Vietnamu, Jomkipurská, poslední věk: atomová (poradci,
technika, atomová bomba rozhodují, ne lidská síla) či Nový věk: Měsíc (světlo, hebrejsky zeleň) v
7. domu, Mars (války pochod) blíží k Jupiteru (poschodí-patro, otec-pater), pak míru-lásky věk
(introverta-schizofrenie) Vodnáře (Saturnu-semeno, resp. Uranos oplodnil Gaiu-Zemi, nenáviděl
své děti, syn ho kastroval, z uříznutý genitál je bůh lásky-Afrodita, hebrejsky ašera-strom).*
*
- Až vstoupí Měsíc do sedmého domu a Mars se k Jupiteru začne blížit, pak mír zavládne na
planetách a láska hvězdy bude řídit. Tak začíná Věk Vodnáře (5:07-5:36), viz film Vlasy (Hair),
copyright 1979 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., DVD copyright 2007 Metro-Goldwyn-Mayer
Studios Inc., 115 minut, Hrají: John Savage jako milosrdný introvert-voják z Oklahomy (jih USA)
Claude (latinsky: kulhavý) Bukowski a dále Treat Williams jako vůdce hippies Georg Berger, zřejmě
žid-anděl, který se obětoval za Clauda Bukowského ve válce ve Vietnamu, režie Čecho-američan
Miloš Forman
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Vietnam#Indočínská_a_vietnamská_válka : Vietnam. (1964-1973)
Spojené státy, zděšeny možností, že rozvrat v jižním Vietnamu povede k rychlému zabrání celé
země komunisty, se od roku 1964 začaly v konfliktu silně vojensky angažovat, přičemž jako
záminku k intervenci využily incident v Tonkinském zálivu z roku 1964.[47] Američané měli v jednu
chvíli ve Vietnamu 500 000 vojáků. Válkou prošlo celkem více než 2,6 milionů Američanů.[48]
Padlo jich asi 60 000.[49] Severnímu Vietnamu naopak poskytovaly významnou materiální pomoc
Čína a Sovětský svaz. Velkým zlomem ve válce byla severovietnamská ofenziva Tet z roku 1968.
Kampaň vojensky selhala, ale šokovala americký establishment a obrátila americké veřejné mínění
proti válce.[56] Tváří v tvář rostoucímu počtu obětí, sílící domácí opozici vůči válce a
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mezinárodnímu odsouzení se USA začaly počátkem 70. let z bojů stahovat. Definitivně odešly v
roce 1973. Válka pak skončila v roce 1975, kdy padl Saigon (dnes Ho Či Minovo město) a Severní
Vietnam ovládl zbytek země.[48] Od roku 1975 tak vládne v celé zemi Komunistická strana
Vietnamu.
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Jomkipurská_válka : Jomkipurská válka. (6. října–26. října 1973)
Jaderný arzenál.
Během jomkipurské války byly zaznamenány dva případy, kdy se mluvilo o možném nasazení
jaderných zbraní. V prvním případě jednal o možném použití izraelského jaderného arzenálu
kabinet v noci z 8. na 9. října. Výsledkem byl pokyn k aktivaci raketových ramp střel Jericho v
Hirbat Zakarija a přípravě speciálních bombardérů F-4 Phantom schopných svrhnout jadernou
pumu na letecké základně Tel Nof. Jako cíle byly určeny hlavní vojenská velitelství Egypta a Sýrie.
Přesný termín odvolání poplachu není znám, ale již během 9. října došlo ke zklidnění situace.[102]
V druhém případě šlo o sovětské jaderné hlavice pro rakety Scud, jejichž pohyb přes Dardanely
zaznamenala CIA 15. října. 22. října měl být jaderný materiál vyložen v Alexandrii. Ten den byly
proti izraelským pozicím vystřeleny 2 rakety Scud osazené pouze konvenčními hlavicemi (podle
některých zpráv šlo dokonce o cvičné nástavce) jako varování Izraeli. O odpálení těchto raket
rozhodl sovětský gen. Grečko a vyvolalo to ostrý spor mezi sovětským politickým vedením a
armádním velením. Samotný jaderný materiál byl 23. října odvezen zpět do SSSR. Účel přesunu
jaderného materiálu se nikdy nepodařilo uspokojivě vysvětlit, ale později někteří izraelští důstojníci
přišli s tvrzením, že tuto zprávu si CIA vymyslela, aby USA mohly účinněji tlačit na Izrael. Na
druhou stranu je faktem, že zpráva o přesunech sovětského jaderného materiálu do Egypta nebyla
v americko-izraelských vztazích nikdy použita.[103]
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Luna_(bohyně) : Luna (bohyně). Slovo luna či lūna, běžný latinský
výraz pro Měsíc, vychází z praindoevropského *lousk-nā „paní světla“.
( https://en.wikipedia.org/wiki/Luna_(goddess) : Luna (goddess). Jako ženský doplněk Slunce.)
- hebrejsky: jareach (měsíc-nebeské těleso), jerek (zeleň)
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Mars_(mytologie) : Mars (mytologie). Mars, latinsky Mārs, je římský
bůh války a zemědělství.
- anglicky: march (pochod)
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(mytologie) : Jupiter (mytologie). Jupiter, latinsky a česky
alternativně[1] Iuppiter, je nejvyšší z římských bohů vládnoucí nebesům a hromu. Byl hlavním
bohem starověkého Říma od jeho založení do christianizace Římské říše. V rámci interpretatio
graeca byl od 6. století př. n. l. ztototožněn s řeckým Diem. Za jeho rodiče tak začali být
považováni Saturn a Ops. Etymologie. Jméno Jupiter je vokativ odvozený od rekonstruovaného
praitalického *djous patēr, složeného z *djous „den, nebe“ a *patēr „otec“.
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodnář_(znamení) : Vodnář (znamení). V astrologii je Vodnář
považován za negativní (introvertní) znamení. Vodnář byl podle astrologie ovládán planetou
Saturn, ale od doby objevení Uranu je za vládce tohoto znamení považována tato planeta.
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Saturn_(bůh) : Saturn (bůh). Saturn, latinsky Saturnus, byl římský bůh
zemědělství, sklizně a času. Jeho řeckým protějškem je Kronos. Byl synem Caeluse a Terry tedy
Úrana a Gaii a jeho manželkou byla bohyně Ops (v Řecku bohyně Rheia). Na Saturnovu počest se
ve starověkém Římě slavily saturnálie, svátky zimního slunovratu.
- Latin Saturnus, in Roman religion, the god of sowing or seed./ Latinsky Saturnus, v římském
náboženství bůh setby nebo semene., viz Encyclopaedia Britanica 2011 Ultimate Edition, DVD,
Encyclopædia Britannica Article, Saturn (Roman god)
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Úranos : Úranos. Úranos (latinsky Caelus) je v řecké mytologii první
bůh nebes a nebe samo. Řecký výraz pro tohoto boha (Οὐρανός) byl také výrazem pro nebe. Byl
zrozen samotnou Gaiou – Zemí. Když Úranos ovládl svět, spojili se v manželství a z něho vzešly
děti Titáni. Úranos všechny své děti nenáviděl. Matka Gaia ponoukala Titány, aby za to Úrana
potrestali a zbavili ho vlády. Nakonec se odhodlal nejmladší Kronos, zbavil ho mužství a vlády a
prohlásil se za vládce sám. Všechny své potomky zplodil Uranus s Gaiou, kromě Afrodíté, která se
zrodila z mořské pěny oplodněné genitáliemi vykastrovaného Urana.
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Afrodita : Afrodita. Podle současných studií byla Afrodita
pravděpodobně bohyně maloasijského původu, která se vyvinula ze syrsko-foinické bohyně
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Astarty, jež měla původ v asyrsko-babylónské bohyni lásky, Ištar. Řekové jí převzali už v období
krétsko-mykénské civilizace přes ostrov Kypr a Kythéru, kde také byla nejvíce uctívána.
- If with regard to trees, which neither eat nor drink nor smell, and nevertheless, if they are used in
idolatrous rites, the Torah says: Destroy, burn, and demolish them (see Deuteronomy, chapters 7,
12)/ Jestli o stromech, jež nejedí, nepijí ani nečichají, a nicméně, jestli jsou užívány v modlářských
obřadech, Tóra říká: Zničte, spalte a zbořte je (viz Deuteronomium, kapitoly 7 a 12), (Talmud,
Sanh. 55a), viz https://www.sefaria.org/Sanhedrin.55a?lang=bi
- Deuteronomium 12:3 „oltáře jejich zbořte a obrazy také ztlučte, stromy (´šrh je zde spojeno se
specifickým druhem stromu) také ohněm spalte“ v Hebrejské bibli (Wilson, 129-144 – angl. překlad
vydání NJPS – New Jewish Publication Society of America), Viz Univerzita Karlova v Praze,
Fakulta humanitních studií, Bakalářská práce, Ašéra, Vedoucí práce: Mgr. Filip Horáček,
Vypracovala: Zuzana Herrmannová, Praha 2007.
Aktualizováno dub 09, 2022 10:45:46odpol.
09.04, 2022 13:34:11
Ages end big wars, past age: in Vietnam, Yom Kippur, last age: atomic war (advisers, technology,
atomic bomb decide, not human strength) or New age: Moon (light, Hebrew: verdure) in 7th house,
Mars (war marching) approaching to Jupiter (floor, father-pater), then peace-love age of (introvertschizophrenia) Aquarius (of Saturn-seed, resp. Uranus fertilized Gaia-Earth, hated his children, son
castrated him, from cut genital is god of love-Aphrodite, Hebrew: asherah-tree).*
*
- When the Moon in the seventh home and Jupiter lined with the Mars and peace will guard the
planets and love is still with the stars, is these the told age of Aquarius (5:07-5:36), see film Hair,
copyright 1979 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., DVD copyright 2007 Metro-Goldwyn-Mayer
Studios Inc., 115 minutes, Stars: John Savage as a merciful introvert-soldier from Oklahoma (south
of USA) Claude (Latin: lame) Bukowski and further Treat Williams as hippie boss Georg Berger,
apparently a Jew-angel who sacrificed himself for Claude Bukowski in the Vietnam War, directed
by Czech-American Miloš Forman
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Vietnam#Indočínská_a_vietnamská_válka : Vietnam. (1964-1973)
The United States, terrified by the possibility that the collapse in South Vietnam would mean the
quick capture of the entire country by the Communists, began to engage heavily in the conflict in
1964, using the Gulf of Tonkin incident as an excuse to intervene.[47] The Americans had 500,000
soldiers in Vietnam at one time. A total of more than 2.6 million Americans went through the war.
[48] About 60,000 were killed. [49] China and the Soviet Union, on the other hand, provided
significant material assistance to North Vietnam. A major turning point in the war was the Tet North
Vietnam Offensive of 1968. The campaign failed militarily, but shocked the American establishment
and turned American public opinion against the war. [56] In the face of a growing number of
casualties, growing domestic opposition to the war and international condemnation, the United
States began to withdraw from the fighting in the early 1970s. They left definitively in 1973. The war
then ended in 1975, when Saigon (now Ho Chi Minh City) was lost and North Vietnam took control
of the rest of the country. [48] From 1975, the Communist Party of Vietnam has governed the whole
country.
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Jomkipurská_válka : Jomkipurská válka. (October 6-October 26,
1973) Nuclear Arsenal.
During the Yom Kippur War, two cases were reported about the possible use of nuclear weapons.
In the first case, the Cabinet discussed the possible use of Israel's nuclear arsenal on the night of
October 8-9. The result was an instruction to activate the Jericho missile ramps in Hirbat Zakariya
and to prepare special F-4 Phantom bombers capable of dropping a nuclear bomb at Tel Nof Air
Base. The main military headquarters of Egypt and Syria were identified as targets. The exact date
of the alarm is not known, but the situation calmed down early in October 9. [102] The second case
involved Soviet nuclear warheads for Scud missiles, whose movement across the Dardanelles was
recorded by the CIA on 15 October. On October 22, nuclear material should be unloaded in
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Alexandria. That day, 2 Scud missiles equipped with only conventional warheads (according to
some reports, they were even training attachments) were fired against Israeli positions as a
warning to Israel. The Soviet general Grechko decided to launch these missiles and it provoked a
sharp dispute between the Soviet political leadership and the military command. The nuclear
material itself was taken back to the USSR on October 23. The purpose of the nuclear transfer was
never satisfactorily explained, but later Israeli officers argued that the CIA had false this report so
that the United States could put more pressure on Israel. On the other hand, the fact that the report
on the transfer of Soviet nuclear material to Egypt was never used in US-Israeli relations. [103]
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Luna_(bohyně) : Luna (bohyně). The word luna or lūna, a common
Latin term for the Moon, comes from the pre-Indo-European * lousk-nā "lady of light."
( https://en.wikipedia.org/wiki/Luna_(goddess) : Luna (goddess). As the female complement of the
Sun)
- Hebrew: jareakh (Moon-celestial body), jerek (verdure /vegetation/)
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Mars_(mytologie) : Mars (mytologie). Mars, Latin Mārs, is the Roman
god of war and agriculture.
- English: march (German: der Marsch)
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(mytologie) : Jupiter (mytologie). Jupiter, Latin and Czech
alternatively [1] Iuppiter, is the highest of the Roman gods ruling the heavens and thunder. He was
the chief god of ancient Rome from its founding to the Christianization of the Roman Empire. Within
the interpretatio graeca, he was identified with the Greek Zeus from the 6th century BC. Saturn and
Ops thus became considered his parents. Etymology. The name Jupiter is a vocative derived from
the reconstructed praitalic *djous patēr, composed of *djous "day, heaven" and *patēr "father".
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodnář_(znamení) : Vodnář (znamení). In astrology, Aquarius is
considered a negative (introverted) sign. According to astrology, Aquarius was ruled by the planet
Saturn, but since the discovery of Uranus, this planet has been considered the ruler of this sign.
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Saturn_(bůh) : Saturn (bůh). Saturn, Latin Saturnus, was the Roman
god of agriculture, harvest and time. Its Greek counterpart is Kronos. He was the son of Caelus and
Terry, Uranus and Gaia, and his wife was the goddess Ops (in Greece, the goddess Rheia).
Saturnalia, the holidays of the winter solstice, was celebrated in ancient Rome in honor of Saturn.
- Latin Saturnus, in Roman religion, the god of sowing or seed., see Encyclopaedia Britanica 2011
Ultimate Edition, DVD, Encyclopædia Britannica Article, Saturn (Roman god)
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Úranos : Úranos. Uranus (Latin Caelus) is the first god of heaven and
heaven itself in Greek mythology. The Greek term for this god (Οὐρανός) was also an term for
heaven. He was born by Gaia herself - Earth. When Uranus ruled the world, they became married
and the children of the Titans emerged. Uranus hated all his children. Mother Gaia urged the Titans
to punish Uranus and remove him from government. In the end, the youngest Kronos decided,
castrated manhood of Uranus and took his government, and declared himself the ruler. Uranus
fathered all his descendants with Gaia, except for Aphrodite, who was born of the sea foam
fertilized by the genitals of castrated Uranus.
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Afrodita : Afrodita. According to contemporary studies, Aphrodite was
probably a goddess of Asia Minor origin who evolved from the Syrian-Phoenian goddess Astarte,
who originated in the Assyrian-Babylonian goddess of love, Ishtar. The Greeks took her over the
island of Cyprus and Kythera during the Cretan-Mycenaean civilization, where she was also most
worshiped.
- If with regard to trees, which neither eat nor drink nor smell, and nevertheless, if they are used in
idolatrous rites, the Torah says: Destroy, burn, and demolish them (see Deuteronomy, chapters 7,
12), (Talmud, Sanh. 55a), viz https://www.sefaria.org/Sanhedrin.55a?lang=bi
- Deuteronomy 12:3 „demolish their altars and beat the paintings, burn trees (´šrh is associated
with a specific type of tree) in Hebrew bible (Wilson, 129-144 – English translation edition NJPS –
New Jewish Publication Society of America), See Charles University in Prague, Faculty of
humanities, Bachelor thesis, Ašéra, Leader: Mgr. Filip Horáček, Prepared by: Zuzana
Herrmannová, Prague 2007.
Aktualizováno dub 10, 2022 6:25:30dopol.
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09.04, 2022 15:52:17
Potvrzeno*. Jeden z týmu ukrajinských vyjednavačů s Ruskem Davyd Arachamija podle Německé
tiskové agentury DPA řekl: "Nebudeme se vzdávat žádných území a nic uznávat," uvedl s odkazem
na separatistické republiky na východě Ukrajiny, které Rusko uznalo těsně před invazí a na
poloostrov Krym, který anektovalo v roce 2014 (setkání prezidentů Putina a Zelenského teď není
aktuální)**.
* i Ukrajinu nevydáme nikomu,
viz https://www.facebook.com/valera.arovoj/videos/7208610439208861 : Балта | LIVE🇺🇦 , Валерій
Яровий, Доброго вечора, ми з України!/ Valerij Jarovij, Dobrého večera, my z Ukrajiny!, 6.4.2022
** https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/kyjev-nebudeme-se-vzdávat-žádných-území-a-nicuznávat-setkání-prezidentů-putina-a-zelenského-teď-není-aktuální/arAAW3cQy?ocid=msedgntp&cvid=93a740b16c1742cab63226570667f179 : Kyjev: Nebudeme se
vzdávat žádných území a nic uznávat, setkání prezidentů Putina a Zelenského teď není aktuální,
Globe24.cz, ČTK, 10.4.2022
Aktualizováno dub 10, 2022 6:55:06odpol.
10.04, 2022 12:57:40
Confirmed*. According to the DPA (German Press Agency), one of Ukrainian negotiators with
Russia, Davyd Arachamiya, said: "We will not release any territory and recognize anything," he
said, referring to separatist republics in eastern Ukraine, which Russia recognized just before
invasion and the Crimean peninsula, which it annexed in 2014 (meeting of Presidents Putin and
Zelensky is not up to date now)**.
* also we will not release Ukraine for anyone,
see https://www.facebook.com/valera.arovoj/videos/7208610439208861 : Балта | LIVE🇺🇦, Валерій
Яровий, Доброго вечора, ми з України!/ Valery Jarovij, Good evening, we are from Ukraine!,
6.4.2022
** https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/kyjev-nebudeme-se-vzdávat-žádných-území-a-nicuznávat-setkání-prezidentů-putina-a-zelenského-teď-není-aktuální/arAAW3cQy?ocid=msedgntp&cvid=93a740b16c1742cab63226570667f179 : Kyjev: Nebudeme se
vzdávat žádných území a nic uznávat, setkání prezidentů Putina a Zelenského teď není aktuální/
Kyiv: We will not release any territory and recognize anything, meeting of Presidents Putin and
Zelensky is not up to date now, Globe24.cz, ČTK, 10.4.2022
Aktualizováno dub 10, 2022 6:49:36odpol.
10.04, 2022 13:05:21
Na Ukrajinu ČR posílá desítky tanků T-72*, Slovensko raketový systém protivzdušné obrany S300**. Neověřené: v ruské propagandě dodávky těch modernizovaných zbraní Ukrajině jsou
porušení Charty OSN a mezinárodní zločin proti míru, nedávno Rusko dávalo Afgáncům proti USA
jen pěchotní zbraně. Mohl by to být 1. krok k použití ruské jaderné doktríny umožňující Rusku
použít atomovou bombu na území Západní Ukrajiny kvůli eskalaci či ukončení vojenského
konfliktu***.
* České armádní velení souhlasilo s vyskladněním části nepotřebných těžkých zbraní a ty teď míří
na Ukrajinu. Vlaky vezou desítky tanků T-72 a nemalou část bojových vozidel pěchoty BVP-1. Již
dříve Praha poslala samohybné protiletadlové systémy Strela,
viz https://www.lidovky.cz/domov/nepouzivane-ceske-tanky-z-armadnich-skladu-miri-na-ukrajinuukazaly-snimky.A220405_143931_ln_domov_vag : Česko jako první země poslalo Ukrajině tanky z
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armádních skladů. Do války míří i obrněnce, lidovky.cz, 5.4.2022
** Slovensko darovalo Ukrajině na její žádost raketový systém protivzdušné obrany S-300,
viz https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/slovensko-ukrajina-raketovysystem.A220408_122831_zahranicni_mgn : Slovensko poslalo na Ukrajinu raketový systém
protivzdušné obrany, idnes.cz, 8.4.2022
*** List Financial Times (FT) uvádí, že podle ruské nukleární doktríny publikované v roce 2020 si
Moskva vyhrazuje právo použít jaderné zbraně, mimo jiné "pro prevenci eskalace vojenských
operací a jejich ukončení za podmínek, které jsou přijatelné pro Ruskou federaci a její spojence".,
viz https://www.msn.com/cs-cz/lifestyle/cestování/co-znamená-putinův-rozkaz-o-jaderných-siláchněkteří-analytici-mají-obavy/ar-AAUpsRL?ocid=msedgntp : Co znamená Putinův rozkaz o
jaderných silách? Někteří analytici mají obavy EuroZprávy.cz, ČTK, 28.2.2022
Aktualizováno dub 10, 2022 2:51:47odpol.
10.04, 2022 13:36:34
To Ukraine Czechia sends dozens of T-72 tanks*, Slovakia the S-300 air defense missile system**.
Unverified: in Russian propaganda exports of these modernized weapons to Ukraine are UN
Charter violation and international crime against peace; recently Russia gave only infantry weapons
to Afghans against USA. This could be first step for use of Russia nuclear doctrine allowing Russia
to use atom bomb in West Ukraine territory due to escalation or end of military conflict***.
* The Czech Army bosses has agreed to remove some unnecessary heavy weapons and they are
sent now to Ukraine. In the trains there are dozens of T-72 tanks and a large number of BVP-1
infantry fighting vehicles. Prague has already sent self-propelled anti-aircraft systems Strela,
see https://www.lidovky.cz/domov/nepouzivane-ceske-tanky-z-armadnich-skladu-miri-na-ukrajinuukazaly-snimky.A220405_143931_ln_domov_vag : Česko jako první země poslalo Ukrajině tanky z
armádních skladů. Do války míří i obrněnce, lidovky.cz, 5.4.2022
** Slovakia donated the S-300 air defense missile system to Ukraine at its request,
see https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/slovensko-ukrajina-raketovysystem.A220408_122831_zahranicni_mgn : Slovensko poslalo na Ukrajinu raketový systém
protivzdušné obrany, idnes.cz, 8.4.2022
*** The Financial Times (FT) says that according to the Russian nuclear doctrine published in 2020,
Moscow reserves the right to use nuclear weapons, inter alia, to prevent the escalation of military
operations and their termination under conditions acceptable to the Russian Federation and its
allies.", viz https://www.msn.com/cs-cz/lifestyle/cestování/co-znamená-putinův-rozkaz-o-jadernýchsilách-někteří-analytici-mají-obavy/ar-AAUpsRL?ocid=msedgntp : Co znamená Putinův rozkaz o
jaderných silách? Někteří analytici mají obavy/ What does Putin's command for nuclear weapons
mean? Some analysts have fear, EuroZprávy.cz, ČTK, 28.2.2022
Aktualizováno dub 10, 2022 6:29:22odpol.
10.04, 2022 13:57:22
Židi-plaziáni, např. Zelenskyj (ne žid-andělé) možná pomsta jako atomová válka na území Západní
Ukrajiny za vraždu 2 milionů židů* v 1939-45 Západní Ukrajinou (Schutzmannschaft).
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/volodymyr-zelenskyj-ukázal-rodiče-v-životě-se-vydalúplně-jiným-směrem/ar-AAW2UuD?ocid=msedgntp&cvid=9fcce5baa0c94af4b6ea5be54300b37c :
Volodymyr Zelenskyj ukázal rodiče: V životě se vydal úplně jiným směrem!, Pavel Krejčí,
stars24.cz, 9.4.2022
* Odhaduje se, že během holocaustu byly na území dnešní Ukrajiny zabity více než dva miliony
Židů, viz https://eurozpravy.cz/zahranicni/evropa/257692-ukrajinu-ridi-fasiste-expertka-poukazalana-dulezite-skutecnosti/ : Ukrajinu řídí fašisté? Expertka poukázala na důležité skutečnosti,
Aktualizováno 15.5.2019, 08:39 15.5.2019, 00:01 — Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz
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Aktualizováno dub 11, 2022 11:17:20dopol.
10.04, 2022 19:09:12
Jews-reptilians, eg Zelensky (not Jew-angels) possible revenge as atom war in West Ukraine
territory for murder of 2 million Jews* in 1939-45 by West Ukraine (Schutzmannschaft).
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/volodymyr-zelenskyj-ukázal-rodiče-v-životě-se-vydalúplně-jiným-směrem/ar-AAW2UuD?ocid=msedgntp&cvid=9fcce5baa0c94af4b6ea5be54300b37c :
Volodymyr Zelenskyj ukázal rodiče: V životě se vydal úplně jiným směrem!/ Volodymyr Zelensky
showed his parents: He has gone in a completely different direction in his life!, Pavel Krejčí,
stars24.cz, 9.4.2022
* It is estimated that more than two million Jews were killed in today's Ukraine during the
Holocaust, see https://eurozpravy.cz/zahranicni/evropa/257692-ukrajinu-ridi-fasiste-expertkapoukazala-na-dulezite-skutecnosti/ : Ukrajinu řídí fašisté? Expertka poukázala na důležité
skutečnosti, Updated 15.5.2019, 08:39 15.5.2019, 00:01 — Author: Marek Bláha / EuroZprávy.cz
Aktualizováno dub 10, 2022 9:09:15odpol.
10.04, 2022 19:23:52
blud o živých tvorech jiných než člověk katolické křesťanské církve-sv. Tomáše Akvinského ("Tak
proto příslušně hovoříce Bůh nemiluje iracionální tvory láskou přátelství, ale láskou jakoby chtivosti,
..."*), z toho, že nemohou mít rozumovou duši a nejsou v nebi
* "Sic igitur Deus, proprie loquendo, non amat creaturas irrationales amore amicitiae, sed amore
quasi concupiscentiae; ..." SUMMA THEOLOGIAE, Pars Prima, 20. De amore Dei. 2. Utrum Deus
amet omnia. I q. 20 a. 2 ad 3 viz Theologická summa, doslovný překlad, red. E. Soukup OP,
Krystal Olomouc 1937, 2002 Česká dominikánská provincie http://summa.op.cz/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=7261017140606175&set=pcb.7261024783938744 : Klára
Long Slámová, 8.4.2022
Aktualizováno dub 11, 2022 10:40:11odpol.
10.04, 2022 21:27:02
heresy about living creatures other than human being by Catholic Christian Church-by St. Thomas
Aquinas ("So therefore properly speaking God does not love irrational creatures with the love of
friendship, but with the love like cupidity, ..."*), from this they cannot have rational soul and they are
not in heaven
* "Sic igitur Deus, proprie loquendo, non amat creaturas irrationales amore amicitiae, sed amore
quasi concupiscentiae; ..." SUMMA THEOLOGIAE, Pars Prima, 20. De amore Dei. 2. Utrum Deus
amet omnia. I q. 20 a. 2 ad 3 see Theologická summa, literal translation, red. E. Soukup OP,
Krystal Olomouc 1937, 2002 Česká dominikánská provincie/ Czech Dominican
Province http://summa.op.cz/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=7261017140606175&set=pcb.7261024783938744 : Klára
Long Slámová, 8.4.2022
Aktualizováno dub 11, 2022 10:39:48odpol.
10.04, 2022 21:40:06
V češtině: Pokud se píše s velkým prvním písmenem, označuje slovo Žid příslušníka židovského
národa, tedy Žida v etnickém slova smyslu, zatímco žid (s malým písmenem) je příslušníkem
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židovského náboženství*, tedy v pojetí křesťanské teologie jsou charitní Židé křesťany a charitní
křesťané jsou příslušníky židovského náboženství reformovaného Ježíšem z Nazaretu, zřejmě
Mesiášem-Kristem a Synem Božím - Bohočlověkem**.
* https://cs.wikipedia.org/wiki/Židé
** Mé biřmovací jméno je Pavel. Teologie svatého Pavla, apoštola národů vůči židům k posouzení,
zda byl antisemita, ačkoliv na nátlak některých necharitních židů byl římským císařem odsouzen a
nakonec popraven. Bible, Nový zákon, List Římanům z let 54-58 našeho letopočtu (nejsoustavnější
výklad Pavlovi teologie i vůči židům): 11,17Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá
oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy, 18nevynášej se nad
ty větve! Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen nese tebe! 19Řekneš
snad: Ty větve byly vylomeny, abych já byl naroubován. 20Dobře. Byly vylomeny pro svou nevěru,
ty však stojíš vírou. Nepovyšuj se, ale boj se! 21Jestliže Bůh neušetřil přirozených větví, tím spíše
neušetří tebe! 24Jestliže tys byl vyťat ze své plané olivy a proti přírodě naroubován na ušlechtilou
olivu, tím spíše budou na svou vlastní olivu naroubováni ti, kteří k ní od přírody patří! 25Abyste
nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratří, abyste věděli o tomto tajemství: Část
Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů. 26Pak bude
spasen všechen Izrael, jak je psáno: ‚Přijde ze Siónu vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost;
27to bude má smlouva s nimi, (Bible, Český ekumenický překlad (ČEP),
viz http://www.biblenet.cz/ )
Aktualizováno dub 11, 2022 12:05:16dopol.
10.04, 2022 22:52:09
In Czech: When written with a capital letter, the word Jew means a member of Jewish nation, ie
Jew in the ethnic sense, while a jew (with a lowercase letter) is a member of Jewish religion*, ie in
the concept of Christian theology, the charity Jews are Christians and the charity Christians are
members of Jewish religion reformed by Jesus of Nazareth, apparently Messiah-Christ and Son of
God - God man**.
* https://cs.wikipedia.org/wiki/Židé
** My confirmation name is Paul. Theology of St. Paul, the apostle of nations in relation to the
Jews, to judge whether he was anti-Semite, although under pressure from some non-charitable
Jews he was condemned by the Roman Emperor and at the end beheaded. Bible , New
Testament, Epistle to the Romans from 54-58 AD (the most consistent interpretation of Paul's
theology also in relation to the Jews): 11,17 And if some of the branches be broken off, and thou,
being a wild olive tree, wert grafted in among them, and with them partakest of the root and fatness
of the olive tree; 18 Boast not against the branches. But if thou boast, thou bearest not the root, but
the root thee. 19 Thou wilt say then, The branches were broken off, that I might be grafted in. 20
Well; because of unbelief they were broken off, and thou standest by faith. Be not highminded, but
fear: 21 For if God spared not the natural branches, take heed lest he also spare not thee. 24 For if
thou wert cut out of the olive tree which is wild by nature, and wert grafted contrary to nature into a
good olive tree: how much more shall these, which be the natural branches, be grafted into their
own olive tree? 25 For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye
should be wise in your own conceits; that blindness in part is happened to Israel, until the fulness of
the Gentiles be come in. 26 And so all Israel shall be saved: as it is written, There shall come out of
Sion the Deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob: 27 For this is my covenant unto
them, (Bible, King James Version (KJV), viz https://www.biblegateway.com/ )
Aktualizováno dub 11, 2022 12:14:41dopol.
10.04, 2022 22:53:26
Absurdita současné katolické křesťanské církve: "Dejte, prosím, aspoň penny chudobnýmu děvčeti,
zařídím vám přerušení případnýho početí, dáte-li mi pětipenci, tak se za vás pomodlím ve svý malý
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rezidenci s minimálním pohodlím." "Dáte-li mi kus medu, ještě lépe pojedu, Ježíškovi do Betléma
sladký koláč zavezu." "poskytnem vám pro žebrotu povolení, zaplatíte však daň z přepychu!"
(Tragédie s agentem, viz https://www.hlasite.cz/text-pisne/karelkryl/43627-tragediesagentem/ )
Aktualizováno dub 11, 2022 7:41:03dopol.
11.04, 2022 0:37:44
Absurdity of contemporary Catholic Christian Church: "Please give at least a penny to a poor girl,
I'll arrange for abortion if you give me 5 pence, so I'll pray for you in my small residence with
minimal comfort." "If you give me a piece of honey, I'll go even better, I'll take sweet cake to
Bethlehem for Jesus." "we'll give you permission for begging, but you'll pay luxury tax!" (Tragédie s
agentem, see https://www.hlasite.cz/text-pisne/karelkryl/43627-tragediesagentem/ )
Aktualizováno dub 11, 2022 7:41:23dopol.
11.04, 2022 0:40:06
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Kdy začnou všichni přesvědčení draví lidé, tj. přesvědčení darwinisté, přesvědčení židé atd. (nevěří
v charitu, Biblické zázraky nepomohly) jíst zdechliny? Možná kvůli apokalypse, všichni přesvědčení
draví lidé začnou jíst zdechliny (které zásadně zemřely na stáří), to jest věřit mé Filosofii rovnováhy
(potažmo v křesťanskou charitu) jen, jestli budou ve velmi špatné situaci (například před atomovou
světovou válkou) a nic jiného jim nepomohlo, ačkoliv předem budou sotva věřit, že jim to pomůže,
protože podle nich je to podobné tomu, jestliže před pádem do hluboké díry lidská bytost začne
mávat rukama jako poslední možné řešení, jakoby to byly křídla, jako by byla pták, ale téměř jistě ji
to nezachrání od prudkého dopadu a smrti v důsledku tohoto dopadu.
Nyní všichni přesvědčení draví lidé nevěří v křesťanskou charitu (potažmo v mou Filosofii
rovnováhy), protože podle nich to je lež, ačkoliv mohou připustit, že to je možná milosrdná lež.
Není dostatečné pro tyto lidi, aby v to uvěřili, jestli uvidí rozestoupit se moře, protože to by mohl
udělat i někdo jiný než jediný Bůh, či jestli někdo bude chodit po hladině moře, protože to zahraje
také herec a může mít pod hladinou moře skrytou desku, či jestli někdo bude zázračně uzdraven,
protože mohl být ve skutečnosti zdravý, či jestli někdo bude vzkříšen z mrtvých, protože nemocná
osoba může také zažít, že po podání určitých léků do jejího těla musí vždy být vzkříšena z
bezvědomí, vlastně z mrtvých po několika dnech, či jestli někdo řekne, že byl v pekle, protože by
musel dokázat, že byl vyhozen odtud. Podle názoru těchto lidí uvěří v křesťanskou charitu
(potažmo v mou Filosofii rovnováhy), jestli uvidí jediného Boha s nálepkou jediný Bůh na jeho či
jejím krku a jestli si budou jistí, že předtím nesnědli nějakou drogu či jinou omamnou látku, ale ani
tak si stále nebudou jistí, jestli tato osoba nebude nějaká šílená osoba, například z možné blízké
nemocnice pro choromyslné, například šílená osoba s nálepkou Ježíš na krku.
12.04, 2022 8:48:13
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
When will all persuaded predatory people, ie persuaded Darwinists, persuaded Jews etc. (they
don't believe in charity, Biblical miracles didn't help) start eating carrions? Possibly because of
apocalypse, all persuaded predatory people will start eating carrions (which on principle died of old
age), ie believe in my Philosophy of Balance (virtually in Christian charity) only, if they are in very
bad situation (for example before atomic world war) and nothing else helped them, although in
advance they will hardly believe, that it will help them, because according to them it is similar to it, if
before falling into a deep gap the human being starts waving his or her arms as the last possible
solution, as if they were wings, as if he or she was a bird, but it will not nearly surely save him or
her from a sharp impact and a death as a result of this impact.
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Now all persuaded predatory people do not believe in Christian charity (virtually in my Philosophy
of Balance), because according to them it is a lie, although they can admit, that it can be a merciful
lie. It is not sufficient for these people to believe in it, if they see to divide the sea, because
someone other than only one God could do it, or if someone walks on the sea surface, because an
actor will also play it and he or she can have a hidden plate under the sea surface, or if someone is
miraculously healed, because he or she could in fact be healthy, or if someone is resurrected,
because an ill person can also experience, that after giving certain medicaments into his or her
body he or she must always be resurrected from the unconscious, virtually from the death after a
few days, or if someone says, that he or she was in the hell, because he or she would have to
prove, that he or she was thrown out of there. In the opinion of these people they will believe in
Christian charity (virtually in my Philosophy of Balance), if they see only one God with a lable of
only one God on his or her neck and if they are sure, that they have not eaten any drug or other
narcotic before it, but they will not still be sure, if this person is not some insane person for example
from a possibly nearby hospital for mentally ill persons, for example an insane person with a lable
of Jesus on neck.
12.04, 2022 8:50:06
Plaziánů msta: Lidi reinkarnovaní v nejvíce vražděné jiné živé tvory, zejm. hospodářská zvířata
nevěří v evoluci nyní židů světa řádu ale v násilnou revoluci, jestli ne charity reforma. Rusko zabíjí
proti dominanci USA1). V Africe protizápadní nálada2). V 21. století 3 invaze do 40 milion států:
USA v Afghánistán 200000 mrtví, USA v Irák milion mrtví, Rusko v Ukrajina 30000 mrtví3). V 193639 španělská válka: zprávy, žádnou souvislost, vojáky, statečně bojovali, odsuzovaných, a jiné,
nezažili výstřel, oslavovaných hrdinů. o velkých bitvách, kde se nebojovalo, a ticho, zabité stovky
mužů. intelektuálů nad událostmi, které se nikdy nestali4).
1) https://www.frews.cz/rusko-ma-novy-cil-valky-lavrov-se-divi-rozhorcenemu-zapadu-chtejiukoncit-dominanci-usa/ : Rusko má nový cíl války, Lavrov se diví rozhořčenému Západu. Chtějí
ukončit dominanci USA, 11.4.2022, Tomáš Myšák
2) https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/rusko-nemá-v-africe-o-spojence-nouzi-šíří-se-tamprotizápadní-nálada/ar-AAVWLLF?ocid=msedgntp&cvid=53cfb089ba444cfa95528d34b8910c20 :
Rusko nemá v Africe o spojence nouzi, šíří se tam protizápadní nálada, Globe24.cz, ČTK, 7.4.2022
3) (U mrtvých jsem bral horní odhady + nenašel společný zdroj >> velmi hrubá představa bez
šance na triviální porovnání)
Zdroj:
- https://en.wikipedia.org/wiki/Casualties_of_the_Afghan_War
- https://en.wikipedia.org/wiki/Casualties_of_the_Iraq_War
- https://en.wikipedia.org/wiki/Casualties_of_the_RussoUkrainian_War?fbclid=IwAR10_KLS6lwUp1uROqT70cBQqlBHmfXVl2GTT2R__Ah11fr_05aNbze2
S9Y ), viz https://www.facebook.com/ladislav.nesnera :
Ladislav Nešněra, 12.4.2022,
4) „Historie se zastavila v roce 1936, na což okamžitě přikývl. Oba jsme mysleli na totalitarismus
obecně, ale konkrétněji na španělskou občanskou válku. Už v raném dětství jsem si všiml, že
žádná událost se v novinách nikdy neprezentuje objektivně, ale teprve ve Španělsku jsem poprvé
viděl novinové zprávy, které neměly žádnou souvislost s fakty, dokonce ani se souvislostmi, které
se i při běžných lži vždy naznačují. Viděl jsem hlášení o velkých bitvách, kde se nebojovalo, a
úplné ticho, kde byly zabity stovky mužů. Viděl jsem vojáky, kteří statečně bojovali, odsuzované
jako zbabělce a zrádce, a jiné, kteří nikdy nezažili výstřel ze zbraně, oslavované jako hrdiny
imaginárních vítězství. A viděl jsem noviny v Londýně, které prodávaly tyto lži a dychtivé
intelektuály rozplývajícími se nad událostmi, které se nikdy nestaly. Viděl jsem, že dějiny se nepíší
podle toho, co se stalo, ale podle toho, co se mělo stát podle různých stranických linií.“ (Zdroj:
Pohľad späť na španielsku vojnu, George Orwell, 1943, strana 11)
Aktualizováno kvě 06, 2022 12:44:38odpol.
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12.04, 2022 11:09:25
Reptilians revenge: People reincarnated in the most murdered other living creatures, especially
farm animals, do not believe in evolution of tnow Jew Order world but in violent revolution, unless
reform of charity. Russia kills against USA dominance1). In Africa, anti-Western atmosphere2). In
21st century 3 invasions into 40 million States: USA in Afghanistan 200000 dead, USA in Iraq one
million dead, Russia in Ukraine 30000 dead3). In 1936-39 Spanish War: news, no relation, soldiers,
bravely fought, convicted, and others, did not experience gunshot, the celebrated heroes. about
great battles where was no fighting, and silence, hundreds of killed men. the intellectuals about
events which never happened4).
1) https://www.frews.cz/rusko-ma-novy-cil-valky-lavrov-se-divi-rozhorcenemu-zapadu-chtejiukoncit-dominanci-usa/ : Rusko má nový cíl války, Lavrov se diví rozhořčenému Západu. Chtějí
ukončit dominanci USA/ ENGLISH: Russia has a new war target, Lavrov is surprised by the angry
West. They want to end US dominance, 11.4.2022, Tomáš Myšák
2) https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/rusko-nemá-v-africe-o-spojence-nouzi-šíří-se-tamprotizápadní-nálada/ar-AAVWLLF?ocid=msedgntp&cvid=53cfb089ba444cfa95528d34b8910c20 :
Rusko nemá v Africe o spojence nouzi, šíří se tam protizápadní nálada/ ENGLISH: Russia has
many allies in Africa, anti-Western atmosphere is spreading there, Globe24.cz, ČTK, 7.4.2022
3) (I took top estimates for the dead + I did not find a common source >> very rough idea without a
chance for trivial comparison)
Source:
- https://en.wikipedia.org/wiki/Casualties_of_the_Afghan_War
- https://en.wikipedia.org/wiki/Casualties_of_the_Iraq_War
- https://en.wikipedia.org/wiki/Casualties_of_the_RussoUkrainian_War?fbclid=IwAR10_KLS6lwUp1uROqT70cBQqlBHmfXVl2GTT2R__Ah11fr_05aNbze2
S9Y ), see https://www.facebook.com/ladislav.nesnera :
Ladislav Nešněra, 12.4.2022,
4) "History stopped in 1936, with which he immediately agreed. We both thought of totalitarianism
in general, but more specifically of the Spanish Civil War. From an early age, I noticed that no
event was ever presented in the newspaper objectively, but it was only in Spain that I first saw
newspaper reports that had no relation with the facts, not even with the relations which are always
suggested even with ordinary lies. I saw reports of great battles where there was no fighting, and
complete silence where hundreds of men were killed. I saw soldiers who fought bravely,
condemned as cowards and traitors, and others who never experienced a gunshot, celebrated as
heroes of imaginary victories. And I saw newspapers in London which sold these lies and eager
intellectuals solving events which never happened. I have seen that history is not written according
to what happened, but according to what should happen in compliance with various party lines.
”(Source: Pohľad späť na španielsku vojnu/ Looking Back on the Spanish War, George Orwell,
1943, page 11)
Aktualizováno dub 12, 2022 1:36:47odpol.
12.04, 2022 13:36:47
Deník New York Times na konci března přinesl informaci, že Nokia se řadu let vědomě podílela na
propojení sítě největšího ruského mobilního operátora MTS se špehovacím systémem ruské tajné
služby FSB. Systém podpořila vybavením, softwarem, poradenstvím. Nokia pravost informací
nezpochybnila,* Můj článek**: Nej minipočítač 10let NokiaC5.Teď informatika není Schmidhubera
jednoduchost-věrné zobrazení reality s nejstručnější popis-nejmenší možný rozsah bitů
počítačového souboru jakéhokoli řešení.,
**
viz https://www.facebook.com/search/posts?q=Nej+minipočítač+10let+NokiaC5&filters=eyJycF9hd
XRob3I6MCI6IntcIm5hbWVcIjpcIm15X2dyb3Vwc19hbmRfcGFnZXNfcG9zdHNcIixcImFyZ3NcIjpcIl
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wifSJ9 : Nej minipočítač 10let NokiaC5., 20.3.2022, Strana za práva všech živých tvorů
* https://www.novinky.cz/internet-a-pc/mobil/clanek/nokia-se-stahuje-z-ruska40393650#source=hp&seq_no=7&utm_campaign=abtest196_discussion_timeline_varB&utm_medi
um=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Nokia se stahuje z Ruska, Jakub Dulínek, Novinky,
12.4.2022
Aktualizováno dub 12, 2022 2:31:19odpol.
12.04, 2022 14:06:21
At March end New York Times reports Nokia was consciously involved in connecting network of
Russia largest mobile operator MTS with Russia secret service FSB's spy system for many years. It
supported system with equipment, software, consulting. Nokia hasn't rejected information
authenticity,* My post**: Best minicomputer 10year NokiaC5.Now informatics isn't Schmidhuber
simplicity-true reality display with most compressed description-least possible bits volume of
computer file of any solution.,
**
see https://www.facebook.com/search/posts?q=Best+minicomputer+10year+NokiaC5&filters=eyJy
cF9hdXRob3I6MCI6IntcIm5hbWVcIjpcIm15X2dyb3Vwc19hbmRfcGFnZXNfcG9zdHNcIixcImFyZ3N
cIjpcIlwifSJ9 : Best minicomputer 10year NokiaC5., 20.3.2022, Strana za práva všech živých tvorů
* https://www.novinky.cz/internet-a-pc/mobil/clanek/nokia-se-stahuje-z-ruska40393650#source=hp&seq_no=7&utm_campaign=abtest196_discussion_timeline_varB&utm_medi
um=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Nokia se stahuje z Ruska/ Nokia leaves Russia,
Jakub Dulínek, Novinky, 12.4.2022
Aktualizováno dub 12, 2022 2:30:22odpol.
12.04, 2022 14:15:18
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Konec? Ukrajiny, Západu oba nebe (žid-andělé) a peklo (žid-plaziáni), také Ruska oba nebe (židandělé) a peklo (žid-plaziáni) jdou nyní křížem a pak se dohodnou o míru. Ruska, Ukrajiny, USA
bossové mají izraelské občanství. Nemohou těžce vyzbrojit Západní Ukrajinu, aby Rusko neužilo
atomovou bombu na jejím území, či nemohou Západní Ukrajinu málo vyzbrojit, jinak ruská invaze
pokračuje do Litvy, Polska a Slovenska. Atomová válka bude proti muslimům, když získají atomové
zbraně.
12.04, 2022 18:53:40
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
End? Ukraine, West both heaven (Jew-angels) and hell (Jew-reptilians), also Russia both heaven
(Jew-angels) and hell (Jew-reptilians) now criss-cross and then agree with peace. Russia, Ukraine,
USA bosses have Israeli citizenship. They cannot heavily arm West Ukraine so that Russia doesn't
use atom bomb in this territory, or they cannot arm West Ukraine too little, otherwise Russia
invasion continues to Lithuania, Poland and Slovakia. Atom war will be against Muslims when they
get atom weapons.
12.04, 2022 19:04:51
lidské zrůdy vydělávající peníze z masového vraždění zvířat z průmyslových továrních farem/
human monsters profiting money from mass murdering animals from industrial factory
farms, https://www.facebook.com/brnochickensave/videos/1077807942767257 : Brno Chicken
Save, 14.4.2022
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Aktualizováno dub 14, 2022 2:25:07odpol.
14.04, 2022 9:23:31
https://www.facebook.com/search/posts?q=About+Protestantism+%28formation%29+I&filters=eyJy
cF9hdXRob3I6MCI6IntcIm5hbWVcIjpcIm15X2dyb3Vwc19hbmRfcGFnZXNfcG9zdHNcIixcImFyZ3N
cIjpcIlwifSJ9 : Pesach 18.4.2017 (Christian and Jewish protestantism and atomic war). About
Protestantism (formation) I
Aktualizováno dub 18, 2022 8:17:54dopol.
18.04, 2022 1:48:02
https://www.facebook.com/search/posts?q=O+%28vzniku%29+protestantství+I&filters=eyJycF9hd
XRob3I6MCI6IntcIm5hbWVcIjpcIm15X2dyb3Vwc19hbmRfcGFnZXNfcG9zdHNcIixcImFyZ3NcIjpcIl
wifSJ9 : Pesach 17.4.2017 (křesťanské a židovské protestantství a atomová válka). O (vzniku)
protestantství I
Aktualizováno dub 18, 2022 1:53:22dopol.
18.04, 2022 1:53:22
https://www.facebook.com/search/posts?q=Černoši+v+křesťanské+Keni+a+islámském+Nigeru+a+
zejména+světoví+tzv.+ortodoxní+židé+a+lichva&filters=eyJycF9hdXRob3I6MCI6IntcIm5hbWVcIjpc
Im15X2dyb3Vwc19hbmRfcGFnZXNfcG9zdHNcIixcImFyZ3NcIjpcIlwifSJ9 : Pesach 17.4.2017.
Černoši v křesťanské Keni a islámském Nigeru a zejména světoví tzv. ortodoxní židé a lichva a
zvířecí holocaust i v České republice a malthusiánství
Aktualizováno dub 18, 2022 1:55:06dopol.
18.04, 2022 1:55:06
https://www.facebook.com/search/posts?q=The+blacks+in+Christian+Kenya+and+Islamic+Niger&fi
lters=eyJycF9hdXRob3I6MCI6IntcIm5hbWVcIjpcIm15X2dyb3Vwc19hbmRfcGFnZXNfcG9zdHNcIix
cImFyZ3NcIjpcIlwifSJ9 : Pesach 17.4.2017.
The blacks in Christian Kenya and Islamic Niger and especially worldwide so - called orthodox
Jews and usury and animal holocaust also in Czech republic and Malthusianism
On my facebook published 09/09/2016
Christian Kenya and Islamic Niger in Africa. Apparently contemporary fight between evil angels, i.
e. demons, in modern Western language called e.g . evil extraterrestrials (often orthodox Jewish
usurers) and good angels or good God, in modern Western language called good extraterrestrials
(greatest among these is apparently Jew Jesus from Nazareth, genius apparently and also Christ
and God - man) about each living creature, namely also in earth, perhaps even after their death in
hell. Today about sale of domestic donkeies for c. 1300 dollars for 1 piece by inhabitants of very
poor East African Niger to the Chineses (even if the Chineses often in public torture animals before
their death, because then they have better flavor, likewise, as allegedly Christian West often
tortures animals in slaughter factory farms - contemporary concentration camps of animals, namely
animals loved by the Chineses, see Note 2) at the end of this article, however unlike China
however it works on this allegedly Christian west secretly and publication of TV shots of these
Christian torture chambers is then often penalized by western States by extremely heavy penalties,
see note 3) at the end of this article), namely apparently totally in conflict with Islam, which profess
absolute majority (95%) inhabitants of Niger, see further. In my opinion it could be beginning of
western usury in Niger, the result could be probably the same as in Kenya, see further.
Kenya
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Kenyans apparently sold their country to Western usuries, good soil in Kenya forms by my estimate
c. 60.000 km2, therefore it is concerned with extent of soil with roughly the same area such as area
of the whole Czech republic, of which all soil quality is in my opinion comparable to quality of above
- mentioned good soil in Kenya. The rest of soil in Kenya forms savanna and dry steppe, where in
my opinion it is impossible nothing to grow and this soil is possible to exploit only as wildlife
preserve of African wild animals for the purpose of tourism. Services dominated by tourism form in
Kenya 61% of the gross domestic product of its economy , however „75 % of all Kenyans is
employed in agriculture." Population of Czech republic is c. 10 million people. Kenyans as well as
other „African realms" „on East African Coast" originated already in „10 - 16. century" A.D. (anno
Domini) „under Islamic influence" (e.g . state formation „Mogadishu") at that time economically
orientated especially also on „ slaves, who (at that time) were exported eastwards, when (at that
time) India become main trade outlet." (source: page 345, HARENBEG, B. et al.: / Chronicle of
humanity. ) After Kenyan revolution that overthrew colonial exploiter in Kenya especially in
consequence of uprising in years 1952 until 1959 of secret nationalist society the Union of Kenyan
Africans (KAU) led by Mau - Mau, requesting from British colonial settlers return of absorbed soil
and political rights for Africans, when at this suppression thousands Africans had died and when
after it was founded party to KANU (National Union of Kenyan Africa, was proclaimed in the year
1964 independent republic of Kenya as member State of British Commonwealth (Source: page 120
- 121, Pictorial encyclopedic dictionary II. part J – Při, worked by team of authors of Encyklopedic
institute of Czechoslovakian Academy of Sciences led by main editorial office of Czechoslovakian
encyclopedia. Editorial deadline 30/06/1980. Issued by ACADEMIA, publishing house of
Czechoslovakian Academy of Sciences, Prague 1981, Edition: I.) After it however Kenyans started
to sell their country Kenya to Western usuries. Followed season of welfare of Kenyans from these
sales of their own country to Western usuries, especially British and American, therefore apparently
nearly half of today's Kenyans profess Protestant Christianity (i. e. „47,7%", see pages of Ministry
of foreign affairs of the Czech republic, namely apparently in contrast to in Kenya earlier prevalent
Islam (see above page 345, HARENBEG, B. et al.: Chronicle of humanity) At the present time
„Kenya has young population and 73% Kenyans is younger than 30 years. Yet in the year 1980
Kenya had 15,32 million inhabitants (Source: page 120 - 121, Pictorial encyclopedic dictionary II.
part J – Při, worked by team of authors of Encyklopedic institute of Czechoslovakian Academy of
Sciences led by main editorial office of Czechoslovakian encyclopedia. Editorial deadline
30/06/1980. Issued by ACADEMIA, publishing house of Czechoslovakian Academy of Sciences,
Prague 1981, Edition: I.) , in July 2014 population of Kenya was already about 45 million
„Population of Kenya increase during 20th century from less than 3 millions to 40 millions" After
obvious sale of all, what was possible in Kenya to sell to Western usuries, that it was possible
leastwise partly to feed so big amount of inhabitants on apparently so small agriculturally
exploitable area, Kenyans started apparently to lend at Western usuries. „Kenya has at the present
time great national debt, that causes increase of restlessnesses in the country. At the present time
in Kenya there is apparently big misery and hunger of common people, enough food have
apparently only members of repressive components, that prevent revolution of common population
of Kenya (in above - mentioned history of Kenya in 10 - 16th century A.D.. it would be in case of
this common population Kenya apparently the slaves) divided on great number of hostile Negro
tribes („over 42 ethnic groups", i. e. „nations, nationalities and tribes", „plus numerically minimal, but
economically significant members of Asian, Arabic and European minorities" ... „Example of this
deterrent repression can be apparently Kamiti prison known as Nairobi Prison. In the rate of
number of the population is Kenya relatively not-criminal country. Much worse report is but share of
uncondemned prisoners, therefore people, who in retention cage are held for court and final
verdict, that can also declare them of course not guilty. Those is 45,6 percents from sum of total
held in prison. On your court here you can wait also five years, if you ever live to see it. … „Number
of prisoners in Nairobi Prison reached in the year 2003 „ about three thousands", but word „ about"
should especially disguise the fact, that not even themselves warders and management of the
prison doesn't know, how many people actually find inside premises. Number three thousands
namely remains practically changeless already after two decades. And nevertheless supply of
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prisoners increases. ... „Former director of prison David Mwania": ... At average here there are as
far as three deaths for day." (which is roughly 1095 dead prisoners in a year, my note)
(see http://xman.idnes.cz/serial-nejhorsi-veznice-nairobi-kamiti-d93-/xmanstyl.aspx?c=A160819_111556_xmanstyl_fro , https://cs.wikipedia.org/wiki/Keňa , https://en.wikipedia.org/wiki/Kenya , http://www.mzv.cz
/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/kena/ )
Niger
Inhabitants of Niger are at the present time apparently only in start of journey that Western usurers
offer them and which I suppose, that above - mentioned African Kenya goes through. „Donkey that
already suffers so enough by longtime dryness in region, started to threaten quickly growing
demand in Asian countries, especially in China. While in the year 2015 from Niger according to
local gazette Le Rčpublicain across neighboring Nigeria about 27 000 animals were exported,
during first eight months of this current year it was already 80 000 pieces. One animal for 40
thousand. Proportionately to higher demand also price of donkeies on Niger market increased.
While last year animal costed in conversion 1600 CZK (i. e. c. 50 American dollars), now according
to AFP it sells as far as for 41 000 CZK (i. e. c. 1300 American dollars). Donkey is often single
transportation means for millions farmers in Niger (apparently already previous several thousands
years, my note), one of the poorests countries of the world. According to official statistics here
roughly 1,5 million pieces of this perissodactyle live. … Niger government adopted „strict ban"
against export and slaughter of donkeies. If the export continued, population (of donkeies) would be
decimated, " said spokesman of government to server BBC. … Because of easily permeable
boundary between Niger and Nigeria it will be but very difficult to prevent farmers, that they sell
their donkeies for profitable price, agency AFP warned. In Niger absolute majority of inhabitant
professes Islam. Inhabitants of Niger profess following „religions: Islam (95 %), rest animism,
Christianity" ...
If are inhabitants of Niger, who profess in absolute majority Islam (95 %), willing for above mentioned 40000, CZK i. e. (c. 1300 American dollars) except cases of extreme need to sell to
Western usuries the domestic animal, i. e. apparently quietly also all domestic donkeies in Niger,
that here already several thousand years share their households with them, serve them, pull their
plows and grind with them on their fields in African hot and carry them in this hot weather on their
spine, namely apparently in absolute contradiction to religion, i. e. Islam, which allegedly absolute
majority of them professes (see above), it is possible to ask: „ whom do they sell for 1300 American
dollars or also for less next time (see example of Kenya), their wives, their children, Allah, i. e.
apparently only one God of Bible and also of Koran?
(See https://www.novinky.cz/ekonomika/414050-niger-zakazal-vyvozoslu.html and https://cs.wikipedia.org/wiki/Niger and https://archive.org/stream/SiratlifeOfMuhammadBy-ibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt )
Notes:
1) Experiment from evolutionary biology documenting above - mentioned things in Kenya and in
Niger at animals in nature: Predator is animal that hunts living animals and eats them. There is
mathematical model of predator- prey. Dependence of quantity of prey on quantity of predator it is
possible in brief to express in the following way: The more prey increases, the more with some
delay the predator begins to increase. (see https://cs.wikipedia.org/wiki/Predáto )
2) South China restaurants allure on renowned specialty: fragile dog. They flame fur by fire, to
crack skin. Many people believe, that when they kill animal under torture, it tastes better. „they bind
leggs and mouth of dogs and alive they burn them by blowtorch. Or they stun them and throw into
big pan with boiling water," Wu Süe - lien describes from Center for protection of animals.
( http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1828523-kdyz-pes-trpi-lepe-chutna-festival-psiho-masa-v1219

ju-linu-vadi-i-cinanum )
3) That, who circulates advertisement in conflict with this law, organ supervision in administrative
procedure will impose fine up to 2 000 000 CZK ... See provision §7 and §8 in wording in effect
from 01/04/1995 to 31/12/2002, of undermentioned law No. 40/1995 Sb., , Law about regulation of
advertising.
c) submitter, processor and purveyor advertising, that is deceitful according to § 2 section 1 font. c),
fine to a value not exceeding 10 000 000 CZK according to weightings, namely also repeatedly, ...
See provision §7 and §8 in a wording in effect from 01/01/2003 into 30/06/2003 law No. 40/1995
Sb., Law about regulation of advertising
...„Do you know its price?" Opening trial at this campaign initiated Council for Advertisement on
own initiative. It directed against billboard of Foundation on protection of animals, on which was
picture of flayed fox lying in mud and next to it lady clothed into fur. Whole illustration was
accompanied by slogan "Do you know its price? Billboard advertisement has as its task to refer to
cruelty to animals, which would not represent by itself obvious problem, the Council saw it in
naturalistic display of advertising. After inspection of expression of submitter and own discussion
Arbitration Commission came to the conclusion that the given advertisement „ damaged standards
of decency and morality of citizens, damaged reputation of advertising and naturalistic displaying
reality it can call up at citizens fear" and for these reasons Council recommended to remove
billboard. Although it recognized that advertisement follows noble intention, how results from
expression of Arbitration Commission. Advertising agency Fabrika (factory) that prepared the
campaign, as at that time member organization ARA" (ARA is abbreviation of „Association of
Advertising Agencies", my note)„ decided to respect Council decision to avoid next spreading
defective advertising.
(see http://insis.vse.cz/lide/clovek.pl?zalozka=13%3Bid%3D57039%3Bstudium%3D1387%3Bdown
load_prace%3D1&usg=AFQjCNFk3wJQ4svvwZ552yz8lxRzqDXyMA&sig2=I9_3C3wI3nrZS7b4gVt
KCA&bvm=bv.131783435%2Cd.bGs )
„Czech branch of multinational net DDB and advertising agency Fabrika (factory) in the end of
October – thus year and a half after their merger – break up. New director of DDB became the up
to now director of finance Andrew Brookie Kip Keesey." ... Director general Miro Lukáč, creative
director Peter Vlasák and even other nine people were released on the eve of of the day, when
Fabrika (factory) DDB got in Prague Ambassador (hotel) gold Effie for spot Sauna for Volkswagen.
According to leadership of net DDB it was restructuring led by effort about increase of profit rate.
(see http://strategie.e15.cz/zurnal/fabrika-ddb-zmena-klimatu-nebo-kostlivci-ve-skrini432744#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink )
Aktualizováno srp 23, 2021 9:13:49odpol.
dub 17, 2017 11:51:51odpol.
Aktualizováno dub 18, 2022 2:52:24dopol.
18.04, 2022 2:06:58
https://www.facebook.com/search/posts?q=Booklet+of+Christian+manager&filters=eyJycF9hdXRo
b3I6MCI6IntcIm5hbWVcIjpcIm15X2dyb3Vwc19hbmRfcGFnZXNfcG9zdHNcIixcImFyZ3NcIjpcIlwifS
J9 : Pesach 17.4.2017. Booklet of Christian manager
Aktualizováno dub 18, 2022 2:08:45dopol.
18.04, 2022 2:08:45
https://www.facebook.com/search/posts?q=Příručka+křesťanského+managera&filters=eyJycF9hdX
Rob3I6MCI6IntcIm5hbWVcIjpcIm15X2dyb3Vwc19hbmRfcGFnZXNfcG9zdHNcIixcImFyZ3NcIjpcIlwi
fSJ9 : Pesach 15.4.2017. Příručka křesťanského managera
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Aktualizováno dub 18, 2022 2:18:12dopol.
18.04, 2022 2:17:35
https://www.facebook.com/search/posts?q=21%2F07%2F2016+Martin+Luther+and+his+predecess
ors+Czechs+Hussites+in+relation+to+Judaism&filters=eyJycF9hdXRob3I6MCI6IntcIm5hbWVcIjpcI
m15X2dyb3Vwc19hbmRfcGFnZXNfcG9zdHNcIixcImFyZ3NcIjpcIlwifSJ9 : Pesach 17.4.2017.
21/07/2016 Martin Luther and his predecessors Czechs Hussites in relation to Judaism
Aktualizováno dub 18, 2022 2:20:17dopol.
18.04, 2022 2:20:17
https://www.facebook.com/search/posts?q=21%2F07%2F2016+Martin+Luther+a+jeho+předchůdci
+čeští+husité+ve+vztahu+k+židovství&filters=eyJycF9hdXRob3I6MCI6IntcIm5hbWVcIjpcIm15X2d
yb3Vwc19hbmRfcGFnZXNfcG9zdHNcIixcImFyZ3NcIjpcIlwifSJ9 : Pesach 17.4.2017. 21/07/2016
Martin Luther a jeho předchůdci čeští husité ve vztahu k židovství
Aktualizováno dub 18, 2022 2:21:23dopol.
18.04, 2022 2:21:23

Experiment: dobré krmení mého psa z masa jen trochou přirozeně
uhynulých zdravých slepic, pes umřel jako zdravý v 14,5 let náhle na
srdeční selhání (váha zdechlin-krmiva, chorobopis*), dravec-levičák,
filantrop. Darwin: nemilosrdné podmínky druhů v evoluci, přežili
nejsilnější, nejodolnější, nezabíjení až k alergickému šoku je
likvidace dravců, neudržitelné nyní soužití člověka s přírodou,
pravičácká selekce nejschopnějších, likvidace neúspěšných,
slabších ne často smrt.
*
- https://www.facebook.com/caritaslogie/photos/1950449378452229 : Lékařská dokumentace z
29.6.2021, ošetřující veterinární lékař MVDr. Michal Vítek
- http://forum.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1375 : Ráj začíná vědeckým pokusem na mé
zahradě, posty: Dalibor Grůza - 10/12/2010 :11:12:34 a jrf - 10/12/2010 :12:27:25
Aktualizováno dub 20, 2022 10:32:26odpol.
20.04, 2022 13:09:57

Experiment:good feeding my dog from meat only a bit of naturally
dead healthy hens,dog died as healthy in 14,5 years suddenly of
heart failure(carrions food weight,medical record*),predatorleftist,philanthropist. Darwin:unmerciful conditions of species in
evolution,the strongests,most resistants survived,not killing till
allergic shock is predators liquidation,unsustainable now
coexistence of human and nature,right-wing selection of
fittests,liquidation of unsuccessfuls,weakers' not often death.
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*
- https://www.facebook.com/caritaslogie/photos/1950449378452229 : Medical documentation from
29.6.2021, attending veterinarian MVDr. Michal Vítek
- http://forum.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1375 : Ráj začíná vědeckým pokusem na mé
zahradě/Paradise begins with a scientific experiment in my garden, posts: Dalibor Grůza 10/12/2010 :11:12:34 a jrf - 10/12/2010 :12:27:25
Aktualizováno dub 20, 2022 10:32:01odpol.
20.04, 2022 15:03:39
Racionální mystika: Téměř ne odpuštění zrazujícímu, zavraždícímu přítele, až vzkříšen
mocný.Egypta prezident Sísí(susi:koňovitý). Muslim může jíst maso koní.Velké Egypta firmy
Juhayna(jihje-JAHVE:on bude, hajinu:my byli) spása ne-reformních elitních muslim syna, otce před
smrtí Safwán a Sajf Thábit(safa:řeč, bajt:dům) ne skrz jídlo zdechlin zvířat, chtějí rostliny, možná
samic koní mléko, tj. i maso mladých samců koní.Téměř ne odpuštění Sísího.Thábiti ve vězení.*
*
- Slova odvozena z moderní hebrejštiny, také semitského jazyka
- Prorok Muhammad řekl: … “Muslimové měli zvyk jíst maso svých oslů, ale v tento den pronesl
Prorok několik zákazů pro budoucnost. Žádný muslim nesmí jíst maso ochočeného osla. Ačkoliv
Prorok zakázal jedení tohoto masa, povolil jedení masa koní.” … Zdroj: s. 168, 20. CHAJBAR
(kapitola, má poznámka), MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA, IBN ISHÁK, originál v
arabštině: Sírat rasúl Alláh, z anglického vydání Michael Edwardes, The Life Of Muhammad,
Apostle Of Allah, vydaného Royal Asiatic Society of London v roce 1898, přeložil Viktor Svoboda,
vydalo v roce 2009 nakladatelství LEDA spol. s r.o. a nakladatelství Rozmluvy, vydání první, (viz
též originální zdroj v angličtině: „20- khaybar (chapter, my note) … The Muslims were in the habit of
eating the flesh of their own donkeys, but on this day the apostle made various prohibitions for the
future; no Believer was to eat the flesh of tame donkeys. Although the apostle of Allah forbade this
flesh, he permitted consumption of horse flesh.” Source: MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA
PROROKA, IBN ISHÁK, original in Arabic language: Sírat rasúl Alláh, from the English edition by
Michael Edwardes, Ibn Ishaq, The Life Of Muhammad, Apostle Of Allah, published by Royal Asiatic
Society of London in 1898, translated by Viktor Svoboda, in 2009 published by publishing house
LEDA spol. s r.o. and by publishing house Rozmluvy, first edition.
See https://archive.org/stream/Sirat-lifeOfMuhammadBy-ibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt )
- https://www.tydenikhrot.cz/clanek/podnikat-v-egypte-je-ocistec-juhayna-byrokraciearmada?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu : PODNIKAT V EGYPTĚ
JE OČISTEC. KDYŽ UŽ SE NĚJAKÝ BYZNYS ROZJEDE, DOŠLÁPNE SI NA NĚJ ARMÁDA, ©
2022 The Economist Newspaper Limited All rights reserved. Publikováno na základě licence s The
Economist, přeloženo týdeníkem Hrot. Originální článek v angličtině najdete
na www.economist.com. Cit 1.5.2022
Aktualizováno kvě 01, 2022 7:19:11odpol.
01.05, 2022 3:20:45
Rational mystique:Nearly no forgiving to one betraying,murdering of friend when resurrected
powerful.Egypt President Sisi(susi:horse-like).Muslim can eat horse meat.Big Egypt firm
Juhayna(yahia-JAHVE:he will be,hayno:we were)salvation of no-reform elite muslim son,father
before death Safwan, Seif Thabet(shfe:speech,bet:house) not through animal carrion food,they
want plants,possibly horse female milk,ie also young horse male meat.Nearly no forgiving of
Sisi.Thabets in prison.*
*
- Words derived from modern Hebrew, also Semitic language
- „20- khaybar (chapter, my note) … The Muslims were in the habit of eating the flesh of their own
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donkeys, but on this day the apostle made various prohibitions for the future; no Believer was to eat
the flesh of tame donkeys. Although the apostle of Allah forbade this flesh, he permitted
consumption of horse flesh.” Source: MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA, IBN ISHÁK,
original in Arabic language: Sírat rasúl Alláh, from the English edition by Michael Edwardes, Ibn
Ishaq, The Life Of Muhammad, Apostle Of Allah, published by Royal Asiatic Society of London in
1898, translated by Viktor Svoboda, in 2009 published by publishing house LEDA spol. s r.o. and
by publishing house Rozmluvy, first edition. See https://archive.org/stream/SiratlifeOfMuhammadBy-ibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt )
- https://www.tydenikhrot.cz/clanek/podnikat-v-egypte-je-ocistec-juhayna-byrokraciearmada?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu : PODNIKAT V EGYPTĚ
JE OČISTEC. KDYŽ UŽ SE NĚJAKÝ BYZNYS ROZJEDE, DOŠLÁPNE SI NA NĚJ ARMÁDA, ©
2022 The Economist Newspaper Limited All rights reserved. Publikováno na základě licence s The
Economist, přeloženo týdeníkem Hrot. Originální článek v angličtině najdete
na www.economist.com. Cit 1.5.2022
- https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2022/04/21/why-egypt-isnt-open-for-business :
The sour milky way Why Egypt isn’t open for business Despite pro-business talk, the army grabs
whatever it wants, Apr 23rd 2022 edition, Cit 1.5.2022
Aktualizováno kvě 01, 2022 7:10:57odpol.
01.05, 2022 4:04:49
Židi mají Bible (Deuteronomium 14,7) zákaz jíst lichokopytníky (zejména koňovité).* Muslimové
mohou jíst koně.**
* Bible ČEP, Deuteronomium 14,7 Z přežvýkavců, z těch, co mají kopyta rozdělená rozpolcením,
nesmíte však jíst velblouda, zajíce a damana. Jsou to přežvýkavci, ale kopyta nemají úplně
rozdělená; budou pro vás nečistí.
** Prorok Muhammad řekl: … “Muslimové měli zvyk jíst maso svých oslů, ale v tento den pronesl
Prorok několik zákazů pro budoucnost. Žádný muslim nesmí jíst maso ochočeného osla. Ačkoliv
Prorok zakázal jedení tohoto masa, povolil jedení masa koní.” … Zdroj: s. 168, 20. CHAJBAR
(kapitola, má poznámka), MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA, IBN ISHÁK, originál v
arabštině: Sírat rasúl Alláh, z anglického vydání Michael Edwardes, The Life Of Muhammad,
Apostle Of Allah, vydaného Royal Asiatic Society of London v roce 1898, přeložil Viktor Svoboda,
vydalo v roce 2009 nakladatelství LEDA spol. s r.o. a nakladatelství Rozmluvy, vydání první, (viz
též originální zdroj v angličtině: „20- khaybar (chapter, my note) … The Muslims were in the habit of
eating the flesh of their own donkeys, but on this day the apostle made various prohibitions for the
future; no Believer was to eat the flesh of tame donkeys. Although the apostle of Allah forbade this
flesh, he permitted consumption of horse flesh.” Source: MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA
PROROKA, IBN ISHÁK, original in Arabic language: Sírat rasúl Alláh, from the English edition by
Michael Edwardes, Ibn Ishaq, The Life Of Muhammad, Apostle Of Allah, published by Royal Asiatic
Society of London in 1898, translated by Viktor Svoboda, in 2009 published by publishing house
LEDA spol. s r.o. and by publishing house Rozmluvy, first edition.
See https://archive.org/stream/Sirat-lifeOfMuhammadBy-ibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt )
Aktualizováno kvě 01, 2022 9:32:01odpol.
01.05, 2022 20:03:37
Jews have Bible (Deuteronomy 14,7) ban to eat odd-toed ungulate (especially horse-like ones)*.
Muslims can eat horses.**
* Bible KJV, Deuteronomy 14,7 Nevertheless these ye shall not eat of them that chew the cud, or of
them that divide the cloven hoof; as the camel, and the hare, and the coney: for they chew the cud,
but divide not the hoof; therefore they are unclean unto you.
** „20- khaybar (chapter, my note) … The Muslims were in the habit of eating the flesh of their own
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donkeys, but on this day the apostle made various prohibitions for the future; no Believer was to eat
the flesh of tame donkeys. Although the apostle of Allah forbade this flesh, he permitted
consumption of horse flesh.” Source: MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA, IBN ISHÁK,
original in Arabic language: Sírat rasúl Alláh, from the English edition by Michael Edwardes, Ibn
Ishaq, The Life Of Muhammad, Apostle Of Allah, published by Royal Asiatic Society of London in
1898, translated by Viktor Svoboda, in 2009 published by publishing house LEDA spol. s r.o. and
by publishing house Rozmluvy, first edition. See https://archive.org/stream/SiratlifeOfMuhammadBy-ibnIshaq/SiratIbnIahaqInEnglish_djvu.txt )
Aktualizováno kvě 01, 2022 9:33:57odpol.
01.05, 2022 20:06:51
Žid komplex. Mojžíš-nalezenec byl princ starého Egypta, židovští otroci mu řekli, že je žid, pak
Mojžíš zabil mnoho Egypťanů v zájmu židů. S.Freud: židé egyptského Mojžíše zabili na poušti,
nový midjánský Mojžíš byl vůdce. Ten komplex měl Adolf Hitler, jehož otec Alois byl nemanželský a
dědeček možná žid. Hitlerovi příbuzní mají chromozom aškenázských židů. Zlom je první vražda.
Bible ČEP, Matouš 8, 22Ježíš: „Následuj mě a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé.“*
*
- Bible, Druhá Mojžíšova, 2. kapitola
- film: Desatero Přikázání (The Ten Commandments), hraje Charlton Heston atd., režie Cecil B.
DeMille, Copyright 1956 Paramount Pictures Corporation, 2 DVD 222 min. (české titulky) Copyright
2010 Paramount Pictures Corporation
- https://en.wikipedia.org/wiki/Moses_and_Monotheism : Moses and Monotheism (German: Der
Mann Moses und die monotheistische Religion, lit. 'The man Moses and the monotheist religion') is
a 1939 book written by Sigmund Freud./ Moses and Monotheism (německy: Der Mann Moses und
die monotheistische Religion, lit. 'The man Moses and the monotheist religion') je 1939 kniha od
Sigmund Freud.
- Druhá teorie staví na tom, že Hitlerův otec Alois byl veden jako nemanželský a není jasné, s kým
ho diktátorova babička Maria Schicklgruberová měla. Spekuluje se o jakémsi bohatém Židovi,
jakékoliv důkazy ale chybějí. V roce 2010 se také objevila studie zkoumající sliny žijících
Hitlerových příbuzných, podle které se v jejich DNA objevuje chromozom haplotypu E1b1b1, který
je typický pro obyvatele severní Afriky a částečně se vyskytuje též u aškenázských Židů. Nezvratný
důkaz, který by dovolil tvrdit, že Hitler byl Žid, to ale není.,
viz https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/rusove-dal-provokuji-zidy-tvrdi-ze-izraelpodporuje-neonacisty-na-ukrajine40395756#source=hp&seq_no=11&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Rusové dál provokují Židy. Tvrdí, že Izrael podporuje
neonacisty na Ukrajině, 3.5.2022 – Moskva, Michal Sobotka, Novinky
Aktualizováno kvě 03, 2022 5:38:44odpol.
03.05, 2022 16:40:44
Jew complex. Foundling-Moses was prince of ancient Egypt, Jew slaves told him, that he was Jew,
then Moses killed many Egyptians in Jew interest. S.Freud: Jews killed Egypt Moses in desert, new
Midianite Moses was leader. This complex Adolf Hitler had, whose father Alois was illegitimate and
grandfather possibly Jew. Hitler's relatives have Ashkenazi Jews chromosome. Turning point is first
murder. Bible KJV, Matthew 8, 22Jesus: "Follow me; and let the dead bury their dead."*
*
- Bible, Exodus 2, chapter 2
- film: The Ten Commandments, starring Charlton Heston, etc., directed by Cecil B. De Mille,
Copyright 1956 Paramount Pictures Corporation, 2 DVD 222 minutes (Czech subtitles) Copyright
2010 Paramount Pictures Corporation
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- https://en.wikipedia.org/wiki/Moses_and_Monotheism : Moses and Monotheism (German: Der
Mann Moses und die monotheistische Religion, lit. 'The man Moses and the monotheist religion') is
a 1939 book written by Sigmund Freud.
- The second theory is based on that Hitler's father Alois was registered as illegitimate child and it
is not clear who the dictator's grandmother Maria Schicklgruber had him with. There is speculation
about a rich Jew, but evidence is lacking. A study examining the salivas of Hitler's living relatives
also appeared in 2010, according to which the chromosome of the E1b1b1 haplotype, which is
typical for the people of North Africa and partly also for Ashkenazi Jews, appears in their DNA.
Irrefutable proof that would allow us to say that Hitler was a Jew, but it is not,
see https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/rusove-dal-provokuji-zidy-tvrdi-ze-izraelpodporuje-neonacisty-na-ukrajine40395756#source=hp&seq_no=11&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Rusové dál provokují Židy. Tvrdí, že Izrael podporuje
neonacisty na Ukrajině/ Russians continue to provoke Jews. They say that Israel supports the neoNazis in Ukraine, 3.5.2022 - Moscow, Michal Sobotka, Novinky
Aktualizováno kvě 03, 2022 5:40:53odpol.
03.05, 2022 17:35:22
Zakarpatští a Východní Ukrajinci možná nechtějí bojovat (Ruská propaganda: “Máme mnoho
válečných zajatců z ozbrojených sil Ukrajiny. Hází rezervy do boje, většinu jejich formací tvoří
záložníci, zhruba 80-90 %,“ řekl bývalý premiér DLR Borodaj.). Ukrajina má 3. vlnu mobilizace dne
8.4.2022*. Právo Ukrajiny má 4 vlny mobilizace: 1. vlna jsou bývalí vojáci s bojovými zkušenostmi,
veteráni ATO a OOS, smluvní vojáci do 40 let. 2. vlna jsou vojenští pracovníci, kteří jsou ve
vojenské službě nebo sloužili na základě smlouvy od roku 2014. 3. vlna jsou záložní důstojníci,
tedy ti, kteří mají vojenskou službu a kteří absolvovali vojenské katedry vysokých škol. 4. vlna jsou
zbylí občané, kteří nemají věkové a fyzické omezení.**
* https://www.ceskenoviny.cz/ukrinform/cesky/zprava.php?id=997965 : Brífink ke čtvrté vlně
mobilizace, Vydáno: 01.05.2022, ČTK
**
- https://martynivka-gromada.gov.ua/news/1649408100/ : В Україні стартувала третя хвиля
мобілізації: кого призиватимуть/ Na Ukrajině začala třetí vlna mobilizace: koho povolat
- Соответственно, нормативными актами Украины определены четыре волны мобилизации:
Первая волна мобилизации предусматривает призыв бывших военнослужащих, имеющих
боевой опыт, ветеранов АТО и ООС, контрактников в возрасте до 40 лет. Во второй волне
призыву подлежат военнослужащие, которые в период с 2014 проходили срочную службу
или служили по контракту. Третья волна мобилизации охватывает офицеров запаса, то есть
военнообязанных, окончивших военные кафедры вузов. В четвертую волну мобилизации в
ряды ВСУ будут привлекаться остальные граждане из тех, кто не имеет возрастных и
физических ограничений./ V souladu s tím předpisy Ukrajiny definují čtyři vlny mobilizace: První
vlna mobilizace zajišťuje nábor bývalých vojáků s bojovými zkušenostmi, veteránů ATO
(Антитеррористическая операция-Protiteroristická operace) a OOS (Операция объединённых
сил-Operace společných sil), smluvních vojáků do 40 let. Ve druhé vlně podléhají branné
povinnosti vojenští pracovníci, kteří jsou ve vojenské službě nebo sloužili na základě smlouvy od
roku 2014. Třetí vlna mobilizace se týká záložních důstojníků, tedy těch, kteří mají vojenskou
službu a kteří absolvovali vojenské katedry (zřejmě civilních, má pozn.) vysokých škol. Ve čtvrté
vlně mobilizace budou zbylí občané z řad těch, kteří nemají věkové a fyzické omezení, přijati do
řad Ozbrojených sil Ukrajiny., viz https://www.stopcor.org/section-suspilstvo/news-tretya-hvilyamobilizatsii-koli-pochnetsya-i-hto-pidlyagae-prizovu-21-04-2022.html : Третья волна
мобилизации: когда начнется и кто подлежит призыву, Надежда Рогальская, redaktor,
analytik, 21.04.2022
Aktualizováno kvě 03, 2022 10:50:01odpol.
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03.05, 2022 20:14:08
Transcarpathian and East Ukrainians do not possibly want to fight (Russian propaganda: "We have
many prisoners of war from Ukraine's armed forces. They throw reserves into fight, most of their
formations are reservists, ca. 80-90%," said former DPR Prime Minister Borodai.). Ukraine has
Mobilization Wave 3 on 8.4.2022*. Ukraine law has 4 mobilization waves: Wave 1 are former
soldiers with combat experience, veterans of ATO and OOS, contract soldiers under 40 years.
Wave 2 are military personnel who are in military service or served under contract from 2014.
Wave 3 are reserve officers, ie those who have military service and who have graduated from
military departments of universities. Wave 4 are the remaining citizens who do not have age and
physical restrictions.**
* https://www.ceskenoviny.cz/ukrinform/cesky/zprava.php?id=997965 : Brífink ke čtvrté vlně
mobilizace/Briefing for Mobilization Wave 4, Published: 01.05.2022, ČTK
**
- https://martynivka-gromada.gov.ua/news/1649408100/ : В Україні стартувала третя хвиля
мобілізації: кого призиватимуть/ The third wave of mobilization has started in Ukraine: who to
invite
- Соответственно, нормативными актами Украины определены четыре волны мобилизации:
Первая волна мобилизации предусматривает призыв бывших военнослужащих, имеющих
боевой опыт, ветеранов АТО и ООС (Операция объединённых сил), контрактников в
возрасте до 40 лет. Во второй волне призыву подлежат военнослужащие, которые в период
с 2014 проходили срочную службу или служили по контракту. Третья волна мобилизации
охватывает офицеров запаса, то есть военнообязанных, окончивших военные кафедры
вузов. В четвертую волну мобилизации в ряды ВСУ будут привлекаться остальные граждане
из тех, кто не имеет возрастных и физических ограничений./ ENGLISH: Accordingly, the
regulations of Ukraine define four waves of mobilization: The first wave of mobilization secures the
recruitment of former soldiers with combat experience, veterans of the ATO
(Антитеррористическая операция-Anti-terrorist operation) and OOS (Операция объединённых
сил-Joint Forces Operation), contract soldiers under the age of 40. In the second wave, military
personnel, who are in military service or served under a contract since 2014, are subject to
compulsory military service. The third wave of mobilization covers reserve officers, that is those
who have military service and graduated from the military departments of (apparently civil, my note)
universities. In the fourth wave of mobilization, the remaining citizens from those who do not have
age and physical restrictions will be recruited into the ranks of the Armed Forces of Ukraine.,
see https://www.stopcor.org/section-suspilstvo/news-tretya-hvilya-mobilizatsii-koli-pochnetsya-i-htopidlyagae-prizovu-21-04-2022.html : Третья волна мобилизации: когда начнется и кто
подлежит призыву/The third wave of mobilization: when will it start and who will be called up,
Надежда Рогальская, editor, analyst, 21.04.2022
Aktualizováno kvě 03, 2022 11:23:38odpol.
03.05, 2022 22:51:37

Fotky na timeline
Doktor dělá píchy, nepřátelé i karma se mohou posrat smíchy. Resuscitace, i pokud by byla
úspěšná, by jen o několik hodin prodloužila utrpení umírající ženy. Nejvyšší soud ČR spravedlivě
rozhodl: „Prodloužena by byla pouze stresující doba umírání. Resuscitace by byla péčí
nadbytečnou, s vysokou pravděpodobností neúspěšnou nebo pouze oddalující smrt řádově na
hodiny či na desítky hodin umírání. Srdce pacientky nemělo sílu a nebylo možné jeho funkci
obnovit.“ Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Mezinárodní centrum klinického výzkumu s
pokusy (viz níže foto) s výsledkem v nedohlednu týkajícími se přímo těchto srdečních chlopní, kde

1226

zásadní roli mají geneticky modifikovaná prasata., viz https://www.novinky.cz/vedaskoly/clanek/chlopne-budou-z-modifikovanych-prasat-40010051 : Chlopně budou z modifikovaných
prasat, 5.10.2016, – Brno, Jan Trojan, Právo (původní úvodní foto článku viz níže, v článku
následně cenzurováno), a také viz https://www.novinky.cz/stalo-se/clanek/lekari-ji-neozivovalipodle-soudu-chybu-neudelali-40395699#source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Lékaři ji neoživovali, podle soudu chybu neudělali, Petr
Kozelka, Právo, 4.5.2022
Doktor dělá píchy, nepřátelé i karma se mohou posrat smíchy. Resuscitace, i pokud by byla
úspěšná, by jen o několik hodin prodloužila utrpení umírající ženy. Nejvyšší soud ČR spravedlivě
rozhodl: „Prodloužena by byla pouze stresující doba umírání. Resuscitace by byla péčí
nadbytečnou, s vysokou pravděpodobností neúspěšnou nebo pouze oddalující smrt řádově na
hodiny či na desítky hodin umírání. Srdce pacientky nemělo sílu a nebylo možné jeho funkci
obnovit.“ Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Mezinárodní centrum klinického výzkumu s
pokusy (viz níže foto) s výsledkem v nedohlednu týkajícími se přímo těchto srdečních chlopní, kde
zásadní roli mají geneticky modifikovaná prasata., viz https://www.novinky.cz/vedaskoly/clanek/chlopne-budou-z-modifikovanych-prasat-40010051 : Chlopně budou z modifikovaných
prasat, 5.10.2016, – Brno, Jan Trojan, Právo (původní úvodní foto článku viz níže, v článku
následně cenzurováno), a také viz https://www.novinky.cz/stalo-se/clanek/lekari-ji-neozivovalipodle-soudu-chybu-neudelali-40395699#source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Lékaři ji neoživovali, podle soudu chybu neudělali, Petr
Kozelka, Právo, 4.5.2022
04.05, 2022 11:42:36

Fotky na timeline
Doctor injects,enemies and karma laugh very much.Resuscitation,even if successful,would only
prolong suffering of dying woman for few hours.Supreme Court of Czech Republic decided
fairly:“Only stressful time of dying would be prolonged.Resuscitation would be superfluous
care,most probably unsuccessful,or only delaying death in order of hours or tens of hours of
dying.Patient's heart hadn't strength and it wasn't possible to restore its function." St.Anne´s
University Hospital Brno - International Clinical Research Center, with experiments (see photo
below) with an out-of-sight results directly related to these heart valves, where genetically modified
pigs have a crucial role., see https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/chlopne-budou-zmodifikovanych-prasat-40010051 : Chlopně budou z modifikovaných prasat/Heart valves will be
from modified pigs, Brno, Jan Trojan, Právo, 5.10.2016 (original introductory photo in article see
below, in the article subsequently censored), and also see https://www.novinky.cz/stalose/clanek/lekari-ji-neozivovali-podle-soudu-chybu-neudelali40395699#source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Lékaři ji neoživovali, podle soudu chybu neudělali/Doctors
did not revive her, according to the court they did not make mistake, Petr Kozelka, Právo, 4.5.2022
Doctor injects,enemies and karma laugh very much.Resuscitation,even if successful,would only
prolong suffering of dying woman for few hours.Supreme Court of Czech Republic decided
fairly:“Only stressful time of dying would be prolonged.Resuscitation would be superfluous
care,most probably unsuccessful,or only delaying death in order of hours or tens of hours of
dying.Patient's heart hadn't strength and it wasn't possible to restore its function." St.Anne´s
University Hospital Brno - International Clinical Research Center, with experiments (see photo
below) with an out-of-sight results directly related to these heart valves, where genetically modified
pigs have a crucial role., see https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/chlopne-budou-zmodifikovanych-prasat-40010051 : Chlopně budou z modifikovaných prasat/Heart valves will be
from modified pigs, Brno, Jan Trojan, Právo, 5.10.2016 (original introductory photo in article see

1227

below, in the article subsequently censored), and also see https://www.novinky.cz/stalose/clanek/lekari-ji-neozivovali-podle-soudu-chybu-neudelali40395699#source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Lékaři ji neoživovali, podle soudu chybu neudělali/Doctors
did not revive her, according to the court they did not make mistake, Petr Kozelka, Právo, 4.5.2022
04.05, 2022 12:04:36
(blíže viz http://www.spvzt.cz/kniha.html ) Konkrétní návody pro vegetariánský chov slepic, mám
útulek pro podobné brojlery. Poraďte se s veterinářem. Možná meloxicam, což je lepší acylpyrin,
nebo vegetariánský acylpyrin místo toho, což jsou základní léky proti bolesti a zánětům vedle
opiátů (tramal atd.), kvůli opravě kostí a peří slepic možná také v papírovém sáčku minerály
VITAPLASTINu forte s bioplexy od BIOVETY, a.s., Tyršova 409/40, Ivanovice na Hané, který by
neměl být ze zvířat (podle mého veterinárního lékaře se to zjistí z jeho 3 leté, nejdelší povolené
doby upotřebitelnosti) a vitamín AD2 (Aquavit AD2 sol 25ml Vitamínový přípravek s obsahem v
tuku rozpustných vitamínů A a D2, upravených do vodorozpustné formy. Výrobce Pharmagal),
vitamíny A i D2 jsou vegetariánské, a to na rozdíl od běžného vitamínu D3, dávkování musí určit
veterinář (předávkování meloxicamem, acylpyrinem a vitamínem D2 může být smrtelné). Ještě
dávám mým vegetariánským slepicím rozemleté Vegetariánské granule pro psy 10 kg - Yarrah,
nemusí být toho moc, ale mají všechny vegetariánské vitamíny. Slepice stejně jako pes jsou
všežravci, tj. nelze je krmit pouze vegetariánsky, proto když mi umře nějaká slepice a veterinář mi
po pitvě řekne, že ji lze zkrmit, tak ji dám do mrazáku a občas z ní kousek odseknu a ve vodě
povařenou trochu masa této zdravé zdechliny dám svým slepicím (maso by se mělo dle mého
veterináře povařit, aby slepice nepoznali, že to je mrtvá slepice a nevznikl mezi nimi kanibalismus).
Častěji rozbiji a dávám slepicím syrová vejce, která mají řadu vitamínů B, včetně vitamínu B12,
ačkoliv hrozí riziko, že slepice budou klovat a jíst vlastní vejce. Zřídka koupím slepicím krabičku
polotučného tvarohu za cca 19,- Kč, protože pro mléko kráva musí být těhotná a její novorození
býčci bez mléka se vraždí pro maso, ale bez jedení mléka by se žádná telátka nenarodila. Maso je
možno částečně nahradit rovněž přimícháním do krmiva či pitné vody hydrolyzátu (tj. vodného
roztoku) pšeničného lepku a sóji, v České republice je možné tento hydrolyzát zakoupit ve
vegetariánské kořenící polévkové tekutině VITANA klasik. Bakteriální záněty možná léčit
antibiotiky, možná vegetariánský dlouho na českém trhu (2005) Amoksiklav, 457 mg/5 ml, prášek
pro perorální suspenzi, amoxicillinum/ acidum clavulanicum, 70 ml, SANDOZ a Novartis Company,
Lek Pharmaceuticals d.d., zastoupení v ČR: Sandoz s.r.o., Reg. číslo: 15/387/05 - C, původně
určený pro děti, dávkování musí určit veterinář.
Ještě bych zkusil ty slepice nechat spolu, jestli si na sebe zvyknou, pokud ty 2 slepice vážně
neporaní některou slepici. Je těžké vytvořit normální hierarchické hejno z různých slepic-cizích
jednotlivců. Může to být kanibalismus, že mají výživový nedostatek, tj. chybí jim stravy masitá
složka, kterou bych zkusil co nejdříve nahradit nejprve alespoň bezmasou stravou (viz můj
předchozí příspěvek), což je možno pouze částečně. Jestli se to nevyřeší, tak se doporučuje
izolovat útočící slepice, nikoliv ty poraněné slepice od zbytku hejna. Kvůli chladu jsem měl mláďata
brojlerů v lisovně sklepa, ale tak, aby měla východ ven na zahradu, tento východ je lépe zavírat se
všemi slabými slepicemi uvnitř na noc. Jinak většinu stravy mých slepic tvoří pšeničné zrní a
slunečnicové semínka. Každý den slepicím dávám také čerstvou trávu ze své zahrady, ale v zimě
jim dávám pomleté granule bio vojtěšky. U kurníku by slepice měly mít zastřešenou verandu, aby
na ně a do jejich krmítek žrádla nepršelo. Počet přemnožených čmelíků je třeba snížit v krajní
nouzi pouze na těle velmi slabých slepic (postřik v kurníku považuji jako zbytečný a zásadně
nehumánní), kterým hrozí bezprostředně smrt, a to jako poslední možnost (veterinář mi doporučil
sprej Arpalit NEO 4,7/1,2 mg/g, od AVEFLOR, a.s., ČR, IČO 64259838, který zabíjí dospělce a
ostatní vývojová stádia, ale naposledy jsem ho použil v roce 2015 a nesmíte ho použít pro kočky),
pro zdravé slepice jsou čmelíci téměř neškodní a čmelíci se nepřemnoží na těchto slepicích,
slepice se jich zbavují popelením v suché hlíně, dané hromádce písku či popela. Jako poslední
možnost před smrtí můj veterinář dává slepicím také Catosal injekční roztok, který by měl být
rovněž vegetariánský a obsahuje Butafosfanum a vitamín B12, pomocnými látkami jsou
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butylalkohol, hydroxid sodný, voda na injekci. Butafosfan je kyselina [1-(butylamino)-1methylethyl]fosfonová, viz https://www.ema.europa.eu/en/documents/mrl-report/butafosfansummary-report-1-committee-veterinary-medicinal-products_en.pdf : The European Agency for the
Evalution of Medicinal Products, EMEA/MRL/630/99-FINAL, červenec 1999. Poslední možnost v
podobě spreje Arpalit NEO a Catosal injekčního roztoku téměř nikdy nezbránila smrti vážně
nemocných slepic.
Nezapomínat slepicím doplňovat vodu do pití nádob slepic.
Aktualizováno kvě 05, 2022 5:54:52odpol.
04.05, 2022 23:19:20
(for details see http://www.spvzt.cz/kniha.html ) Specific instructions for vegetarian breeding of
hens, I have a shelter for similar broilers. Consult your veterinary doctor. Possibly meloxicam,
which is better acylpyrin, or vegetarian acylpyrin instead of it, which are basic medicaments against
pain and inflammation besides opiates (tramal, etc.), for the repair of bones and feathers of hens,
possibly also in a paper bag the minerals of VITAPLASTIN forte with bioplexes from BIOVETA,
a.s., Tyršova 409/40, Ivanovice na Hané, which should not be from animals (according to my
veterinary doctor one finds it from its 3-year, longest expiration) and vitamin AD2 (Aquavit AD2
solution 25ml Vitamin medicament containing fat-soluble vitamins A and D2 modified into a watersoluble form, Producer Pharmagal), unlike regular vitamin D3 the vitamins A and D2 are
vegetarian, the dosage must be determined by a veterinary doctor (overdose with meloxicam,
acylpyrin and vitamin D2 can be fatal). I still give my vegetarian hens minced Vegetarian Granules
for Dogs 10 kg - Yarrah, it need not be much, but they have all the vegetarian vitamins. Hens as
well as dogs are omnivores, ie they cannot be fed only in vegetarian way, so when a hen dies and
the veterinary doctor tells me after autopsy that it can be food, I put it in the freezer and sometimes
I cut a little off and a little of in water boiled meat of this healthy carrion I will give to my hens
(according to my veterinary doctor, the meat should be boiled so that the hens do not know that it is
a dead hen and there is no cannibalism between them). More often, I break and give hens raw
eggs which have a number of B vitamins, including vitamin B12, although there is a risk that the
hens will be pecking and eating their own eggs. I rarely buy for hens a small box of semi-fat curd
cheese for ca. 19 CZK, because for milk a cow must be pregnant and her newborn bulls without
milk are murdered for meat, but without eating milk no calves would be born. Meat can also be
partially replaced by mixing the hydrolyzate (ie water solution) of wheat gluten and soy into the food
or drinking water; in the Czech Republic, this hydrolyzate can be purchased in the vegetarian spice
soup VITANA klasik. Bacterial inflammation can be cured possibly with antibiotics, possibly with the
vegetarian in Czech market long time (2005) Amoxiclav, 457 mg/5 ml, powder for oral suspension,
amoxicillinum/ acidum clavulanicum, 70 ml, SANDOZ and Novartis Company, Lek Pharmaceuticals
d.d., representation in the Czech Republic: Sandoz s.r.o., Reg. number: 15/387/05 - C, originally
intended for children, dosage must be determined by a veterinary doctor.
I would still try to keep the hens together, if they become accustomed to each other, if these 2 hens
don't seriously hurt any hen. It's hard to create a normal hierarchical flock of different hensunfamiliar individuals. It can be cannibalism that they have a nutritional deficiency, ie they lack a
food meat component, which I would try to replace as soon as possible with at least a meatless
food (see my previous post), which is possible only partly. If this is not resolved, it is recommended
to isolate the attacking hens, not the injured hens, from the rest of the flock. Because of cold, I had
young broilers in the cellar pressroom, but so that they have an exit to the garden, it is better to
close this exit with all the weak hens inside for the night. Otherwise, most of my hens' food consists
of wheat grains and sunflower seeds. Every day I also give hens a fresh grass from my garden, but
in winter I give them minced granules of organic alfalfa. Next to henhouse the hens should have a
covered verandah so that it didn't rain on them and into their feeders. The number of extremely
reproduced fowl mites should be reduced in extreme need only on the body of very weak hens (I
consider spraying in the henhouse as unnecessary and on principle inhumane), which are in
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imminent danger of death, as a last possibilty (veterinary doctor recommended me spray Arpalit
NEO 4,7/1,2 mg/g, from AVEFLOR, a.s., Czech Republic, ID 64259838, which kills adults and
other developmental stages, but I last used it in 2015 and you must not use it for cats), fowl mites
are nearly harmless for healthy hens and the fowl mites do not reproduce extremely on these hens,
the hens relieve of them by bathe in dry soil, in a given pile of sand or ash. As a last possibility
before death, my veterinary doctor also gives hens the Catosal solution for injection, which should
also be vegetarian and contains Butafosfanum and vitamin B12, the other ingredients are butyl
alcohol, sodium hydroxide, water for injections. Butafosfan is [1-(butylamino)-1-methylethyl]phosphonic acid., see https://www.ema.europa.eu/en/documents/mrl-report/butafosfan-summaryreport-1-committee-veterinary-medicinal-products_en.pdf : The European Agency for the Evalution
of Medicinal Products, EMEA/MRL/630/99-FINAL, July 1999. The last possibility in the form of
Arpalit NEO spray and Catosal solution for injection nearly never prevented the death of seriously ill
hens.
Don't forget to add water to the drinking vessels of hens.
Aktualizováno kvě 05, 2022 7:01:30odpol.
05.05, 2022 4:20:14
Rusko bude zřejmě chtít také Oděsu, protože: Požár budovy odborů v ukrajinské Oděse. K požáru
budovy odborů v Oděse došlo dne 2. května 2014, nedlouho poté, co se nepokoje v zemi rozšířily i
do černomořského přístavního města. Tato událost si vyžádala desítky mrtvých, především z
tábora ruskojazyčných aktivistů. Rusko svolalo po požáru zasedání Rady bezpečnosti OSN.
Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Požár_budovy_odborů_v_Oděse?fbclid=IwAR157asnl4ho2ky0IAP
QYvpyWZzdQPYZi6MWSt985zUPt0AODTOl9kPsT4o
Aktualizováno kvě 05, 2022 9:35:54odpol.
05.05, 2022 21:07:59
Russia will apparently want also Odessa, because: Fire of the trade union building in Odessa,
Ukraine. The trade union building fire in Odessa took place on 2 May 2014, shortly after the
rebellion in the country spread to the Black Sea port city. The event had dozens dead persons,
especially from a camp of Russian-speaking activists. Russia assembled a UN Security Council
meeting after the fire.
See https://cs.wikipedia.org/wiki/Požár_budovy_odborů_v_Oděse?fbclid=IwAR157asnl4ho2ky0IAP
QYvpyWZzdQPYZi6MWSt985zUPt0AODTOl9kPsT4o
Aktualizováno kvě 05, 2022 10:10:30odpol.
05.05, 2022 21:15:14
Konec vaření humrů zaživa (ve Spojeném království zákoně)! V EU tato ochrana zatím chybí./ End
of live lobster cooking (in the UK law)! This protection is still lacking in the
EU., https://www.facebook.com/ciwf.cesko/photos/a.634961366554175/5329833463733585/ :
Compassion in World Farming Česko, 2.5.2022
Aktualizováno kvě 06, 2022 10:22:54dopol.
06.05, 2022 7:31:52
My here article from 5.5.2022 confirmed: Ukraine is afraid of the landings of the Russian army near
Odessa/ Potvrzen můj zde článek z 5.5.2022: Ukrajina čeká vylodění Rusů u Oděsy,
see https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/ukrajina-ceka-vylodeni-rusu-u-odesy40396100#source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : 6.5.2022, Jitka Zadražilová, Novinky
Aktualizováno kvě 06, 2022 9:25:40dopol.
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06.05, 2022 7:56:37
... Ruska, Ukrajiny, USA bossové mají izraelské občanství. Nemohou těžce vyzbrojit Západní
Ukrajinu, aby Rusko neužilo atomovou bombu na jejím území, či nemohou Západní Ukrajinu málo
vyzbrojit, jinak ruská invaze pokračuje ...
Aktualizováno kvě 06, 2022 8:29:47dopol.
06.05, 2022 8:22:48
... Russia, Ukraine, USA bosses have Israeli citizenship. They cannot heavily arm West Ukraine so
that Russia doesn't use atom bomb in this territory, or they cannot arm West Ukraine too little,
otherwise Russia invasion continues ...
Aktualizováno kvě 06, 2022 8:29:26dopol.
06.05, 2022 8:25:58
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Lidé po smrti reinkarnovaní do nejvíce vražděných (hospodářských) zvířat smrtelně nenávidí, nikdy
neodpustí a už nevěří v evoluci nyní židů světa řádu, ale chtějí násilnou revoluci (atomovou válku).
(Žalmy 94:1 “Hospodin je Bůh odplaty, Hospodine mstiteli, zjev se.”*)
* KICUR ŠULCHAN ARUCH, Kniha II, Rabi Šlomo Ganzfried, přeložil: Miriam Havelková,
nakladatelství AGADAH s.r.o., Česká republika 2012, kapitola 167, odstavec 8., strana 296
06.05, 2022 13:05:55
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
People after death reincarnated into the most murdered (farm) animals mortally hate, never forgive
and no longer believe in evolution of now Jew world order but they want violent revolution (atomic
war). (Psalms 94:1 ”Lord is the God of revenge, become apparent, Lord the avenger.”*)
* KITZUR SHULCHAN ARUCH, Book II, Rabbi Shlomo Ganzfried, translated by: Miriam
Havelková, publishing house AGADAH s.r.o., Czech Republic 2012, chapter 167, paragraph 8.,
page 296
06.05, 2022 13:15:37
https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/u-muze-ktery-zemrel-po-transplantaci-praseciho-srdcenasli-zvireci-virus-40396218#source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : U muže, který zemřel po transplantaci prasečího srdce,
našli zvířecí virus, Washington, ČTK, 7.5.2022. SPVŽT 5.10.2016: pro pokusná prasata roky
zřejmě nejhorší peklo. lékař či pacient si myslí, že někomu může pomoci se uzdravit nejhorší peklo,
má absolutně chybnou a zvrácenou životní filosofii založenou na obrovské víře v obrovské zlo
tohoto světa, resp. přírody, jinými slovy tito lidé musí věřit, že jediný Bůh v případě nabožensky
založených lidí, případně nejsilnější přírodní zákon v případě ateistů jsou masový vrah lidí a zvířat,
tj. jinými slovy, že působení kolosálních smrti a bolesti nejenom nikdo nepotrestá, nýbrž se to
dotčenému člověku naopak má velmi vyplatit, tj. že tento sadistický lékař může tohoto pacienta
vyléčit (v oblasti Racionální mystiky mé Filosofie rovnováhy lze říci, že možná tomu tento sadistický
lékař ani sám ve skutečnosti vůbec nevěří, např. v případě tohoto sadistického lékaře jde ve
skutečnosti o nějakého démona, který se ve skutečnosti smaží v hrozném pekle a chce nebo má
za úkol do tohoto pekla přivést další oběti, např. nějaké dalšího naivního pacienta, který se tak ve
skutečnosti má stát další pokusným prasetem tohoto sadistického lékaře, provádějícího tyto
naprosto hnusné a odporné experimenty). Bůh, který je dle křesťanství láska ve smyslu charita,
buď milostiv a nakonec i zachraň tohoto sadistického lékaře a jeho naivní a hloupé pacienty a jejich
pokusná zvířata zřejmě z jejich strašného pekla. Přičemž dle výroku Ježíše z Nazaretu, zřejmě
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Bohočlověka a Krista v Bibli, Novém zákoně, evangeliích: první budou (zachráněni) poslední a
poslední budou (zachráněni) první, což by znamenalo, že první budou zachráněna ona prasata a
až nakonec tento sadistický lékař, který na těchto prasatech provádí tyto odporné a hnusné
pokusy.
https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/chlopne-budou-z-modifikovanych-prasat-40010051 :
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Mezinárodní centrum klinického výzkumu s pokusy (viz
níže články foto) s výsledkem v nedohlednu týkajícími se přímo těchto srdečních chlopní, kde
zásadní roli mají geneticky modifikovaná prasata., viz: Chlopně budou z modifikovaných prasat,
5.10.2016, – Brno, Jan Trojan, Právo (původní úvodní foto článku viz níže články, v článku
následně cenzurováno)
(blíže viz www.spvzt.cz )
Aktualizováno kvě 07, 2022 9:21:06dopol.
07.05, 2022 8:23:24
https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/u-muze-ktery-zemrel-po-transplantaci-praseciho-srdcenasli-zvireci-virus-40396218#source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : In a man who died after a pig heart transplant there was
animal virus, Washington, ČTK, 7.5.2022. SPVŽT 5.10.2016: for experimental pigs, apparently
worst hell for long period. doctor or patient thinks worst hell can help heal someone, he or she has
absolutely wrong, perverted philosophy of life based on big belief in huge evil of this world, virtually
of nature in other words, these people must believe that only one God in case of religious people,
or strongest natural principle in case of atheists, is mass murderer of humans and animals, ie in
other words that effects of colossal death and pain will not be punished, but on the contrary they
will be very advantageous to person concerned, ie that this sadistic doctor can cure this patient (in
branch of rational mystique of my Philosophy of Balance, it can be said that in case of this sadistic
doctor it is in fact some demon who is in fact frying in terrible hell and wants or has the task of
bringing other victims to this hell, such as some other naive patient, who is in fact supposed to
become another experimental pig of this sadistic doctor, who performs these disgusting and
abhorrent pigs experiments). God, who according to Christianity is love in sense of charity, be
merciful and in end save this sadistic doctor and his naive and stupid patients and their
experimental animals apparently from their terrible hell. According to Jesus of Nazareth, apparently
God-Man and Christ in Bible, New Testament, Gospels: the first will be (saved) the last and the last
will be (saved) the first, which would mean that pigs will be saved first and only in the end this
sadistic doctor, who carries out these disgusting and abhorrent pigs experiments.
https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/chlopne-budou-z-modifikovanych-prasat-40010051 :
St.Anne´s University Hospital Brno - International Clinical Research Center, with experiments (see
below articles photo) with an out-of-sight results directly related to these heart valves, where
genetically modified pigs have a crucial role. Chlopně budou z modifikovaných prasat/Heart valves
will be from modified pigs, Brno, Jan Trojan, Právo, 5.10.2016 (original introductory article photo
see below articles, in the article subsequently censored)
(for details see www.spvzt.cz )
Aktualizováno kvě 07, 2022 9:24:13dopol.
07.05, 2022 9:22:24
Československo osvobodila zejm. sovětská armáda v 1944-45: osvobození Československa.
Oficiální historicko-statistická studie, vydaná v Moskvě roku 1993, trvalé ztráty (mrtví, nezvěstní,
zajatí aj.) činily 139 918 osob, z nichž 122 392 padly, zemřely na zranění a nemoci. Oficiální
závěrečná zpráva vyčíslila bojové ztráty americké armády v Československu za druhé světové
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války na 1230 osob (351 bojových úmrtí).*
* https://www.reflex.cz/clanek/historie/63869/podil-jednotlivych-armad-na-osvobozovaniceskoslovenska.html : Podíl jednotlivých armád na osvobozování Československa, Jaroslav Šajtar
6.5.2015
https://www.facebook.com/672332342881256/photos/a.714224398692050/2951549741626160/ :
Jaroslav Foldyna, 4.5.2020
Aktualizováno kvě 07, 2022 4:18:59odpol.
07.05, 2022 15:34:59
Czechoslovakia was liberated especially by Soviet army in 1944-45: liberation of Czechoslovakia.
Official historical-statistical study, published in Moscow in 1993, permanent losses (dead, missing,
captive, etc.) were 139918 people, of whom 122392 fallen, died of injuries and diseases. Official
final report quantified USA army's combat losses in Czechoslovakia during Second World War at
1230 people (351 combat deaths).*
* https://www.reflex.cz/clanek/historie/63869/podil-jednotlivych-armad-na-osvobozovaniceskoslovenska.html : Podíl jednotlivých armád na osvobozování Československa/Share of
individual armies in liberation of Czechoslovakia, Jaroslav Šajtar 6.5.2015
https://www.facebook.com/672332342881256/photos/a.714224398692050/2951549741626160/ :
Jaroslav Foldyna, 4.5. 2020
Aktualizováno kvě 07, 2022 6:46:45odpol.
07.05, 2022 16:21:20
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Charita (působení nejmenší možné smrti a bolesti) je zcela dokazatelná. Pravda je vždy více či
méně nedokazatelná. Věřím, že charita je pravda.
Všichni tvoři (nacisti, komunisti, Ukrajina banderovci, Putina ruští vojáci, Izraelci, muslimové,
křesťané, živočiši-masožravci, býložravci) jsou ti charitní chránění žid-anděly, zabíjení žid-démony
(tvory po smrti), či ti necharitní. Mé svodky textů jsou pro ty charitní. Každý tvor je charitní v
podstatě.
07.05, 2022 17:52:22
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Charity (causing least possible death and pain) is completely provable. Truth is always more or less
unprovable. I believe that charity is truth.
All creatures (Nazis, Communists, Ukraine Bandera's, Putin Russian soldiers, Israelis, Muslims,
Christians, animal-carnivores, herbivores) are charitable ones protected by Jew-angels, killed by
Jew-demons (by creatures after death), or non-charitable ones. My texts summaries are for
charitable ones. Every creature is charitable in substance.
07.05, 2022 17:52:48
Doporučuji zásoby pšenice do železných barelů či tanků. Proruský POLITOLOG MICHAEL
HUDSON ANALYZUJE PŘÍČINY UKRAJINSKÉHO KONFLIKTU: Rusko bylo ohroženo plánem
NATO skrze kyjevský režim zaútočit na rusky mluvící oblasti Ukrajiny. Schwabova „Ekonomického
fóra“: Populace musí „prořídnout“. příliš mnoho spotřebitelů, kteří neprodukují dostatek bohatství.
přijde hladomor. velké urychlení růstu cen ropy, energií a surovin. zemědělských produktů při
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klesajících dodávkách.
https://protiproud.info/politika/6452-je-to-jeste-jinak-utok-usa-na-rusko-skrze-kyjevsky-rezim-je-jenzasterka-cilem-je-zkaza-ekonomiky-a-hlad-ve-svete-vcetne-zapadu-ze-to-nedava-smysl-protrockisticke-silence-kteri-ovladli-washington-ano-to-je-ten-velkyreset.htm?__cf_chl_tk=XfXsoKOtASo8cZCJThVhdWk8yx40.JkfSdpxLjk0HOg-1651943736-0gaNycGzNCJE : Je to ještě jinak: Útok USA na Rusko skrze kyjevský režim je jen zástěrka. Cílem
je zkáza ekonomiky a hlad ve světě – včetně Západu. Že to nedává smysl? Pro trockistické
šílence, kteří ovládli Washington, ano. To je ten Velký reset!, PROTIPROUD, Kontrarevoluční
magazín Petra Hájka, 7.5.2022
Aktualizováno kvě 08, 2022 8:46:02dopol.
07.05, 2022 23:12:49
I recommend wheat stocks in iron barrels or tanks. Pro-Russian POLITOLOGIST MICHAEL
HUDSON ANALYZES UKRAINIAN CONFLICT CAUSES: Russia was threatened by NATO's plan
to attack Russian-speaking Ukraine areas through the Kiev regime. Schwab's "Economic Forum":
Populations must "thin out". too many consumers who don't produce enough wealth. famine is
coming. a sharp acceleration in the growth of oil, energy and raw material, agricultural products
prices during declining supplies.
https://protiproud.info/politika/6452-je-to-jeste-jinak-utok-usa-na-rusko-skrze-kyjevsky-rezim-je-jenzasterka-cilem-je-zkaza-ekonomiky-a-hlad-ve-svete-vcetne-zapadu-ze-to-nedava-smysl-protrockisticke-silence-kteri-ovladli-washington-ano-to-je-ten-velkyreset.htm?__cf_chl_tk=XfXsoKOtASo8cZCJThVhdWk8yx40.JkfSdpxLjk0HOg-1651943736-0gaNycGzNCJE : Je to ještě jinak: Útok USA na Rusko skrze kyjevský režim je jen zástěrka. Cílem
je zkáza ekonomiky a hlad ve světě – včetně Západu. Že to nedává smysl? Pro trockistické
šílence, kteří ovládli Washington, ano. To je ten Velký reset!, PROTIPROUD, Kontrarevoluční
magazín Petra Hájka, 7.5.2022
Aktualizováno kvě 08, 2022 8:47:11dopol.
07.05, 2022 23:19:25
Podpořte rozumně Ukrajiny armádu, ne invaze Ruska do Evropy. (Rusko je tyranie bez
spravedlivých práv živých tvorů nyní zejména zvířat, horší než Západní demokracie bez toho).
Politolog, z časopisu „Archon“ Bredichin pro PolitRussia: „Putinův koncept velké Evropy od
Lisabonu po Vladivostok je, v nástupci sovětské RVHP–Euroasijská hospodářská unie. připojovat
evropské státy, jako Maďarsko. Předseda ruské Státní dumy Volodin: sankcím proti Rusku. EU se
může rozpadnout.
https://www.pokec24.cz/politika/politolog-bredichin-putinuv-koncept-velke-evropy-od-lisabonu-povladivostok-je-nyni-docela-proveditelny/?attempt=2 : Politolog Bredichin: „Putinův koncept velké
Evropy od Lisabonu po Vladivostok je nyní docela proveditelný“, 7.5.2022, Janinna
Aktualizováno kvě 08, 2022 9:08:36dopol.
08.05, 2022 7:51:04
Support rationally Ukraine army, not Russian invasion in Europe (Russia is tyranny without just
rights of living creatures, now especially animals, worse than West democracy without
it).Politologist Bredichin of Archon magazine for PolitRussia:"Putin's big Europe concept from
Lisbon to Vladivostok is, in successor of Soviet CMEA-Eurasian Economic Union. to include
European states eg Hungary. Russia State Duma President Volodin: sanctions against Russia. EU
can disintegrate.
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https://www.pokec24.cz/politika/politolog-bredichin-putinuv-koncept-velke-evropy-od-lisabonu-povladivostok-je-nyni-docela-proveditelny/?attempt=2 : Politolog Bredichin: „Putinův koncept velké
Evropy od Lisabonu po Vladivostok je nyní docela proveditelný“, 7.5.2022, Janinna
Aktualizováno kvě 08, 2022 9:02:31dopol.
08.05, 2022 8:03:56
Žid-plaziáni, ne žid-andělé, dobří alespoň v základu: Ježíš jedl košer maso, plaziáni stále neví,
jestli vykonali jeho trest smrti za to, tj. jestli zaplatil za svou Poslední večeři košer umučeného
beránka, či vstal z mrtvých, vykoupil živé tvory, hrozí konec světa-atomová válka. Sv. Pavel v 51 po
Kristu: plaziáni zabili Ježíše, ne Římané (1 Te 2:14-15). Plaziáni: Ježíš je méněcenný žid-bastard
(Talmud: žid se má oženit do 24 roků), v 30 letech žil u rodičů, máma: je vyvolený.
- Ježíš byl žid, viď, jen si to seberte, měl 30 roků, stále žil u rodičů, pracoval v otcově firmě, a
máma si myslela, že je vyvolený, jasný žid. (3:44-3:56), Neboť i někteří židé, ani stále po storočí
nevědí na některé věci zapomenout. Jako například? Dodnes se neví, jestli za Poslední večeři bylo
zaplacené. (8:18-8:27), viz https://tachles.tv/relacia/live/nehadz-flintu-do-zida-kto-zabil-jezisa :
Nehádž flintu do žida, alebo pať najvačších stereotypov o židoch, hráli Michael Szatmary atd.,
připravili Tomáš Hudák, Michael Szatmary atd., vyrobené s podporou Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, copyright Tachles TV, 2.5.2022
- Viz Český ekumenický překlad Bible, Česká biblická společnost, 2004, strany 1202-1203 (Autor
apoštol Pavel v 51 po Kristu: 1 Te 2:14-15), 1074 a 1126 (Autor evangelista Lukáš v 70-90 po
Kristu, průvodce apoštola Pavla: o apoštolu Petru Sk 3:13-15, o sv. Štěpánu Sk 7:52)
- "Sňatek se doporučuje uzavřít v raném věku. Pro muže je to osmnáct let (Avot V, 24). "Dokud
tvoje ruka spočívá na šíji tvých synů" ( 5) Tj. dokud máš nad nimi moc.) - od šestnácti do dvaceti
dvou, nebo podle jiného názoru od osmnácti do dvaceti čtyř - ožeň je. (Kid. 30a) Říká se, že "do
věku dvaceti let Svatý, budiž pochválen, vyčkává, zda se muž ožení, a jestliže tak do té doby
neučiní, prokleje ho (tj. bude šílený, má poznámka) (tamtéž 29b).“, zdroj: s. 207, TALMUD /pro
každého/, Historie, struktura a hlavní témata Talmudu, autor Abraham Cohen, nakladatelství
SEFER, Praha 2006 ve spolupráci s European Jewish Publication Society.
- Bastardovi nesmí žádný žid podle židovského práva dát svou dceru za manželku, proto se podle
židovského práva bastard může oženit pouze s cizinkou či otrokyní, ačkoliv i bastard se může stát
židovským králem. Podle židovského Talmudu důvodem celibátu Ježíše z Nazaretu, zřejmě Krista
v jeho věku 33 let měla být skutečnost, že tento Ježíš měl být také bastard. Viz Bible, Starý zákon,
2. Samuelova 11 kapitola a násl., a https://cs.wikipedia.org/wiki/Mamzer
Aktualizováno kvě 08, 2022 7:10:14odpol.
08.05, 2022 17:00:58
Jew-reptilians, not Jew-angels, good at least in base: Jesus ate kosher meat, reptilians still don't
know if they carried out his death penalty for it, ie if he paid for his Last Supper of kosher tortured
lamb, or is resurrected from the dead, he redeemed living creatures, world end by nuclear war
threatens. St. Paul in 51 anno Domini: reptilians killed Jesus, not Romans (1 Thess. 2:14-15).
Reptilians: Jesus is inferior Jew-bastard (Talmud: Jew is to marry till 24 years old), lived at age of
30 with parents, mother: he is chosen.
- Jesus was Jew, you see, just take it, he was 30 years old, he still lived with his parents, he
worked in his father's business, and mother thought he was a chosen, clear Jew. (3:44-3:56)
Because some matters Jews still cannot forget for centuries. For example what? It is still unknown
if the Last Supper was paid for. (8:18-8:27), see https://tachles.tv/relacia/live/nehadz-flintu-do-zidakto-zabil-jezisa : Nehádž flintu do žida, alebo pať najvačších stereotypov o židoch/Don't throw flint
into a Jew, or the five biggest stereotypes about Jews, starring Michael Szatmary etc., prepared by
Tomáš Hudák, Michael Szatmary etc., produced with support of Ministry of Investments, Regional
Development and Informatization of the Slovak Republic, copyright Tachles TV, 2.5.2022
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- See Czech Ecumenical Translation (ČEP) of the Bible, Czech Biblical Society, 2004, pages 12021203 (Author Apostle Paul in 51 anno Domini: 1 Thessalonians 2:14-15), 1074 and 1126 (Author
evangelist Luke in 70-90 anno Domini, guide of the apostle Paul: about the apostle Peter Acts 3:1315, about St. Stephen Acts 7:52)
- "Marriage is recommanded to enter at an early age. For man is that eighteen years (Avot V, 24).
"Until your hand rests on neck of your sons" ( 5) Ie as long as you have power over them.) from
sixteen to twenty two, or according to second opinion from eighteen to twenty four - marry them.
(Kid. 30a) It is said that "to age of twenty years Saint, be praised, waits, whether man marries, and
if so till then he does not do it, He will curse him (ie he will be mad, my note) (ibid 29b)”, source:
page 207, TALMUD /pro každého/, Historie, struktura a hlavní témata Talmudu/ Everyman's
Talmud: The Major Teachings of the Rabbinic Sages, author Abraham Cohen, publishing house
SEFER, Prague 2006 in cooperation with European Jewish Publication Society
- According to Jewish law no Jew may give his daughter as a wife to bastard, therefore bastard
must marry only with foreigner or female slave, although also bastard can become Jewish king.
According to Jewish Talmud the reason of celibacy of Jesus Nazaretus, apparently Christ in his
age of 33 years should be the fact, that this Jesus should be also bastard. See Bible, Old
Testament, 2 Samuel 11 chapter et seq., and https://cs.wikipedia.org/wiki/Mamzer
Aktualizováno kvě 08, 2022 7:16:54odpol.
08.05, 2022 19:16:54
Žid Bůh-charita: B.Myers, rabín Bratislava: Často otázku, může dobrý člověk, nebudu jíst košer
například. národa Izrael, Tóra království kněží, paraša Kedošim svatý je víc jak morální.*
K.E.Sidon, český vrchní zemský rabín: lidský sklon rozlišuje, slouží dobru nebo zlu, špatnosti, čili
slouží pravdě, něčemu smysluplnému, nebo marnosti, co žádný smysl, myslím, moše rabejnu
(Mojžíš) se dozvěděl.** Bible, Jan 19,38 Josef z Arimatie-Ježíšův učedník, ale tajný, se bál Židů.***
* Baruch Myers, hlavní rabín ŽNO Bratislava: Často jako rabín slyším otázku, že přece může být
dobrý člověk, když nebudu jíst košer například. (0:25-0:32) Ale Tóra, která je náš speciální unikátní
smlouva, co obsahuje unikátní poslání toho národa Izrael, který Tóra nazývá království kněží, tam
je to víc, neboť jde o to, přesně jako název této paraša Kedošim svatý je víc jak morální. (1:031:23), viz https://tachles.tv/relacia/rabinska-múdrosť/tyzdenna-parasa-kedosim-hlavneho-rabinazno-ba-barucha-myersa : Týždenná paraša Kedošim (Svatí, má pozn) hlavného rabína ŽNO BA
Barucha Myersa, 4 min, 6.5.2022 Rabínska múdrosť "Svätí budete!" - prečo podľa Tory byť len
"dobrý človek" nestačí.
** Rabín Karol Efraim Sidon, český vrchní zemský rabín: Že vlastně jenom to, čím se ten lidský
sklon rozlišuje, čím se rozdvojuje, je právě to, jestli vlastně tím člověk slouží dobru nebo slouží zlu,
nebo špatnosti, čili jestli slouží pravdě, nebo jestli slouží něčemu smysluplnému, nebo marnosti,
něčemu, co prostě žádný smysl nemá, a to je vlastně to, myslím, jako to od samého začátku, co
moše rabejnu vlastně jako tohle to se dozvěděl, si to, si tohle to uvědomil, tak to vlastně jako leží v
mysli a v těch všech velkých rabínů, kteří se vlastně jako tím zabývají, poněvadž vlastně to je
vlastně to základní, s čím má člověk, co ve svém životě dělat, totiž rozlišovat mezi dobrem a zlem a
jak sami dobře víme, tak vlastně ono to není tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo
(15:50-17:04), viz https://tachles.tv/relacia/rabinska-múdrosť/tydenni-zamysleni-rabina-sidona2904 : Týdenní zamyšlení rabína Sidona 29.04.2022, Dvar Tora rabína E Sidona: paraša Acharej
mot (Po smrti, má pozn)
*** Bible ČEP, Jan 19, 38Potom požádal Piláta Josef z Arimatie (člen židovské rady, viz Bible,
Lukáš 23,50) – byl to Ježíšův učedník, ale tajný, protože se bál Židů – aby směl Ježíšovo tělo
sejmout z kříže. Když Pilát k tomu dal souhlas, Josef šel a tělo sňal. 39Přišel také Nikodém (člen
židovské rady, viz Bible, Jan 3,1), který kdysi navštívil Ježíše v noci, a přinesl asi sto liber směsi
myrhy a aloe., viz http://www.biblenet.cz/b/John/19#v38
Aktualizováno kvě 09, 2022 12:33:31odpol.
09.05, 2022 10:27:11

1236

Jew God-charity: B.Myers, Rabbi Bratislava: Often question, can good person, I will not eat kosher
for example. nation of Israel, in Torah the kingdom of priests, parsha kedoshim the holy is more
than moral.* K.E.Sidon, Czech Chief Rabbi: human inclination distinguishes, he or she serves good
or evil, badness, ie serves truth, something meaningful, or vanity, what no sense, I think, moshe
rabeinu (Moses) learned.** Bible, John 19,38 Joseph of Arimathaea, disciple of Jesus, but secretly
for fear of the Jews.***
* Baruch Myers, Chief Rabbi of Jewish religious community in Bratislava: As a rabbi, I often hear
the question that he or she can be a good person if I do not eat kosher, for example. (0:25-0:32)
But the Torah, which is our special unique covenant, which contains the unique mission of the
nation of Israel, which the Torah calls the kingdom of priests, there it is more, because it is exactly
as the name of this parsha kedoshim the holy is more than moral. (1:03-1:23),
see https://tachles.tv/relacia/rabinska-múdrosť/tyzdenna-parasa-kedosim-hlavneho-rabina-zno-babarucha-myersa : Weekly parsha kedoshim (saints, my note) of Chief Rabbi of Jewish religious
community in Bratislava, Baruch Myers, 4 minutes, 6.5.2022 Rabbinic wisdom "You will be the
saints!" - why, according to Torah, only being a "good human" is not enough.
** Rabbi Karol Efraim Sidon, Czech Chief Rabbi: That in fact only what distinguishes the human
inclination, what halved it, it is precisely if through it a human actually serves good or serves evil or
badness, or if he or she serves the truth, or if he or she serves something meaningful, or vanity,
something what just make no sense, and that's actually it, I think, such as from the very beginning,
what moshe rabeinu (our Rabbi Moses, my note) actually learned as this, he realized it, so this
actually lies in the mind and in all those great rabbis who actually are interested in it as such,
because in fact it is actually the basic thing, with which a human should what to do in his or her life,
namely to distinguish between good and evil and how well we know, so it's not as simple as it could
seem at first sight (15:50-17:04), see https://tachles.tv/relacia/rabinska-múdrosť/tydenni-zamyslenirabina-sidona-2904 : Weekly Contemplations of Rabbi Sidon, 29.04.2022, Dvar Torah of Rabbi E
Sidon: parsha Acharei Mot (After death, my note)
*** Bible KJV, John 19, 38 And after this Joseph of Arimathaea (a counsellor, see Bible, Luke
23,50), being a disciple of Jesus, but secretly for fear of the Jews, besought Pilate that he might
take away the body of Jesus: and Pilate gave him leave. He came therefore, and took the body of
Jesus. 39 And there came also Nicodemus (a ruler of the Jews, see Bible, John 3,1), which at the
first came to Jesus by night, and brought a mixture of myrrh and aloes, about an hundred pound
weight., see https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+19&version=KJV
Aktualizováno kvě 09, 2022 1:02:57odpol.
09.05, 2022 13:02:57
https://www.facebook.com/starostove/community/?ref=page_internal
Aktualizováno kvě 09, 2022 1:04:30odpol.
09.05, 2022 13:04:30
https://www.facebook.com/starostove/community/?ref=page_internal
Aktualizováno kvě 09, 2022 1:04:55odpol.
09.05, 2022 13:04:55

Fotky na timeline
Osvobození od nacismu. Po cca 80 letech, jestli se to nenapraví, pak charita (tj. Bůh) nebude chtít
tuto židovskou demokracii, ale diktaturu s ochranou zvířat, např. Hitlera Třetí říši./ Liberation from
Nazism. After aboout 80 years, unless this corrects, then charity (ie God) will not want this Jewish
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democracy, but a dictatorship with animal protection, eg Hitler's Third Reich.
https://www.facebook.com/groups/346318932206488/permalink/2055311927973838/ : Martina
Martina, 3.5.2022, Slepice v nouzi, Veřejná skupina
Osvobození od nacismu. Po cca 80 letech, jestli se to nenapraví, pak charita (tj. Bůh) nebude chtít
tuto židovskou demokracii, ale diktaturu s ochranou zvířat, např. Hitlera Třetí říši./ Liberation from
Nazism. After aboout 80 years, unless this corrects, then charity (ie God) will not want this Jewish
democracy, but a dictatorship with animal protection, eg Hitler's Third Reich.
https://www.facebook.com/groups/346318932206488/permalink/2055311927973838/ : Martina
Martina, 3.5.2022, Slepice v nouzi, Veřejná skupina
09.05, 2022 14:09:06

Fotky na timeline
Osvobození od nacismu. Po cca 80 letech, jestli se to nenapraví, pak charita (tj. Bůh) nebude chtít
tuto židovskou demokracii, ale diktaturu s ochranou zvířat, např. Hitlera Třetí říši./ Liberation from
Nazism. After aboout 80 years, unless this corrects, then charity (ie God) will not want this Jewish
democracy, but a dictatorship with animal protection, eg Hitler's Third Reich.
https://www.facebook.com/caritaslogie/posts/676120595885120 : Fakultní nemocnice u sv. Anny v
Brně – Mezinárodní centrum klinického výzkumu s pokusy (viz níže foto) s výsledkem v
nedohlednu týkajícími se přímo těchto srdečních chlopní, kde zásadní roli mají geneticky
modifikovaná prasata., viz: Chlopně budou z modifikovaných prasat, 5.10.2016, – Brno, Jan Trojan,
Právo (původní úvodní foto článku viz níže, v článku následně cenzurováno)
Osvobození od nacismu. Po cca 80 letech, jestli se to nenapraví, pak charita (tj. Bůh) nebude chtít
tuto židovskou demokracii, ale diktaturu s ochranou zvířat, např. Hitlera Třetí říši./ Liberation from
Nazism. After aboout 80 years, unless this corrects, then charity (ie God) will not want this Jewish
democracy, but a dictatorship with animal protection, eg Hitler's Third Reich.
https://www.facebook.com/caritaslogie/posts/676120595885120 : Fakultní nemocnice u sv. Anny v
Brně – Mezinárodní centrum klinického výzkumu s pokusy (viz níže foto) s výsledkem v
nedohlednu týkajícími se přímo těchto srdečních chlopní, kde zásadní roli mají geneticky
modifikovaná prasata., viz: Chlopně budou z modifikovaných prasat, 5.10.2016, – Brno, Jan Trojan,
Právo (původní úvodní foto článku viz níže, v článku následně cenzurováno)
09.05, 2022 14:10:57
Zřejmě ztráty několik tisíc ukrajinských vojáků v Mariupolu. 10.5.2022: 12:35 - V ocelárnách
Azovstal je stále přes tisíc ukrajinských vojáků, uvedla ukrajinská vicepremiérka Iryna
Vereščuková. Mnoho z nich je jich zraněných, mnozí z nich vážně,* 2022: MOSKVA, 5. dubna –
RIA Novosti. Čištění Mariupolu pokračuje a ve městě je několik tisíc ukrajinských ozbrojenců, řekl v
úterý Denis Pušilin, šéf Doněcké lidové republiky.**
* 12:35 - V ocelárnách Azovstal je stále přes tisíc ukrajinských vojáků, uvedla ukrajinská
vicepremiérka Iryna Vereščuková. Mnoho z nich je jich zraněných, mnozí z nich vážně, a proto
potřebují evakuovat. V ocelárnách je podle ní stále stovka civilistů., 11:11 - Když v pondělí ruští
vojáci ostřelovali Oděsu, jednal v jednom z bombových krytů předseda Evropské rady Charles
Michel s ukrajinským premiérem Denisem Šmyhalem. Tweet foto: Hanna Liubakova
@HannaLiubakova The @eucopresident was in Odesa during missile strikes that destroyed
infrastructure and brought victims. Together with the Prime Minister of Ukraine Denis Shmygal,
@CharlesMichel had to hide in the bomb shelter. This is such an important commitment and sign of
solidarity 8:42 PM · May 9, 2022, viz https://www.novinky.cz/valka-na-ukrajine/clanek/valka-
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ukrajina-rusko-online-40388819 : ON-LINE: Válka na Ukrajině, 1.3.2022, 17:06 • Aktualizováno
12:42 (zřejmě 10.5.2022 a nesprávně uvedeno datum 1.3.2022), Novinky
** МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Зачистка Мариуполя продолжается, в городе находятся
несколько тысяч украинских боевиков, заявил во вторник глава Донецкой народной
республики Денис Пушилин./ MOSKVA, 5. dubna – RIA Novosti. Čištění Mariupolu pokračuje a
ve městě je několik tisíc ukrajinských ozbrojenců, řekl v úterý Denis Pušilin, šéf Doněcké lidové
republiky., viz https://ria.ru/20220405/mariupol-1781964982.html : 05.04.2022, Зачистка
Мариуполя продолжается, заявил Пушилин/ ČESKY: Čištění Mariupolu se prodlužuje, sdělil
Pušilin, Ria Novosti
Aktualizováno kvě 10, 2022 3:10:17odpol.
10.05, 2022 15:10:17
Apparently the loss of several thousands of Ukrainian soldiers in Mariupol. 10.5.2022: 12:35 There are still over a thousand of Ukrainian soldiers in Azovstal steelworks, said Ukrainian Deputy
Prime Minister Iryna Vereshchuk. Many of them are injured, many of them seriously,* 2022:
MOSCOW, April 5 - RIA Novosti. Cleansing of Mariupol continues and there are several thousands
of Ukrainian soldiers in city, Denis Pushilin, head of Donetsk People's Republic, said on Tuesday.**
* 12:35 - There are still over a thousand of Ukrainian soldiers in Azovstal steelworks, said Ukrainian
Deputy Prime Minister Iryna Vereshchuk. Many of them are injured, many of them seriously,, and
therefore they need to evacuate. According to her, there are still a hundred of civilians in
steelworks., 11:11 - During missile strikes of Russian troops in Odessa on Monday, European
Council President Charles Michel met together with Ukrainian Prime Minister Denys Shmyhal in
one of the here bomb shelters. Tweet photo: Hanna Liubakova @HannaLiubakova The
@eucopresident was in Odesa during missile strikes that destroyed infrastructure and brought
victims. Together with the Prime Minister of Ukraine Denis Shmygal, @CharlesMichel had to hide
in the bomb shelter. This is such an important commitment and sign of solidarity 8:42 PM · May 9,
2022, viz https://www.novinky.cz/valka-na-ukrajine/clanek/valka-ukrajina-rusko-online-40388819 :
ON-LINE: Válka na Ukrajině, 1.3.2022, 17:06 • Aktualizováno 12:42 (zřejmě 10.5.2022 a
nesprávně uvedeno datum 1.3.2022), Novinky/ ENGLISH: ON -LINE: War in Ukraine, 1.3.2022,
17:06 • Updated 12:42 (apparently 10.5.2022 and incorrectly said date 1.3.2022), Novinky
** МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Зачистка Мариуполя продолжается, в городе находятся
несколько тысяч украинских боевиков, заявил во вторник глава Донецкой народной
республики Денис Пушилин./ ENGLISH: MOSCOW, April 5 - RIA Novosti. Cleansing of Mariupol
continues and there are several thousands of Ukrainian soldiers in city, Denis Pushilin, the head of
the Donetsk People's Republic, said on Tuesday., see https://ria.ru/20220405/mariupol1781964982.html : 05.04.2022, Зачистка Мариуполя продолжается, заявил Пушилин/
ENGLISH: Pushilin said that cleansing of Mariupol is prolonged., Ria Novosti
Aktualizováno kvě 10, 2022 11:36:31odpol.
10.05, 2022 23:36:31
Lidé po smrti reinkarnovaní do nejvíce vražděných (hospodářských) zvířat smrtelně nenávidí, nikdy
neodpustí a už nevěří v evoluci nyní židů světa řádu, ale chtějí násilnou revoluci (atomovou válku).
ČÁST 1-Celý projev předsedy druhé největší české proruské opoziční strany SPD, Tomio Okamury
v českém Parlamentu dne 10.5.2022:
Úterý 10. května 2022
(Schůze pokračovala v 14.00 hodin.)
Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já bych rád navrhl na program schůze
Poslanecké sněmovny bod s názvem Vláda neřeší předražené energie. Vláda Petra Fialy odmítá
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řešit předražené energie a pro české občany nedělá absolutně nic. Přístup takzvaného demobloku
je zcela asociální a ostudný. Poslanci vládní koalice Spolu, což je ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a
Pirátů a STAN odmítli minulý týden na mimořádné schůzi Sněmovny opět projednat návrhy opozice
na snížení cen energií a pohonných hmot pro občany.
• 19. schůze (pořad)
https://www.psp.cz/eknih/2021ps/stenprot/019schuz/s019127.htm
Úterý 10. května 2022
(14.10 hodin)
(pokračuje Okamura)
Dokonce k těmto tématům ani nepřipustili vést otevřenou parlamentní rozpravu, ve které by
zazněly konkrétní návrhy a argumenty, které hnutí SPD chtělo v této věci předložit. A samozřejmě
vláda sama žádné alternativní návrhy nemá a nepředkládá. Na této schůzi se mělo na základě
požadavku opozice jednat mimo jiné o snížení daně z přidané hodnoty u elektřiny, plynu, benzinu a
nafty, o omezení podpory takzvaných solárních baronů z veřejných peněz a o využití části výnosu z
prodeje emisních povolenek na pomoc domácnostem.
Kvůli postoji poslanců Fialovy vládní koalice, tak bude mít Česká republika i nadále jedny z
nejvyšších cen energií a pohonných hmot v celé Evropě. Přitom většina evropských vlád svým
občanům v těchto oblastech pomáhá třeba tím, že daně z přidané hodnoty u energií a pohonných
hmot snížily, anebo ceny těchto komodit takzvaně zastropovaly. Takto pomáhá svým občanům - na
rozdíl od České republiky, od vlády České republiky, tak takto pomáhá tím jak navrhuje SPD
například Francie, takto pomáhá svým občanům Německo, Chorvatsko, Belgie, Španělsko,
Dánsko, Polsko, Maďarsko, Itálie, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Portugalsko, Kypr, Estonsko
či Irsko.
Vláda Petra Fialy z ODS ale pro české občany nedělá absolutně nic, a to i v přímém srovnání s
jinými evropskými zeměmi. Její přístup, té vlády Petra Fialy, je i ve srovnání se zbytkem Evropy
zcela asociální a ostudný. Tímto svým jednáním vláda dále ztrácí podporu veřejnosti a měla by
podat demisi. Tato vláda je i zadarmo drahá, protože kvůli neschopnosti premiéra Fialy řešit
zdražování, každý měsíc občané platí předražené složenky, předražené potraviny, předražené
složenky za energie a také se zdražuje bydlení.
Hnutí SPD samozřejmě se na toto už dávno nemůže dívat, a my jenom nemluvíme, my
předkládáme konkrétní řešení a návrhy zákonů. Takže hnutí SPD bude vkládat do legislativního
procesu ve Sněmovně zákon, který zaručí českým občanům a firmám levnější elektřinu. My víme,
jak ukončit předražování energií. Hnutí SPD reaguje na drakonicky rostoucí ceny elektřiny a
nečinnost vlády tím, že jsme vypracovali návrh zákona, který předložíme tady do Sněmovny a
vládě. Cílem tohoto zákona z pera SPD je, aby dodavatelé elektřiny měli povinnost dodávat
elektřinu spotřebitelům s nižšími příjmy výhradně za cenu odpovídající jejím výrobním nákladům v
rámci takzvaného sociálního tarifu, případně za cenu stanovenou nařízením vlády.
Návrh zákona z pera SPD pevně definuje povinnost osob zastupující stát v orgánech energetických
společností se státním majetkovou účastí, např. ČEZ a jejich zájmu hájit zájmy státu, včetně
hlavních cílů energetické politiky státu a v souladu s péčí řádného hospodáře. Krátce řečeno a
laicky přeloženo: chceme, aby se vyvážela na energetickou burzu do EU až přebytky energie,
nikoliv jako je tomu dnes, kdy tady levně vyrábíme elektřinu a místo aby si ji občané a naše
podniky, firmy, mohli přímo koupit, tak nejprve ji vyvážíme na západoevropskou burzu tady - ala
Evropská unie, tam nám ji zdraží až o 4 000 %, slyšíte dobře, a tu drahou energii, kde nás na burze
přeplácí Němci, tu původně levnou naši energii, zdraženou kvůli EU, my si tady draze vykupujeme
zpátky. Šílený systém, který tady toleruje vláda Petra Fialy. Je to přesný. No, toleroval to i Andrej
Babiš.
Ale my jsme vlastenecká strana, a my říkáme, ať se nejdřív, nejdřív ze zákona, ať se ta levně
vyrobená energie, ať se naplní potřeby našich občanů a našich firem, a až přebytky aby se
vyvážely na tu burzu, tam ať se prodávají v zahraničí. Takže to je princip našeho návrhu. Náš
návrh zákona dále stanoví nástroje státní energetické politiky, kterými jsou v prvé řadě povinnost
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dodavatelů elektřiny z majetkovou účastí státu, dodávat elektřinu přednostně a přímým
distributorům na území České republiky alespoň v množství předpokládaném pro spotřebitele, a to
za cenu, která neobsahuje nepřiměřený zisk korporace. Tímto způsobem se vynechá její přeprodej
na zahraniční trh a zpětný prodej do České republiky za vyšší cenu či tvorba ceny podle komoditní
burzy v zahraničí.
Podle našeho názoru by se měly do zahraničí vyvážet pouze přebytky energie. Hnutí SPD má na
rozdíl od současné nekompetentní a nečinné vlády premiéra Petra Fialy konkrétní řešení na pomoc
občanů ohroženým vysokými cenami energií, což jsou všichni občané České republiky a všechny
české firmy. Takže tento zákon my podáváme, takže tady za pár dní v uvozovkách k tomu uvidíme,
jaké má stanovisko vláda. To stanovisko už můžeme predikovat samozřejmě, protože vláda bude
mít stanovisko buď neutrální nebo zamítavé - to už říkám teď, a dál bude tím pádem platit, že tato
bezzubá vláda Petra Fialy, která je zadarmo drahá pro všechny občany České republiky, vytahuje
jim zbytečně peníze na úkor Němců a na úkor Evropské unie vytahuje peníze našim občanům z
peněženek, tak dál občané kvůli této vládě budou platit předražené energie.
Ale my tady návrhy máme, my jsme strana, která neslibuje planě. Vy jste slibovali změnu, vláda
Petra Fialy, premiér Petr Fiala, když ještě nebyl premiérem, tak já jsem v těch předvolebních
debatách byl, tak říkal, že pětikoalice bude změna. No, někteří lidé tomu uvěřili, protože Petr Fiala
zapomněl říct, že měl na mysli změnu k horšímu, a to je ten problém. Takže já to znovu zopakuji.
Já navrhuji jako první bod - a máme tady konkrétní řešení ze zákonem, konkrétní řešení, kdy
můžeme zlevnit občanům elektřinu, je to logické, je to jasné, je to dobře právně zpracované.
(Ukazuje listinu.) A teď uvidíme, jestli vláda Petra Fialy chce opravdu zlevnit elektřinu, že jste
bezzubí, to už víme, protože už máte tady půlroku většinu ve Sněmovně a nic. A ve srovnání s těmi
všemi zeměmi, co jsem tady jmenoval, čeští občané platí jedny z nejdražších cen energií a tak
dále. Je to strašný, strašný, kam to dovedla vaše vláda.
A jenom zdůrazním, že 30 % občanů podle Sociologické ústavu Akademie věd je ve finančních...
30 % domácností je ve finančních potížích a o 40 % stoupl za vaší vlády počet nových exekucí, a
je vám to úplně jedno, úplně jedno vám to je. Já znovu zopakuji ten název. Já navrhuji bod: Vláda
neřeší předražené energie a navrhuji to jako první bod jednání dnešní schůze Poslanecké
sněmovny, protože opravdu ten problém je velký a vláda na to kašle. Vy jste tady radši navrhovali
minulý týden zavedení korespondenční volby (se smíchem), to je vaše priorita změnit volební
zákon tak, protože máte strach, že vám klesají preference, což jsme ale viděli o víkendu, průzkum
Kantar v České televizi, kdy dokonce tři z pěti vládních stran se ocitají na nebo pod hranicí pěti
procent, což... a dokonce předsedkyně strany, která má 3 % preference, dělá předsedkyni
Poslanecké sněmovny - paní Pekarová Adamová, a je jednou ze tří nejvyšších ústavních činitelů,
to tady ještě nebylo, to tady ještě nebylo. Ale to je vaše věc.
My si naopak přejeme, aby paní Pekarová pokračovala ve svých veřejných vyjádření, to je naše
přání, protože to samozřejmě nám pomáhá.
Místopředseda PSP Jan Bartošek: K pořadu schůze, prosím, pane předsedo.
Poslanec Tomio Okamura: A k čemu jinému mluvím? Teď jsem to nepochopil. Já jsem to
nepochopil, já tady říkám, že kvůli tomu, že neřešíte energie, tak vám klesají preference, vždyť
tady mluvím o bodu energie celou dobu, protože to neřešíte, tak to není k pořadu schůze? Anebo
já nesmím jakoby spojit ve svém návrhu vaše klesající preference s tím, že odmítáte pomáhat
lidem s cenami energií? (Mpř. Bartošek: Navrhujete nový bod, já jsem si ho poznamenal. Prosím,
pokračujte ve zdůvodnění bodu.)
Tak to už by bylo trošku moc ne, pane místopředsedo? Nezlobte se na mě. Ale že to uvádím do
širších jakoby kontur, to, že neřešíte zdražování, proto klesají preference, tak to snad není mimo
jakoby program (se smíchem). Já vím, že se vám to nelíbí, protože i vy jste pod těch 5 % jako
lidovci, ale vás jsem ani nestačil jmenovat ještě, ani jsem to neměl teď v plánu, musím říct, takže
takhle.
Já jsem jenom chtěl říct, ale víme, jak je to vrtkavé, třeba jednou bude v té situaci zase SPD, takže
já to nechci víc rozebírat, to se může stát komukoliv tady. Víme, jak je to opravdu vrtkavé. Tady o
tom nehodlám více hovořit. Takže to jako bod číslo jedna.
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Teď tu mám bod číslo dvě, a to je bod s názvem - a to bych navrhl jako druhý bod dnešní schůze
Poslanecké sněmovny - Financování obnovy Ukrajiny, je ten název. ***
• 19. schůze (pořad)
https://www.psp.cz/eknih/2021ps/stenprot/019schuz/s019128.htm
Úterý 10. května 2022
(14.20 hodin)
(pokračuje Okamura)
Protože Evropská komise zveřejnila, že se chystá založit fond solidarity, ze kterého hodlá
financovat poválečnou obnovu Ukrajiny. A členským státům podle agentury Bloomberg už dala
Evropská komise najevo, že většinu dlouhodobých nákladů ponesou členské státy EU včetně
České republiky. No a za sebe můžu říct, že hnutí SPD odmítá, aby čeští občané dle návrhů
Evropské unie financovali ze svých daní obnovu Ukrajiny, kterou řídí a rozkrádají oligarchové a
která je na předních místech v žebříčku korupce.
No a hlavně ten problém je, proč já chci zařadit tento bod, že já už jsem vás k tomu vyzýval minulý
týden. Proč o tom neinformujete veřejnost? Proč premiér Petr Fiala nebo ministr zahraniční, tak to
je ten pan neviditelný Lipavský, jo, tak proč tady nepředstoupí před Poslaneckou sněmovnu a takto
zásadní věc, která zadluží Českou republiku na desítky let a s kterou jsem přesvědčen, že velké
množství občanů České republiky nesouhlasí, tak proč to utajujete? Proč to tajíte, tuhletu
informaci? Proto já to chci zařadit jako mimořádný bod s názvem Financování obnovy Ukrajiny, aby
tady vládní představitelé zdůvodnili za a) proč to tají a za druhé, proč s tím souhlasí. Proč to
neodmítnou? Protože Evropská komise podle toho, co víme, tak nyní pracuje na mechanismu,
který by měl pokrývat dlouhodobé potřeby Ukrajiny, ale z peněz členských států Evropské unie.
A tento instrument, který teď vymýšlí Evropská komise, by se prý údajně měl podobat fondu na
podporu ekonomiky zasažené pandemií, na kterou si evropská sedmadvacítka celkem půjčila
stovky miliard eur u komerčních bank, čímž dále zadlužila členské státy včetně České republiky.
Tento nový, tak zvaný ukrajinský fond, by měl sloužit k financování investic a reforem schválených
vládou v Kyjevě. To znamená, vláda, kde sám prezident Zelenskyj ještě před několika měsíci, ještě
před válkou, byl článek na Seznamu na serveru Novinky, že se vyhýbá placení daní na Ukrajině. A
je na seznamu Pandora Papers a firmy má registrované, potažmo jeho manželka, on to různě
popřeváděl na své společníky v daňových rájích, tak tam má Česká republika sypat peníze, do
zkorumpované země, prokazatelně zkorumpované země, což jsou i přímo, přímo to konstatoval
Evropský účetní dvůr, což je, v loňském roce to konstatoval, což je poradní orgán Evropské unie,
že se miliardy eur s pomocí Ukrajině, kvůli korupci se tam ztratily miliardy eur. A že to prospělo
nikoliv Ukrajincům, ale oligarchům a korupci. Přímo cituji z té zprávy.
Takže do takové zkorumpované země vy chcete jako vláda dávat peníze ještě na dluh, peníze
České republiky? Když u nás lidi, třicet procent domácností je v problémech? Jo a stoupá počet
exekucí. Takže vy, místo abyste ty peníze, pakliže tedy nějaké peníze jsou, ale to má být opět na
dluh, tak proč nepomůžete českým občanům? A hlavně proč o tom mlčíte?
Takže a jak to tak vypadá, tak toto téma bude zřejmě jednou z priorit pro české předsednictví v
Evropské unii v druhé polovině letošního roku. Dosavadní reformy, jak víme, jak už jsem o tom
hovořil, však nevedly k rozvoji Ukrajiny a zlepšení situace jejich obyvatel, ale prospěly oligarchům,
zahraničním koncernům a všeobecné korupci.
Hnutí SPD tyto návrhy a úvahy ze strany Evropské komise a ze strany vlády České republiky, ze
strany Fialovy vlády, jednoznačně odmítá. Již s předválečnou Ukrajinou byla spojena chronická
všudypřítomná korupce a velmi slabá úroveň právního státu, který by rozkrádání mohl zabránit.
Nevidíme tedy žádný důvod, aby si Evropská unie měla vzít další úvěry a financovat miliardy eur,
další úvěry za ručení české, za které by ručila i Česká republika. To znamená naši občané. Takže
nevidíme žádný důvod, proč by si Evropská unie včetně České republiky měla vzít další úvěry a
financovat miliardy eur do obnovy země, kterou řídí a rozkrádají oligarchové. Potřebujeme
investovat především v naší republice. A to je názor SPD.
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V této souvislosti, že se to taky týká té problematiky Ukrajiny, tak bych už v předstihu chtěl vyzvat
ministra vnitra Víta Rakušana. Protože vy jste tady zařadili bod Migrační krize nebo Strategie kolem
migrace schválně až na 18 hodin, aby už to byla, aby byla už snížená pozornost novinářů. Protože
samozřejmě večerní zprávy už budou natočeny, tak aby se to zase vyhnulo pozornosti médií.
Takhle to schválně děláte i s našimi mimořádnými schůzemi. Schválně to takhle děláte, vaše vládní
koalice, vy jste takoví političtí podvodníci. Vždycky dáte naši mimořádnou schůzi, dali jste na
čtvrtek na 18 hodin. Aby už zase novináři byli pryč. Dokonce až na 18.15. Takže dokonce i s
patnácti minutami, ještě později, jo, aby už novináři byli pryč, aby už měli natočené zprávy a aby se
o té vaší nečinnosti a o těch problémech, co způsobuje občanům, co nejméně mluvilo v médiích.
Takhle vy to děláte. Ale my to víme. My to vidíme tohleto vaše politicky podvodné jednání.
Vy se neumíte prostě postavit čelem nám opozici. Já už jsem opakovaně vyzýval premiéra Petra
Fialu, ať jde se mnou do debaty. Zahrnul jsem do toho tedy s dovolením i pana předsedu Babiše.
Ne aby šel se mnou, ale aby se mnou a s Babišem šel Fiala do debaty. Vždyť jsme tady jenom dvě
opoziční strany. Proč se bojí? Proč se premiér Fiala bojí s námi jít do debaty? Já ho chci tady
znovu veřejně vyzvat. My jsme tady pouze dvě opoziční strany a myslím, že tady, jo, tak ať se
postaví jako předseda vlády předsedům dvou opozičních stran. Jo? V přímém přenosu v televizi.
Proč se bojí? Vždyť je půl roku a já jsem s ním nebyl ještě v debatě. Tak to je tedy úplně
neuvěřitelné. To není žádný hrdina. Kdyby měl odvahu, tak se nám postaví z očí do očí do debaty.
On se ale bojí. To je vše. Přitom by to byla moc pěkná debata zajisté s vysokou sledovaností.
Fiala, Babiš, Okamura. A já tady, já nejsem mluvčí hnutí ANO, ale jsme tady jenom dvě opoziční
strany. Takže do toho jsem si to s dovolením zahrnul taky do toho výčtu, protože moc na výběr
není, že? Jo? Je nás tady málo, co se týče opozice.
No takže my se ho tady nemůžeme zeptat, a proto já jsem trošku nervózní, když mi tady třeba
někteří vládní představitelé, vlády mě tady umlčují, když chci mluvit na mikrofon, protože tady nám
úplně bráníte, abychom si popovídali s premiérem Fialou v přímém přenosu před sto tisíci občany,
ať se ukáže, jak to tedy je a jestli má vůbec nějaká řešení. No nemá, že jo, to my víme.
No a co se týče té problematiky, když jsem tedy řekl, jsem tady říkal, ta financování obnovy
Ukrajiny, tady navrhuji, tak ruku v ruce s tím bych se ještě právě, bych chtěl tady vyzvat pana
ministra vnitra Rakušana, ať řekne, kde budou, kde budou ty lokace pro umístění romských
uprchlíků. Mně píše obro... V České republice, ukrajinských romských uprchlíků. Protože mně píše
obrovské množství občanů, mně na Facebooku, dohromady na sociálních sítích mě sleduje čtyři
sta tisíc občanů České republiky. A píší mi opravdu masově. A mají obrovské obavy, protože
nechtějí, aby v jejich blízkosti byli ubytováni ti romští uprchlíci z Ukrajiny, kteří sem přišli na pozvání
vlády Petra Fialy. Že když mají maďarské občanství, tak tady samozřejmě nemají co dělat. Jo?
A teď jsme slyšeli na tiskové konferenci, že ministr vnitra Vít Rakušan teď po více než dvou
měsících říká, že se bude kontrolovat, kdo ti migranti vlastně jsou. No tak to přišel tedy pěkně
pozdě, když už tady jsou a už jsou s tím problémy. Takže to jenom potvrzuje svoji prostě, své
diletantství a svůj amatérismus, na který ale všichni teď doplácejí, v České republice už občané. Vít
Rakušan pouze řekl, že chce ty ukrajinské romské uprchlíky, ty nepřizpůsobivé uprchlíky, jako
kdybychom tady neměli nepřizpůsobivých dost, tak je chce umístit do Jihomoravského kraje a na
Vysočinu. Takže občané jsou zděšeni a píšou mi. Občané Jihomoravského kraje a z Vysočiny jsou
zděšeni, kam jim chce vláda vlastně ty nepřizpůsobivé romské uprchlíky z Ukrajiny umístit. Úplně
jsou zděšeni naši občané. A vláda to tají. Vláda to všechno tají. Jo? Protože jste si prohlasovali
nouzový stav a lhali jste lidem, že ten nouzový stav neomezí české občany. A tady to přesně
vidíme. Protože v nouzovém stavu vy to děláte utajovaně, stejně jako jste utajovaně odsouhlasili ty
miliardy na ty uprchlíky v nouzovém stavu, pak se to proláklo až po měsíci. A vy přesně víte, proč
tady je nouzový stav. Obelhali jste lidi. Proto to děláte potají a ničíte tady životy lidem v České
republice. A já se ptám a ptám se teď po čtrnácté hodině, protože Vít Rakušan schválně ten bod
dal až na dnes večer, tak aby to tady zaznělo ještě během dne. Ať řekne a očekávám to, kde a
kam přesně umístí ty romské nepřizpůsobivé uprchlíky z té Ukrajiny. Kam. Do jakých měst, do
jakých obcí, jaké to budou lokace. ***
• 19. schůze (pořad)
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https://www.psp.cz/eknih/2021ps/stenprot/019schuz/s019129.htm
Úterý 10. května 2022
(14.30 hodin)
(pokračuje Okamura)
Samozřejmě je úplně nepřijatelné, že se vychází někomu vstříc, že chce být ve skupině. Tak to asi
nejsou moc v trablech ti lidé, když si ještě vybírají, jestli ve skupině, anebo pětičlenná rodina, nebo
sedmdesátičlenná, když mají možnost si vybírat. A my to tady nechceme, my tady nechceme
žádné nepřizpůsobivé, nepřizpůsobivé uprchlíky. Doufám, že tady zazní v té debatě kolem
Ukrajiny, a znovu já tady navrhuji bod Ukrajina, tak že česká vláda...
Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jenom pro pořádek, pane předsedo, je to nový bod...
Poslanec Tomio Okamura: Já se k tomu dostanu, prosím vás...
Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se jenom ptám.
Poslanec Tomio Okamura: Opravdu, nerežírujte mi moje navrhování bodů. Já řeknu návrh bodu, já
nemám povinnost ho říkat na úvod. Já ho můžu říct, ten název bodu až na konci svého vystoupení.
To snad víte, jo, jako, takže.
Místopředseda PSP Jan Bartošek: To samozřejmě můžete. (Tomio Okamura: No tak vidíte.) Já
jenom bych si to poznamenal, aby to bylo v pořádku.
Poslanec Tomio Okamura: No, tak poznamenáte si, nebojte. Jo, jako jo.
To znamená, problémem je i to, že česká vláda dává 5 tisíc měsíčně tu dávku těm uprchlíkům na
osobu a také opakovaně. Ale Slováci dávají v přepočtu 1 700 korun a Poláci dávají v přepočtu 1
580 korun. Takže vy sem lákáte ty uprchlíky trojnásobně vyšší dávkou, než má Polsko a
Slovensko. I Maďarsko má podle mých informací nižší tu dávku. Vy jste prostě vláda, já se vůbec
nedivím, že vám přezdívají ukrajinská vláda a že premiérovi Fialovi, mi masově píšou lidi, už mu
přezdívají ukrajinský premiér. Vy tady neděláte pro české občany, jo. To prostě vy děláte proti
českým občanům všechno.
V této souvislosti bych také rád ocitoval, a samozřejmě budu to říkat i ve svém vystoupení po té 18.
hodině, že už se tady bouří dokonce i ředitelé pražských škol. Musím říct, že mně trošku zamrazilo
a jsem smutný z toho, že i na základní škole, kam jsem chodil já určitou část svého dětství, což je
Základní škola Chelčického v Praze 3 na Olšanském náměstí, tak i ředitel této školy, já jsem tam
chodil do první třídy, tak říká, že ani už nevyhověl všem těm ukrajinským zájemcům, protože - cituji:
Jinak bychom se velmi rychle stali školou s převahou žáků z odlišného jazykového prostředí. To
znamená, naše škola už by měla menšinu českých žáků! To snad není možné, protože už do té
doby, než byl příliv těch Ukrajinců, tak už měli ve třídách kolem 25 procent žáků, kteří se narodila v
rodinách s odlišným mateřským jazykem. Takže teď kdyby přijali ty Ukrajince, tak už by se Češi
stali menšinou ve své vlastní třídě, ve své vlastní zemi, ve své vlastní škole. A to je opravdu - už
jdeme někam, před čím vždycky SPD varovalo a co my tady opravdu nechceme. Menšina ve
vlastní zemi. To tedy ne, jo. To se nám opravdu nelíbí, jo. A není to o tom, já podnikám v
cestovním ruchu, já mám rád prostě turisty, cizince, rád cestuji, ale je to o udržení sociálního smíru.
Je to o udržení nějaké rovnováhy. Vždyť to se úplně vymkne z rukou. Vidíme to v západní Evropě.
Takže to my tady opravdu nechceme, to znamená, aby tady vznikala paralelní společnost, se tomu
říká takzvaně.
Takže opět - a dál je tady varování: ve školkách nebude dost míst pro mladší děti, jo, protože už v
roce 2018 odmítly školy přijmout podle údajů školní inspekce každé třetí dítě, přičemž víc než
třetina z nich byla mladší tří let. A to bylo před tím přílivem ještě těch ukrajinských uprchlíků. A nic
od vlády neslyšíme. A teď, co jsem slyšel na tiskové konferenci, protože Vít Rakušan, ne že bych
poslouchal jeho tiskové konference, on tak zábavný není, ale shodou okolností ji měl před námi,
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takže jsem si to tam vyslechl, a vůbec tady chybí tahleta řešení. Takže já už to radši říkám teď,
protože prosáklo v médiích, že je to jenom všeobecné, co on tady bude předkládat. Ale to nestačí,
chci říct. Já vás vyzývám, vládní představitelé, že to nestačí.
Starosta Městské části Praha-Kolovraty říká - cituji: Osobně se domnívám, že integrace do
běžných tříd není ideální. Školy na jihovýchodě Prahy jsou přetížené. To znamená, bude klesat
kvalita výuky pro české děti. Ale k tomu je potřeba se postavit. Ne, co říká premiér Fiala: musíme to
zvládnout a co říká Vít Rakušan. Ne, co říká předseda klubu ODS poslanec Marek Benda:
vezmeme všechny, musíme vzít všechny neomezeně. To říká i Rakušan i premiér Fiala to říkal.
Jste se zbláznili úplně! Já vás varuju před tímto. Varuju vás, protože občané se začnou bouřit.
Občané se začnou bouřit a my za nimi stojíme, za těmi občany. Nebude to jen tak, jo. Vám už se to
vymklo z rukou. A vy už, protože - to znamená za veškeré problémy už nesete plnou odpovědnost
pouze vy. A já jsem před tím varoval tady celou dobu, léta před tím varuju, před neřízenou vlnou
migrace odkudkoliv, bez jakékoliv strategie. Je to prostě problém. A já to tady musím říct.
A také navrhnu už ten bod v předstihu, nebojte se, pane místopředsedo, protože já nebudu čekat
na 18. hodinu. Tam vy si něco budete vykládat večer potom tady. Já se třeba zapojím do té debaty
také, ale je potřeba, abychom ten bod už navrhli teď, za nás jako za opozici, a aby se o tomto bodě
mluvilo už teď odpoledne. O to jde, jo, abychom si rozuměli. O to jde. My ten bod chceme
odpoledne, teď odpoledne. To znamená, vládní strategie vůči ukrajinským uprchlíkům. To je ten
název bodu a já to chci zařadit jako třetí bod už dneska odpoledne. To znamená, rozdíl s tím vaším
bodem vládním je, že ne večer, když už tady nejsou média a zprávy jsou natočeny. My to chceme
teď odpoledne, aby to bylo ještě "v záři" těch médií, aby slyšela média a i veřejnost, aby slyšela tu
vaši bezzubost a jak se vám to všechno vymklo z rukou. Tak, takže to je ten důvod.
Takže já bych to ještě samozřejmě rád zdůvodnil dál, protože teď jsem tady uspokojil pana
místopředsedu Bartošku, který už čekal na to, co z toho tedy vznikne. A teď je tedy pozoruhodné, a
to je tedy shodou okolností náhodička, že teď předsedá schůzi zrovna zástupce KDU-ČSL, protože
právě váš hejtman za lidovce pan Grolich za Jihomoravský kraj, tak tady už i on kritizuje vás, vládní
koalici, jestli to takhle můžu pojmout, protože ta vyjádření jsou jasná. Já je ocituji a ať si už
veřejnost řekne, zdali to zaznívá jako kritika nebo ne. Takže říká o těch romských uprchlících z
Ukrajiny - cituji: Nevím, kde přesně jsou ubytováni. Neví. Vláda neví a hejtmani také neví. Nikdo
neví. To je bordel. To je neuvěřitelné. Další citát tohoto lidoveckého hejtmana, vládního kolegy
tady, kolegy pětikoalice jako jo, tady v souvislosti s tím, že do Česka dorazilo mnoho desítičlenných
rodin těchto nepřizpůsobivých uprchlíků se specifickými nároky, tak on říká, že kraje je nemohou
odmítnout, cituji. Nemohou je odmítnout na základě pokynu vlády. To znamená, musí je vlastně
přijmout, přestože si to občané České republiky nepřejí. A teď se dostáváme do toho kontrastu, že
vláda zároveň nechce říct, kde je chce alokovat. Takže občané jsou zoufalí. Jediné, co víme, že je
chcete umístit, jestli tedy pan Rakušan zase nelhal, tak do Jihomoravského kraje a na Vysočinu. A
občané jsou zděšeni. Oprávněně. Já bych byl také zděšen, jo. Ale to je úplně šílené. A my jsme
opozice, tak tlačíme, jak můžeme, aby se začali chovat normálně. Ale u vás je to marné, zvláště
když jste před 14 dny tady zamítli návrh zákona SPD už opakovaně na ukončení zneužívání dávek
nepřizpůsobivými. To znamená, vy ještě podporujete ty nepřizpůsobivé. Takže to je hrozný
problém, jo. Je to problém a podle mě by vaše vláda měla urychleně skončit, protože to jde
opravdu strmě k horšímu.
Další výrok tady hejtmana Grolicha za lidovce, který už se na to evidentně nemůže dívat, na to, co
předvádí vaše vláda, přestože to je váš stranický kolega. Takže cituji: Děje se to, že jakmile jim
vyplatíme 5 tisíc korun, takže potvrzuje, že vy vyplácíte těmto uprchlíkům 5 tisíc korun dávku, takže
jeden nebo druhý lže. Buď lže Jurečka, předseda lidovců, který říká, že ty dávky nemají nebo co,
nebo část z nich, že nemá, nebo takhle on se zamotává, nebo jeho lidovecký kolega Grolich, který
zase říká, že vyplácí 5 tisíc korun. Takže se domluvte, kdo lže z vás. Ale tak jako tak je pravda, že
to dostávají. To už víme, jo. No a já řeknu ten citát: Děje se to, že jakmile jim vyplatíme 5 tisíc
korun, často sednou na vlak a odjedou. Netuším, jestli pak jedou do jiného kraje, státu nebo zpátky
na Ukrajinu. Nejsme schopni to dosledovat.
No, tak to je paráda tedy. Jako tohleto normálně, já si myslím, že je to normálně, to je prostě
neplnění povinnosti péče řádného hospodáře s veřejnými prostředky. A je to normální tunelování
státní kasy. To není normální, že vy rozdáváte peníze jak na běžícím pásu z peněz daňových
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poplatníků. A já myslím, že o tom ještě bude diskuse v budoucnu, kdo za to ponese
odpovědnost.***
• 19. schůze (pořad)
https://www.psp.cz/eknih/2021ps/stenprot/019schuz/s019130.htm
Úterý 10. května 2022
(14.40 hodin)
(pokračuje Okamura)
A zároveň nejste schopni dosledovat, kam peníze daňových poplatníků odpluly. To je neuvěřitelný.
To je neuvěřitelný, co vy předvádíte, zvláště v situaci, kdy jsou tady lidé zoufalí a nemají ani na
předražené energie. A to ještě zdražení potravin přijde, protože prezidentka Potravinářské komory
Večeřová říká, že teď v následujících týdnech, ještě letos bude zdražení potravin až o 30 %. Takže
další tvrdý náraz přijde. A do toho ještě plyn atd., protože vy odmítáte nasmlouvat plyn přímo, jako
to dělá Rakousko. I Německo kupuje přímo - v Rusku samozřejmě. Slovensko, Maďarsko. To není
o tom - proruský, neproruský. Rakousko je demokratická země, kde si určitě můžeme brát příklady.
A mají tam ten plyn levnější. Jenom naše vláda to tady kupuje přes překupníky v Německu, aby
mohla říkat, že nekupuje přímo v Rusku, a Němci to kupují pro nás v Rusku. No tak to je teda
paráda. A máme to třikrát dražší. To úplně dokládá vaši politiku. Šílený. Politika pro elity, politika
pro boháče. Ale my jsme tady pro všechny občany, my v SPD.
A další citát řeknu - tady hejtmana Grolicha z lidovců. Reagoval na to, že se větší skupina
romských uprchlíků utábořila před nádražím v Brně, a říká: "Mají vízum třeba na měsíc, takže jim
byla vyplacena dávka." To je neuvěřitelný (s úsměvem). Co vy si to vůbec dovolujete v té vládě
takhle využívat peníze českých daňových poplatníků? Takže na jednu stranu zamítnete zákon o
referendu, který tady navrhuje SPD, protože kdyby tady ten zákon existoval, tak by tady nebyla
tahleta vaše šikanózní diktatura, tvrdím, vůči většině českých občanů, protože jsem přesvědčen, že
kdyby bylo referendum o tom, zdali občané souhlasí s výplatou dávek nepřizpůsobivým, tak drtivá
většina občanů řekne, že ne. Ale to je neuvěřitelný, co tady předvádíte z peněz daňových
poplatníků. A tady cituju schválně vašeho koaličního hejtmana, aby bylo úplně jasno. A cituju, mám
to tady radši úplně přesně. To je neuvěřitelný.
A další věc - další citát. Ptali se ho v rozhovoru, že prý to není jen věc Brna - byla otázka, ale také
Prahy či Ostravy atp.: "Hledáte spolupráci s vládou, jak tento problém řešit?" A odpověď
lidoveckého hejtmana: "Upozornil jsem na to při úterním jednání s ministrem vnitra Vítem
Rakušanem za hnutí STAN. Nenašli jsme konkrétní řešení." Konec citátu. No to je na okamžitou
demisi Víta Rakušana. Takže on není schopen najít řešení? Takže nejdřív nekontrolovatelně sem
přijdou statisíce migrantů, to do jisté míry můžeme chápat, ale SPD říká, že ta pomoc má být
přiměřená, pouze na nezbytnou dobu a po ukončení konfliktu že by se měli vrátit zpět na Ukrajinu
budovat svoji zemi. A nesmí to být na úkor českých občanů, aby se českým občanům zhoršovala
dostupnost zdravotní péče či dostupnost sociálních služeb či se zhoršovala úroveň školství. Takhle
my to říkáme a za tím si stojíme. Ale to, co předvádíte vy, že jste živelně bez jakékoli koncepce - a
už dva měsíce vás tady vyzýváme, my v SPD vás tady vyzýváme každou schůzi - předložte
strategii ohledně migrantů. Žádnou strategii ani po více než dvou měsících jste nepředložili. No,
pochopil bych to první týden, dva, možná i tři, ale po dvou měsících, kdy na to doplácí občané celé
České republiky? A znovu říkám, vy jste lhali, že nouzový stav neomezí občany České republiky.
Vy jste tak obelhali lidi. A já už jsem tenkrát upozorňoval na to, že lžete, že Vít Rakušan lže. Já
jsem říkal, že to omezí občany České republiky. A teď všichni vidí, že jsem měl pravdu a že vy jste
prolhaná vláda. A omlouvám se za tyto expresivní výrazy. Ale mně píše tolik občanů zoufalých, že
už to nemůžu říct jinak. Nemůžu to říct jinak, protože je to otřesný úplně.
Já bych chtěl vidět poslance hnutí STAN, kdyby do vaší obce nastěhoval Vít Rakušan ty romské
uprchlíky. No tak vy tady pro to nakonec zdvihnete ruku. Já si myslím, že si mnozí z vás přejí, aby
to nezasáhlo vaši obci, protože byste byli postaveni před extrémně těžkou situaci. Teď před
komunálními volbami. Protože to by znamenalo vaši nevolitelnost. A o tom jsem přesvědčený,
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kdybyste na to kývli. Občané by vám řekli, zvlášť protože jste ve vládě, proč nedomluvíte, aby to
bylo jinde? A jenom si budete tady přehazovat horký brambor. Ale bylo by to skvělé nastavení
zrcadla pro některé poslance za hnutí STAN. Vlastně proč vy jako starostové hnutí STAN
nevyzvete ministra vnitra - heleďte, my jsme ve vládě, my jsme přece souhlasili s tím, aby tenhle
typ uprchlíků tady byl - tak proč nevyzvete jako starostové STAN Víta Rakušana, vašeho
stranického nadřízeného, aby je ubytoval k vám do obce? Vždyť s tím přece souhlasíte, ne? Tak
ukažte svoji odvahu. Tady pan Cogan třeba, předseda klubu STAN, Josef Cogan z Nové Paky.
Teď bych očekával odvahu od něj, aby řekl svému stranickému šéfovi, protože tady iniciativně
chodil na mikrofon. Tak pan Cogan z Nové Paky by se měl k tomu postavit Místopředseda PSP Jan Bartošek: Mým předsednictvím.
Poslanec Tomio Okamura: Ano, vaším... No on tu není totiž, takže já ho nemám jak oslovit. Já
přesně postupuji podle jednacího řádu, pane místopředsedo.
Místopředseda PSP Jan Bartošek: I tak. Poslanci se oslovují prostřednictvím předsedajícího.
Poslanec Tomio Okamura: Ale on tu není, takže já ho nemám jak oslovit.
Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vždy se oslovují prostřednictvím předsedajícího.
Poslanec Tomio Okamura: Dobře. Je to takový výklad, o kterém bychom mohli hovořit. Já se
pečlivě dívám do té lavice, jestli tam je, nebo není. Není. Ale to nevadí. Třeba poslouchá, máte
pravdu, někde u monitoru. Takže to by bylo chlapský od pana Cogana z Nové Paky z hnutí STAN,
kdyby se tomu postavil čelem a řekl svému stranickému šéfovi Vítovi Rakušanovi - tak Vítku, jsme
z hnutí STAN, tak mně je tady nastěhuj ty romský uprchlíky, já to zvládnu. - Neudělá to. Já už vím,
že to neudělá. (S úsměvem.) To je to pokrytectví. No jestli už nekandiduje v komunálních volbách,
tak to třeba udělá. Ale jestli kandiduje, tak to neudělá. V tom je to vaše pokrytectví, protože by
věděl, že by propadl ve volbách. Vy to chcete hodit na někoho jiného. A to je ta vaše vládní koalice.
To je to, jak vy se k tomu ve finále stavíte. Řekl bych normálně, že to je k smíchu, ale k smíchu to
vůbec samozřejmě v tomto případě není.
Takže já jsem navrhl tři body. Tři body za sebe, v pořadí první bod schůze, druhý bod schůze, třetí
bod schůze. Děkuji za pozornost a doufám, že je schválíte, protože občané mají řadu problémů a
nesnese to podle mě odkladu. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců hnutí SPD.)
Místopředseda PSP Jan Bartošek: Než budeme pokračovat v přednostních právech, přečtu
omluvy, které dorazily. Dnes od 14 do 14 hodin (?) z pracovních důvodů se omlouvá pan ministr
Martin Kupka a dále ze zdravotních důvodů dne 10. 5. se omlouvá ministryně životního prostředí
Anna Hubáčková.
Další s přednostním právem je přihlášen pan předseda Radim Fiala, který před sebe pouští paní
předsedkyni Schillerovou. Prosím.
Poslankyně Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych chtěla navrhnout dva
velmi důležité body. Řeknu je hned teď na začátku a pak je odůvodním. Chtěla bych zařadit na
jednání schůze Poslanecké sněmovny dva sněmovní tisky z dílny poslanců hnutí ANO. Je to
sněmovní tisk 158 bod 61 a sněmovní tisk 184 bod 65. Oba dva se týkají snížení DPH na energie a
pohonné hmoty, protože opakovaně jsme se snažili o jejich projednání na mimořádné schůzi teď
minulý týden i v minulé době. Nedaří se to a myslíme si, že to je mnohem důležitější než například
zrušení EET. Dovolte mi, abych tyto body odůvodnila.
Česká republika je podle informací Eurostatu - a já budu nejdřív citovat Eurostat a pak Český
statistický úřad, který dnes zveřejnil naprosto aktuální čísla - takže podle Eurostatu v březnu zemí s
třetí nejvyšší inflací z celé Evropské unie. A za duben to nevypadá líp. Podle harmonizovaného
indexu spotřebitelských cen jsme měli v březnu 11,9 % a v dubnu dokonce 13,2 % podle Eurostatu.
A dle indexu spotřebitelských cen, který kvantifikuje Český statistický úřad, který obsahuje na rozdíl
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od Eurostatu tzv. imputované nájemné, to je takové specifikum české, to znamená, že tam
započítává i vlastnické bydlení, jsme v březnu 2022 dosáhli závratných 12,7 % a v dubnu, a to je ta
nejvíc zdrcující zpráva z dnešního dne, v dubnu 2022 jsme dosáhli 14,2 %, což předčilo všechna
očekávání, předčilo to odhady. K 15 % jsme se podle těch nejpesimističtějších odhadů měli blížit
někdy v polovině roku. ***
• 19. schůze (pořad)
https://www.psp.cz/eknih/2021ps/stenprot/019schuz/s019131.htm
Aktualizováno kvě 11, 2022 1:10:04dopol.
11.05, 2022 0:25:13
Lidé po smrti reinkarnovaní do nejvíce vražděných (hospodářských) zvířat smrtelně nenávidí, nikdy
neodpustí a už nevěří v evoluci nyní židů světa řádu, ale chtějí násilnou revoluci (atomovou válku).
ČÁST 2-Celý projev předsedy druhé největší české proruské opoziční strany SPD, Tomio Okamury
v českém Parlamentu dne 10.5.2022:
Úterý 10. května 2022
(18.10 hodin)
Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Tak jak jsme se dohodli, tak paní
místopředsedkyně Jana Mračková Vildumetzová se stává současně i zpravodajkou, a já ji za to
děkuji. Materiál, který zmiňovala, což je stanovení strategických priorit vlády České republiky bude
vytištěn a bude vám v průběhu jednání rozdán na vaše lavice, abyste ho měli i k dispozici. A nyní
se musím vypořádat s řadou přednostních práv, které ke mně dorazily. A potřebuji se domluvit,
protože jsem byl požádán, zda by za vládu ještě předtím, než otevřu obecnou rozpravu, mohl
vystoupit pan ministr vnitra Vít Rakušan.
A z těch přihlášek, které zde mám, tak ministr Ivan Bartoš se hlásí do obecné rozpravy. Potom je
přihlášen pan předseda Tomio Okamura. A táži se, zda: chcete vystoupit ještě před ministrem
vnitra? Dobře. Slovo vám dám, ale já si to ještě nejprve ověřím u ostatních. Poté tedy Radim Fiala,
zda umožní, abych otevřel obecnou rozpravu, vystoupil pan ministr a potom Radim Fiala, děkuji.
Pak ministr Lipavský a další.
To znamená v tento moment bude následující postup: nyní dostane slovo pan předseda Tomio
Okamura, před otevřením rozpravy je přihlášen s přednostním právem pan ministr Vít Rakušan,
poté otevřu rozpravu a umožním vystoupit všem ostatním s přednostním právem tak, aby se
případně mohli hlásit i další poslankyně a poslanci. Jestliže s tímto postupem nikdo nemá problém,
nemá připomínku k němu, tak já tedy to beru jako postup, který akceptujete a nyní poprosím tedy
pana předsedu Tomio Okamuru, aby vystoupit ještě před otevřením obecné rozpravy. Prosím,
máte slovo.
Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, konečně je tady zařazen po našem
dvouměsíčním volání bod na téma Strategie zvládání uprchlické vlny, strategie vládní. Ale musím
tedy s hrůzou konstatovat, že to, co jste nám tady teď vytiskli, čtyři A4, toto je strategie zvládání
uprchlické krize, kdy tady máme přes 300 000 uprchlíků z Ukrajiny? Tak vy tady máváte
materiálem, proč jste nám ho tedy nevytiskli a nepředložili tak, abychom si ho mohli prostudovat v
klidu? Ale já jsem se seznámil také s tím materiálem blíže. A když už tedy jsme u toho, tak tady
např. píšete o opatřeních, která byla doporučena pro zrušení.
A vy píšete, že chcete zrušit to, že by se měly zavádět povinné zdravotní prohlídky ukrajinských
dětí před nástupem do základních, středních a vysokých škol. A zdůvodňujete to tím, že se ministr
zdravotnictví zaměří na nějaké stanovení pravidel pro poskytování první lékařské prohlídky u
poskytovaných zdravotních služeb. Ale oproti tomu, tak tomu tedy nerozumím, protože hygienici
se... oproti tomu je tady článek na serveru i.DNES, kdy se hygienici bojí návratu dětské obrny.
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Hrozí její zavlečení z ciziny v souvislosti s migrací Ukrajinců do evropských zemí včetně České
republiky. A cituji z toho článku: "Nemoc může vést u části nakažených k trvalé invaliditě nebo i k
úmrtí." Informuje o tom i.DNES.
Proto začali nově začali čeští hygienici nabírat vzorky vody ve Zlíně a v Olomouci, pokračovat se
bude i v Jihlavě a Pardubicích, uvedla hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Ačkoliv přenosná dětská
obrna byla v České republice dávno vymýcena očkováním, které začalo v roce 1957 a pokračuje
dosud, odborníci varují, že se tato infekce může kvůli statisícům ukrajinských migrantů, které přijala
bez jakékoliv strategie vláda Petra Fialy z ODS, v naší zemi znovu objevit. Podle odborníků sice
není důvod k panice, ale doporučují chránit ji očkováním. V souvislosti s ukrajinskými migranty
vzbuzuje obavy také hojný výskyt tuberkulózy, HIV, spalniček a žloutenky na Ukrajině.
A vy tedy ve světle těchto dnešních informací, vy v tom vašem materiálu, pane ministře vnitra
Rakušane, navrhujete zrušit povinné zdravotní prohlídky ukrajinských dětí před nástupem do
základních, středních a vysokých škol v České republice. Takže to je otázka číslo jedna, kterou na
vás mám, protože občané nám masově píší, a mají obavy o své děti. Takže jak to tedy bude? To je
první otázka na pana ministra.
Druhá otázky, protože vím, že máte vystoupit po mně, proto já jsem chtěl vystoupit ihned, abychom
se dostali ke konkrétním už odpovědím na tyto otázky. Občané se ptají, kde tedy budou ty
konkrétní lokace pro umístění těch nepřizpůsobivých romských a ukrajinských uprchlíků. Pane
ministře, jestli byste to mohl přestat tajit a říct jasně, v kterých městech a obcích se to plánuje, jestli
byste je vyjmenoval ta města a obce. Zatím tedy co uniklo do médií, tak jste říkal něco ve smyslu,
že to mát být někde v Jihomoravském kraji a na Vysočině, přičemž v médiích se psalo, že je to až
1 500 osob. Ano, například Vyškov, to víme, že tam už si stěžuje ten starosta na to, jo. To
znamená, oni chtějí bydlet ve velké skupině, což já vůbec nechápu, proč tohleto řešíme, já jsem
myslel, že jsou to váleční uprchlíci v problémech, takže by měli být vděčni tedy za nějaké
ubytování.
Takže já bych vás chtěl požádat v té druhé otázce: Řekněte prosím napřímo, kde budou ty lokace?
Protože občané se toho strašně bojí. Aby bylo jasné, kam je chcete umístit. My za SPD říkáme
vyhostit např. do Maďarska, když mají maďarské občanství, vy jim hledáte ubytování a až teď jste
říkal někde, že budete jednat s maďarským ministrem vnitra - opožděně, protože nemáte koncepci,
tak už jsou tady, jo? A asi se všichni shodneme, že jsou to lidi, takže není nějaká pračka, lednička,
kterou pak v rámci sběru vyhodíte na ulici, ale teď jste prostě zadělal celé České republice na
problém, zadělá vaše vláda. Takže to je otázka číslo dvě.
Já mám ještě také otázku číslo tři, než to zhodnotím, řekl bych trošku v širším kontextu. Jak to
bude, pane ministře, ve školách? To je moje otázka číslo tři, pane ministře, Víte Rakušane z hnutí
STAN. Protože dneska už je situace taková, že např. ředitel Základní školy Chelčického v Praze 3,
kam já jsem chodil shodou okolností na základní školu, tak už říká, že všem zájemců o to umístění
do té základní školy, pane ministře, já vím, že máte hodně práce na mobilu, ale doufám, že mě
slyšíte... (Ministr Rakušan sděluje, že si píše poznámky.)
Dobře, píšete si poznámky, takže férově to tady opakuji. Všem zájemcům nevyhověl, nedokázal
ani vyhovět z toho důvodu, že - cituji: "Jinak bychom se velmi rychle stali školou s převahou žáků z
odlišného jazykového prostředí. Už i tak jsme měli ve třídách kolem 25 % žáků, kteří se narodili v
rodinách s odlišným mateřským jazykem." Takže vám to připadá v pořádku se vás chci zeptat za
prvé. Že v Čechách budou vznikat třídy, kde většina je cizinců a menšina jsou žáci, kteří se narodili
v rodinách, kde je český jazyk mateřským jazykem - říká to ředitel Základní školy Chelčického v
Praze 3, to je tady u Olšanského náměstí pod Flórou. A jestli vám to připadá v pořádku tenhleten
vývoj, co jste tady udělali. A jak to chcete řešit? Protože např. starosta Městské části PrahaKolovraty říká, cituji: "Osobně se domnívám, že integrace do běžných tříd není ideální. Školy na
jihovýchodě Prahy jsou přetížené." Další tady mám informaci, že ve školkách nebude dost míst pro
mladší děti, pro mladší české děti například, protože ten problém kapacity mateřských škol existuje
dlouhodobě a například v roce 2018 odmítly školy přijmout podle údajů školní inspekce každé třetí
dítě, přičemž více než třetina z nich byla mladší tří let.
Takže jak to chcete řešit, když už teď kapacity nejsou? Logicky počet učitelů je dán, nebo těch
vyučujících pedagogů, řekněme, tak jak to vlastně chcete řešit. Takže to je třetí oblast. Jak? A
znovu zdůrazňuji, že plnou odpovědnost za veškeré problémy spojené s tou vlnou nese vláda
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Petra Fialy. Nikdo jiný tady není, kdo nese odpovědnost za všechny ty problémy, jo? My jsme na to
upozorňovali od začátku. To je třetí oblast mojí otázky. Jak to tedy bude s kvalitou vzdělání? A
budu pokračovat, ještě to rozvinu. Mě zajímá, jak to bude s kvalitou vzdělání pro české děti.
Protože nám píše obrovské množství občanů, a opravdu obrovské, takže já pokračuji v těch
otázkách, pane ministře. Protože logicky, když se zvýší počet dětí ve třídách a počet učitelů je plus
minus stejný, plus minus je stejný, pár ukrajinských pedagogů to samozřejmě v uvozovkách
nezachrání, protože ta vlna je tak masová, že to samozřejmě (nesrozumitelné) situaci, a logicky
vzniká situace, že ve třídě bude více žáků na stejné množství učitelů nebo na jednoho učitele v
průměru. ***
• 19. schůze (pořad)
https://www.psp.cz/eknih/2021ps/stenprot/019schuz/s019146.htm
Úterý 10. května 2022
(18.20 hodin)
(pokračuje Okamura)
Do toho stoupne počet žáků, kteří neumí česky. Takže logicky z toho rodičům vyplývá, tak jak mi
píší, a logické to samozřejmě je, tak klesá kvalita výuky pro české občany. A vy říkáte, vydržte to,
musíte to vydržet, musíme pomoct. Ale nám píší lidé, kteří se obávají o snížení kvality výuky našich
dětí. Takže otázkou je, jestli dokážete zaručit, a to nedokážete, protože to je jasné, aby neklesla
výuka pro české děti. Anebo řekněte na rovinu: Vážení čeští rodiče, já, jako vy, ministr vnitra Vít
Rakušan, vám říkám, že to musíte vydržet. Jako už jsem slyšel od vládních představitelů. Prostě to
musíte vydržet, že budou mít vaše děti horší výuku. Takže mě zajímá, jaká je v tomto strategie.
Takže to je oblast školství.
Oblast zdravotnictví. V České republice je cca dva tisíce pediatrů, dětských lékařů. Už před více
než měsícem nebo třeba před měsícem ta asociace pediatrů řekla, že už před měsícem nebo před
měsícem a půl v tom stavu toho počtu těch uprchlíků sdělili, těch ukrajinských migrantů, že v
průměru by každý ten pediatr - Tak já počkám, až se tedy pobavíte. Protože já jsem myslel, že jste
ten bod tady odsouhlasili z toho důvodu, že byste nám rád odpověděl na ty otázky. Ale jestli, tak
jestli pan Cogan z Nové Paky, předseda klubu STAN, jestli mu připadá tohleto důležitější, tak já
nevím, proč se to pak svolává ten bod.
Takže prosím vás, já jsem vás chtěl požádat, takže já jsem vás chtěl požádat, jestli byste tedy řekl,
protože ti dětští lékaři, jo? Takže tady je dva tisíce pediatrů. Ta asociace dětských lékařů už sdělila,
že na tento počet uprchlíků by si museli vzít do databáze cirka o padesát dětí navíc na jednoho
lékaře. Ale to už je údaj, kdy to říkali asi před měsícem a půl, že jo. Takže od té doby samozřejmě
ten počet ještě narostl.
Jak víte, tak průměrný věk pediatrů v České republice je velmi vysoký, je to kolem šedesáti let. To
znamená a není, takže jsou tam samozřejmě určité fyzické možnosti, jsou časové, není možné
ordinovat patnáct hodin denně. A hlavně ten trend. Vy říkáte strategie, tak pediatrů logicky bude
ubývat vzhledem k věku, ale těch dětí tady, touhletou vládní nestrategií nebo tím, že jste to
nedomysleli, tak vlastně ten nápor na to u dětských lékařů bude samozřejmě čím dál větší.
A teď doufám, že se tady nebudeme obviňovat z toho, kdo chce pomáhat, kdo nechce. SPD tady
jasně řeklo, skutečným válečným uprchlíkům, které teď teprve dneska přiznáváte, že někoho
budete konečně identifikovat nebo že to zadresníte po více než dvou měsících a po velkém tlaku
opozice, tak my říkáme, pomáhat přiměřeně, pouze na nezbytně nutnou dobu, v tom už se lišíme
od vlády jako SPD. A po ukončení toho konfliktu aby se vrátili zpátky budovat svoji zemi, protože i
teď na většině, na drtivé většině území válka neprobíhá, takže bydlení tam je. A samozřejmě to, že
je to chudší země, no tak, tak to prostě je a to je prostě fakt a tak to prostě ve světě chodí. Takže to
ale nemůže být na úkor občanů České republiky přece. Takže my odmítáme, aby se zhoršovala
zdravotní péče, sociální podmínky a školství pro naše občany na úkor nezvládnuté, nezvládnuté
vládní činnosti.
Takže to, co se ptám, jak to bude u těch dětských lékařů. Protože, pane ministře vnitra Rakušane,
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vy si to evidentně neuvědomujete, to, co jste tady předvedli ty dva měsíce, to není o tom, kdo chce
pomoc nepomoc, je to o tom, že občané se začnou, můžou se začít během krátké doby bouřit. A
řada občanů, už to v nich vře. Protože se začíná čekat u lékaře, začnou se postupně odkládat
výkony. A protože vy to prostě děláte jak amatéři a diletanti nebo nevím jestli jak nebo jste takoví,
to ať si vyhodnotí už divák. Podle mě to děláte, že to nemáte vůbec promyšlený, připravený. A
říkám, když by to bylo, když by to bylo, tak náš návrh už jsme tady řekli. Váš návrh je Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás poprosím, abyste nepokřikovali na pana předsedu, aby
mohl v klidu mluvit. Prosím, pokračujte.
Poslanec Tomio Okamura: A ještě to tady řeknu. Pan Gazdík na mě tady volá, co navrhujeme my.
Vždyť vám to říkám. Já jsem říkal odpoledne Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já jsem pořádek zjednal, pane předsedo, prosím, pokračujte.
Poslanec Tomio Okamura: Tak. Takže já řeknu náš ten principiální návrh samozřejmě. Já to tady
zopakuju, zopakoval jsem to v médiích stokrát, že Petr Fiala říká, že počítá s tím, že tady zůstanou
ti ukrajinští migranti. Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda i tady pan Vít Rakušan,
předseda hnutí STAN a ministr vnitra a premiér Fiala taky říkal, že máme brát všechny. Takže to je
strategie vlády. A versus to řeknu, jaký je návrh SPD, tak už to zopakuji. Pouze přiměřená pomoc
na nezbytně dlouhou dobu. A po ukončení konfliktu tam může být nějaké přechodné období, tak by
se měli všichni vrátit do České republiky (?), neprodlužovat víza, krátce řečeno.
Vy tady mluvíte o integraci. Já říkám, že by se integrovat neměli, protože bychom měli počítat s
tím, že se vrátí. A navíc většina toho území tam není ve válce. A už se tam taky vrací.
Mimochodem všimli jste si, jak se zvýšil počet ojetých aut v České republice? Jsou to oficiální čísla.
Proto se zvýšily i ceny ojetých aut v České republice, protože obrovským boomem rozkvetl obchod
s ojetými auty, protože prezident Zelenskyj odpustil daň za dovoz aut. To znamená vlastně do té
země, ze které utíkají ti uprchlíci, se masově začala dovážet auta. To znamená jediný v podstatě
větší majetek, co by tedy ti uprchlíci měli teoreticky mít, když tedy říkáte, že tady chodí všichni s
igelitkama a takhle, tak oni ten svůj majetek, který, tedy by měli ze zoufalství si nakupovat ojetá
auta, tak masově se dováží na Ukrajinu a jsou fronty na ukrajinsko-polských hranicích s těmi
kamiony, plně naloženými ojetými auty a dovážet na Ukrajinu.
No logicky se člověk musí zeptat. Tím nezlehčuji situaci. Takže v jaké situaci je ta většina té země,
když ten jejich cenný majetek v té chudé zemi si tam v klidu dováží a rozkvetl tento obchod a ta
ojetá auta tam v klidu se tam prodávají a dováží si ho tam na Ukrajinu.
Takže to, že je to tady, že vy jste to udělali úplně neřízeně, už máme více než dva měsíce pryč a
teď máme tady skoro čtyři sta tisíc uprchlíků z Ukrajiny, kteří mnozí ani tu pomoc nepotřebovali. A
opět mi občané píší, že tady vidíme, já jsem je viděl mnohokrát, super luxusní auta s ukrajinskými
značkami. A je otázkou, proč ti lidé tedy neprodají to auto za miliony korun, jsou nejnovější modely
Audi A8 třeba, jo a podobně, za miliony korun a z toho by si přece mohli platit, pakliže potřebují
nějaké výdaje. Takže to všechno vy děláte prostě úplně nahodile, neadresně. Jo a lidé si stěžují na
to, že ty poznávací značky jsou třeba ze západní Ukrajiny, kde válka není.
A znovu já bych vás rád, pane ministře, požádal, abyste neobviňoval tady SPD z toho, že jsme
nějaký nebo makoví. Pojďme věci řešit věcně, ty věci. Já čerpám z otázek, co mi píšou občané. A
ani jedna z těch otázek není, že by napsal jeden občan, to vás můžu ubezpečit. Je to všechno v
řádu minimálně desítek až stovek, co tady zmiňuji. Takže ta adresnost je samozřejmě problém, jo.
To znamená já se zpátky vrátím k té zdravotní péči. Takže co uděláte v okamžiku, a už se to děje,
že lidé a píší mi občané, týká se to i stomatologů a dalších, že říkají, my ty Ukrajince musíme vzít.
My máme nějaký pokyn, bylo by dobré to vyvrátit nebo potvrdit, že ti Ukrajinci se mají brát a čeští
občané potom čekají. Jo? Nebo se prostě protahuje, zhoršuje to dostupnost zdravotní péče pro
naše občany. Takže co s tím chcete dělat? Zatím jsme od vás slyšeli jenom, musíte to vydržet,
musíme pomoct, musíte to vydržet. Jo ale tohleto nebude fungovat. To se vymkne z rukou té české
společnosti. A neříkejte, že tady Okamura tady schválně straší a rozděluje společnost. To jsou
nesmysly. Tím to neoddálíte ten problém. Je potřeba mít strategii, jasnou strategii, jakým
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způsobem to chcete komunikovat a dělat. Aby tomu rozuměla většina občanů České republiky
nebo nejlépe všichni.
Takže můžu vám říct, že ten problém samozřejmě začne i od září, protože začne mnoho těch
ukrajinských migrantů, těch dětí začne, chodit do těch českých škol. A samozřejmě vznikne pnutí.
Vznikne pnutí a už to pnutí vzniká. Takže je potřeba, abyste jasně pojmenoval, jak to bude a co s
tím budete dělat. My jsme řešení navrhli, my jsme řešení navrhli. Jestli vy, ale to řešení je na vás,
vy jste se domluvili, že budete ve vládě. Vy jste říkali, že to zvládnete. Takže nemá smysl to házet
na opozici, protože plnou odpovědnost nesete vy.
Takže to je ohledně, ohledně tedy škol. Já těch otázek mám samozřejmě, bych to mohl upřesňovat
dlouho, ale chci vám dát prostor. Takže pak je to ohledně těch, mluvilo se o těch romských
nepřizpůsobivých uprchlících. No, je to samozřejmě problém. ***
• 19. schůze (pořad)
https://www.psp.cz/eknih/2021ps/stenprot/019schuz/s019147.htm
Úterý 10. května 2022
(18.30 hodin)
(pokračuje Okamura)
Ještě bych rád poznamenal, že průzkum agentury STEM, který vy berete na lehkou váhu, ale já, a
plně se potvrzuje to, před čím varuji už dva měsíce, že 70 procent obyvatel má za to, že příchod
uprchlíků z Ukrajiny povede k oslabení sociálních jistot českých občanů. Ano, my jejich obavy
sdílíme, proto tady také na vás dva měsíce tlačíme. Ale je to, jako když hrách házíme na zeď.
Takže vy byste měl, pane ministře, opravdu ne vyjít jedenácti nebo deseti procentům voličů STAN
anebo třiceti, nebo kolik vy máte procent dohromady koalice Spolu a vaše vláda, čtyřicet, přes
čtyřicet procent, nevím, to teď není důležité. Ale tady je sto procent občanů, je tady přes deset
milionů občanů, nebo deset milion cirka nebo kolik to je přesně, teď z hlavy nevím, deset a půl, a
vy byste měl sedmdesát procent z nich, to znamená odhadem sedm milionů - dobře, jsou v tom i
děti třeba, dobře, jo, teď se nechytejme za slovo, tak má obavy. A vy byste jako ministr vnitra a i
premiér Fiala měli tyto obavy jasně vyvrátit. A neděláte to. Ale vyvrátit je můžete, jestli můžu
doporučit jednu věc, pouze konkrétními kroky. Tady to už hezkými řečmi to fakt nevyvrátíte. Nebo v
uvozovkách hezkými, mně ty vaše řeči samozřejmě vůbec hezké nepřipadají, protože je to
alibismus úplný a jde to úplně mimo realitu.
Pochopitelně tady, co si také lidé píší, že ta dávka, ta humanitární dávka, kterou vláda dává 5 tisíc
měsíčně na osobu, kterou vy jste se rozhodli, že bude čerpat se i opakovaně, takže je vyšší než na
Slovensku a v Polsku a v Maďarsku například, lidé uvádějí. Tak jestli byste to vysvětlil, protože ve
svých podkladech mám, že Slovensko je cirka 1 700 korun měsíčně na osobu dospělou, Polsko
jednorázová dávka 1 580 korun, 1 580 korun v přepočtu z těch zlotých. Tak jak to tedy vlastně je a
co je ten důvod, že vy takhle přeplácíte ve srovnání s jinými zeměmi nebo jestli to má nějaké
důvody nebo jestli je to něco širšího, že takhle to funguje. Vy jste tady, pan ministr Jurečka, někde
říkal, ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL, že prý ti nepřizpůsobiví romští uprchlíci
nedostávají ty dávky. Tak to evidentně někdo lže. Někdo tady lže. Ale je to někdo z vládní koalice,
to v každém případě, protože hejtman Grolich za Jihomoravský kraj, který je lidovec, tak říká, že
mají vízum třeba na měsíc - cituji, takže jim byla vyplacena dávka. A dále říká - cituji: že jakmile jim
vyplatíme 5 tisíc korun, často sednou na vlak a odjedou. Netuším, jestli pak jedou do jiného kraje,
státu nebo zpátky na Ukrajinu. Nejsme schopni to dosledovat. No, to v tom máte pěknej bordel
tedy. Ale nejhorší je, že je to za veřejné peníze. Kdyby to bylo za vaše, tak je mi to šumafuk. Ale je
to i za peníze voličů SPD. A k tomu už mlčet nemůžeme, protože vy teď využíváte i peníze voličů
SPD z daní. Minimálně peníze více než půl milionu voličů SPD, kteří nesouhlasí s vámi, že takhle
vlastně využíváte jejich prostředky, přestože vás nevolila většina občanů České republiky, jak víte,
protože milion hlasů propadlo pro ty (?nesrozumitelné slovo) pod pět procent.
A navíc tady ten hejtman Grolich z lidovců, takže váš tady koaliční kolega, říká, že nemůžou
odmítnout ty nepřizpůsobivé migranty. Takže ty kraje je nemůžou odmítnout. Vy nutíte, vy jste
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přinutili občany České republiky i vedení krajů, aby vzali, nuceně museli přijmout ty nepřizpůsobivé
romské migranty. Přitom nepřizpůsobivých tady už máme dost. Naposledy před 14 dny jste zamítli
zákon SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Chápu, vy nepřizpůsobivé
podporujete, vaše vláda, my jsme proti. Ale bylo by dobré tedy férově říct, kam je chcete
nastěhovat a co s tím tedy dále bude. Takže to mám tady další otázky.
Další: zaměstnanci úřadů práce. Ti jsou úplně, ti jsou - já mám interní informace samozřejmě, a vy
je máte určitě také, možná, nevím, protože mně připadá, že máte hlavu v oblacích všichni v té
vládě někde, někde na Marsu, nevím kde, ale ne určitě na zemi, že byste tady reflektovali ty
problémy. Tak úřady práce. Vy jste jim naložili mnoho práce navíc po nástupu vaší vlády a oni bez
nějakého adekvátního hodnocení už prostě, když to vidí, to, co se děje na úřadu práce v Brně a
podobně, jo, kde prostě jsou úplně, to prostě to nelze jinak nazvat než hordy prostě lidí, kteří se ani
nemůžou - málem vyvrátí ty skleněné dveře, které se tam otvírají, jak se nemůžou narvat ani do
těch dveří, jak lační po těch dávkách skupiny těch nepřizpůsobivých a každý ten člověk je 5 tisíc v
podstatě z daní, když to zjednoduším, z daní občanů České republiky, tak vám to připadá normální
tohleto? Já jsem někde zaslechl slova pana Jurečky, že to mají vydržet. No to je ale otřesné úplně
tohleto. Proto já se nedivím, že vám také občané už přezdívají ukrajinská vláda a premiérovi Fialovi
ukrajinský premiér. Je to pravda, je to tak. Já mám ten pocit úplně stejný, protože já do vás vidím
zblízka. Takže to je další série otázek, kterou tady mám. A jak říkám, my tady máme více než dva
měsíce po zahájení toho problému a tady strategie už měla být aspoň dílčí přece třeba po 14
dnech. Já neříkám hned ten den. Chápu, náhlá situace, jo. Ale ta strategie za a) už tady měla být z
dřívějška nějaká, jo, já mluvím o strategii zaměřené konkrétně na tuhletu Ukrajinu, ale za a) měla
být už z dřívějška nějaká, funkční, protože v případě, že tady už od roku 2015 už jsou migrační
vlny, tak tady mělo být připraveno něco. Připraveno to není. Vy už máte půl roku většinu a nic. A
teď zase na to čekáme dva měsíce. Ale, jak mám informace, tak to ve skutečnosti žádná pořádná
strategie není.
Další věc je, co jsem se vás chtěl zeptat, to se toho také týká, a je to záležitost, která by se tady
měla už konečně vyjasnit, protože opakovaně zamítáte tenhleten náš návrh bodu, a to je, že
Evropská komise navrhuje, chystá založit Fond solidarity, ze kterého hodlá financovat poválečnou
obnovu Ukrajiny. Podle agentury Bloomberg členským státům už dala Evropská komise najevo, že
většinu dlouhodobých nákladů ponesou členské státy EU včetně České republiky. Tak to by mě
zajímalo v tom kontextu, já už se nebudu opakovat, protože už jsem to tady říkal i minulý týden, i
dneska odpoledne, tak jak je to tedy ekonomicky. Protože jestli tedy my nemáme peníze, vy
nechcete dát peníze na to, aby se čeští občané měli dobře, nechcete řešit zdražování, čeští lidé,
čeští občané se dostávají do finanční nouze, vy tedy chcete souhlasit s tím, protože pan premiér k
tomu mlčí, už jsem ho k tomu vyzýval, ostatní zástupci vlády také se nechtějí na tohleto téma
vyjádřit, takže vy chcete zadlužit Českou republiku a naše občany, že se budeme podílet na plánu
Evropské komise, posílat stamiliardy eur, doslova stamiliardy to mají být, na obnovu Ukrajiny? A
jak to tedy bude? Tak kde je vaše priorita? Já bych rád slyšel od pana ministra vnitra Rakušana,
zdali to odmítnete, tento plán. To je mi otázka. Jestli byste řekl: ano, my to odmítneme. Nebo
budete mlčet, nebo dokonce souhlasit? A jak vás tak znám, vy neřeknete: souhlasit, ve neřeknete
ani: odmítnout. Vy to přejdete bez odpovědi. To je můj tip, jak už vás tak znám. Ale my se budeme
ptát pořád.
Takže dále je to ta záležitost v tom soužití, protože začíná čím dál větší pnutí ve společnosti, pane
ministře, kdy opravdu značná část občanů začíná být už alergická na tuto situaci. Ne Okamura,
značná část občanů. Mým úkolem je to řešit. Řešit tady ve Sněmovně, dobře, z opozice, nemáme
ty exekutivní pravomoce, ale můžeme tady o tom aspoň na vás vyvíjet nějaký tlak, abyste to řešili,
když vy tedy jste se domluvili, že budete ve vládě. Tak jak se vypořádáte s tím, jaká je strategie,
pane ministře. Doufám, že to tam máte napsané, jak chcete vyřešit sociální pnutí ve společnosti. A
hlavně neříkejte, že tady Okamura a SPD vzbuzuje nějaké vášně nebo rozpolcuje svoje příkopy.
To jsou ty vaše řečičky, vaší vlády vždycky, kde odbíháte od tématu. Já vám říkám, že to je vážný
problém. Vážný problém. Bude to problém i na trhu práce.
A to je můj další dotaz. Jak je to tedy na trhu práce, co se týče pracovních příležitostí pro naše
nízkopříjmové občany v manuálních profesích, kteří se obávají, že je budou ti Ukrajinci vytlačovat?
(Ministr Jurečka mimo mikrofon z vládní lavice: Práce je dost.) To je potřeba si také říct. Tak. Pan
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ministr Jurečka za mnou říká, že práce je dost. Pane ministře, to není o tom, jestli je práce dost.
Zase je vidět, že jste úplně - že jste spadl asi z Marsu. Ta práce musí být také adekvátně
ohodnocena. A když tady přijde pracovní síla - úplně se divím, že musím základní ekonomické
úvahy tady říkat ministrovi, ale ve vašem případě se nedivím - protože když přijde na trh práce sto
tisíc lidí, kteří jsou ochotni pracovat za nižší mzdu než naši občané, tak se logicky podseknou
mzdy. (Tomio Okamura zvyšuje hlas.) Mám vám to vysvětlovat polopaticky? ***
• 19. schůze (pořad)
https://www.psp.cz/eknih/2021ps/stenprot/019schuz/s019148.htm
Úterý 10. května 2022
(18.40 hodin)
(pokračuje Okamura)
To snad není možné, že tohle vůbec tady říká ministr za mnou. To je úplně neuvěřitelné, kdo tady
je ve vládě. Že je práce dost, to je vaše odpověď. Ale jde přece o to, že ti Ukrajinci budou
podsekávat průměrné mzdy našich občanů. To jste fakt tak natvrdlej? Nezlobte se na mě,
prostřednictvím pana předsedajícího.
Místopředseda PSP Jan Skopeček: Pane kolego, já vás musím přerušit. (Poslanci koalice tlučou
do lavic.) Slovo bordel jsem ještě přešel, nicméně...
Poslanec Tomio Okamura: Slovo natvrdlý není sprosté, ano?
Místopředseda PSP Jan Skopeček: Invektivy tohoto charakteru si, prosím, odpusťte. Děkuji.
Poslanec Tomio Okamura: Vážení poslanci z koalice, kdyby na mě pan ministr tady v rozporu s
jednacím řádem nevolal - takže mi nevyhrožujte, pane Výborný, neukazujte na mě prstem - kdyby
váš ministr se choval slušně a v souladu s jednacím řádem, kde jasně vy jste měli napsáno, že
poslanci mluví na mikrofon, ano, tak bych nemusel reagovat. Rozumíme si? (Hlas mimo mikrofon.)
Rozumíme si? Tak na mě nekřičte. (Hlasy z pléna.) Tak na mě nekřičte. Prostřednictvím
předsedajícího, možná si to řeknu stokrát dopředu.
Tak znovu říkám, zase si pletete příčinu a důsledek. Já jsem reagoval na to, že na mě pokřikuje
někdo zezadu. To jste ani neslyšel, co tady na mě bylo pokřikováno - nic špatného, pravda, ano,
ale věcně tedy jsem s tím nemohl souhlasit, sprostě nemluvil pan ministr, pravda. Takže se
uklidněte, protože byste si měli spíš sjednat pořádek nejprve u sebe. A to, že...
Místopředseda PSP Jan Skopeček: Pane poslanče, oslovujte své kolegy prostřednictvím
předsedajícího. Děkuji.
Poslanec Tomio Okamura: Ano. A to, že jste bouchali do lavic, to je skvělé, protože to zazní
krásně, až si to budou přehrávat občané, že v okamžiku, (když) já tady bojuji za ty slušné občany v
České republice a vy jste uvedli Českou republiku do totálního chaosu a ještě boucháte do stolu, já
vás vyzývám, abyste zabouchali i teď, klidně. Bouchejte pořád při mém projevu. Pojďte do toho,
protože vy jste ti viníci všech problémů, které tady budou letos nebo příští rok.
Takže si tady bouchejte, jak chcete, ale já stejně budu dál hájit ze všech sil občany České
republiky, ty slušné lidi, co mají rodiny, nemají teď na to zdražování, protože vy na ně kašlete, to už
jsme tady probírali, a budou problémy ve zdravotnictví, v sociálních službách a všude. Takže si
bouchejte, jak chcete. Prostě jste natvrdlá vláda, já vám to tady zopakuji, že vám to není jasné. A
teď si zabouchejte klidně ještě stokrát.
Všichni jste natvrdlí, ne jenom jeden, jste jak z Marsu úplně, říkám vám to. A teď mě ještě okřikujte.
Klidně mě okřikujte znovu, je to tak. Naši voliči nám píšou masově, ano, vy asi máte na Facebooku
možná těch sledujících pár, tak vám možná napíše někdo. Mně píšou do komentářů, jenom na
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sociálních sítích - a můžete se podívat - 5 tisíc lidí denně. Není to jen tak. (Poslanci koalice odchází
z jednacího sálu.) A jdu teď k tomu projevu.
Vážené dámy a pánové, téma ukrajinských migrantů jsme probírali vícekrát, tak mě omluvte, pokud
některá fakta budu opakovat. To první a zásadní je, že z Ukrajiny se stala ideologie, takže ten, kdo
konkrétní nekoncepční vládní kroky kritizuje, je špiněn jako nějaký zrádce. Ještě bych dodal, že
poslanci vládní koalice dokonce přitom bouchají do stolu. To ovšem svědčí pouze o tom, že vláda
dělá svoji práci špatně a neumí svoje kroky vysvětlovat veřejnosti. To dobré je, že čas nakonec
vždy ukáže pravdu, a také to, že obvykle to je zloděj, kdo křičí - zloději.
Hnutí SPD opakovaně požaduje po vládě předložení strategie zvládání uprchlické krize z Ukrajiny.
Naši občané si zcela oprávněně na vládu stěžují a zvedá se proti vládě oprávněná vlna nevole. Po
více než 2 měsících na základě tlaku opozice tady konečně zástupce vlády ministr vnitra Rakušan
za hnutí STAN na téma strategie vystoupí. A není to samozřejmě nic pozitivního pro naše občany,
nehledě na to, jaké to vystoupení bude, protože ten problém už tady je. Tady bych ještě jenom
zdůraznil, že většina vládních poslanců teď odešla ze svých lavic, protože je toto důležité téma
evidentně nezajímá.
Vláda Petra Fialy a ministr Rakušan vše řeší nahodile, bez konkrétních analýz dopadů na naše
občany a na naší republiku, bez dat a termínů. Hnutí SPD jasně říká, že pomoc ukrajinským
válečným uprchlíkům musí být přiměřená, pouze na nezbytně nutnou dobu a nesmí probíhat na
úkor občanů České republiky. Podoba pomoci nesmí ohrozit sociální smír v naší zemi, nesmí
vyvolat sociální pnutí a nesmí ohrozit a omezit přístup českých občanů k veřejným službám typu
zdravotnictví či školství a snížení poskytování již tak dlouho odkládaných zdravotních výkonů.
Ukrajinští migranti by se podle našeho názoru měli po uklidnění situace následně vrátit zpět do své
vlasti a budovat svoji zemi, jelikož na drtivé většině území Ukrajiny válka neprobíhá. Pro SPD jsou
naši občané na prvním místě. A hlavně by to mělo být, jak už jsem zmínil v úvodu svého
vystoupení, adresné. Já nechápu, proč se tady pomáhá - no, tak vy to vlastně ani nevíte, protože k
identifikaci... (když?) jste to přiznali, že to nevíte vůbec ve vládě, protože jsou tady bohatí lidé v
luxusních autech a ti podle všeho také dostávají pomoc, místo aby prodali tedy ta svá milionová
auta, která mají mnohem dražší, než má většina lidí v České republice - mluvím o těch
ukrajinských uprchlících nebo migrantech.
Také je potřeba správně vyhodnotit, a to jsem tedy ještě nepoznamenal v rámci svého dotazu, a to
bych se rád zeptal pana ministra vnitra Víta Rakušana, jakým způsobem rozlišíte válečného
uprchlíka od ekonomického migranta? Protože v podstatě tady dojde postupně - a už dochází - k
tomu přerodu, protože v okamžiku, že ti uprchlíci nebo migranti si vybírají - a vidíte, že ty informace
kolují už ve veřejnosti - už v Evropě zemi, kde budou mít nejlepší podmínky, tak se to v podstatě
mění postupně v ekonomickou migraci logicky, ano?
A teď, já bych byl opravdu nerad, abychom plynule přešli do ekonomické migrace tím, že vy budete
prodlužovat ta víza a - já vím, že to jsou víza na rok, ale že už můžete připustit, aby se těmto lidem
dávala standardní povolení k pobytu. A to je problém, protože já si myslím, že by se ta víza měla
následně ukončit a ti lidé by se měli tím pádem v podstatě povinně vrátit zpátky na Ukrajinu, ano?
A já bych potřeboval od vás ubezpečit, od pana ministra vnitra Víta Rakušana, že ta víza nebudou
prodlužována, že dojde k té identifikaci, protože většina lidí podle mě bude mít bydlení na Ukrajině,
budou tam mít příležitosti, ale my nemůžeme pomoct samozřejmě tady celému světu, to by Česká
republika... to je jako s bárkou, se záchranným člunem, ten má svoji kapacitu, nebo se pak potopí
úplně všichni. Tak to prostě je.
Vládní kritéria pomoci ukrajinským migrantům jsou plošná, neadresná a oproti pomoci českým
občanům je vládní pomoc Ukrajincům byrokraticky nenáročná a rychlá. Je to přesný opak pomoci
či spíše vládní nepomoci českým občanům, a to s tím, že nějaká pomoc pro naše občany není ani
plošná, ani adresná a je fakticky diskriminační, kdy český důchodce nebo invalida se pomoci
nedovolá, zatímco tu jsou protěžované skupiny takzvaných nepřizpůsobivých, kteří jsou v
produktivním věku a na černém trhu nebo v kriminální činnosti velmi čilí a aktivní.
Také bych chtěl v této souvislosti se zeptat, kdo bude mít odpovědnost. Já vím, že tu odpovědnost
máte samozřejmě vy, ale jak to tedy dopadne, protože se proslýchá - a vy už jste o tom sám
hovořil, pane ministře, ovšem opožděně, my už jsme o tom hovořili před 2 měsíci - že tady pronikají
na naše území i různé kriminální živly z Ukrajiny, ano? To znamená, jak to tedy bude? Jak máte
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ošetřenou zvýšenou kriminalitu? Zatím já jsem od vás slyšel, bylo to i na našem společném
jednání, že nemůžete zaručit, že tady nebudou taky nějací kriminálníci nebo nějací lidé. Ale to už
trošku pro 2 měsících je malé, ano? To už je trošku malé, že už je to trošku... už nedostatečné. Že
je to nedostatečné vyjádření.
Takže jakým způsobem budete garantovat bezpečnost občanům České republiky? A já jsem na to
upozorňoval, a to mě tady ještě před měsícem a půl honil pořad 168 hodin, který mě stihl šikanovat
za můj výraz, že můžou být tito uprchlíci - část z nich třeba nebo někdo z nich - i bezpečnostním
rizikem. Za to mě tady chtěli šikanovat a chtěli mě vláčet v médiích, pořad 168 hodin. No a
postupně dochází na moje slova, kdy už i ministr vnitra Rakušan uznává, ano, že mezi nimi - (vy?)
jste to tady někde říkal v médiích, tuším dneska, včera jsem to četl - že tady může být to riziko, že
mezi nimi jsou i nějaké kriminální živly, a teď nevíte, co s tím, logicky.
Takže já jsem měl pravdu, samozřejmě, a za to zase tenhle podle mého názoru podvodný pořad
168 v České televizi si to zase udělal po svém, aby SPD pošpinil. Takže pravidla pomoci
migrantům z Ukrajiny tak, jak jsou nastavená vládou dne, bohužel podporují primárně ekonomickou
migraci. Na drtivé části Ukrajiny se dnes už nebojuji a není problém tam pro případné uprchlíky z
válečných míst, tedy z východu, zajistit ubytování, třeba pod patronací OSN a tak podobně. ***
• 19. schůze (pořad)
https://www.psp.cz/eknih/2021ps/stenprot/019schuz/s019149.htm
Úterý 10. května 2022
(18.50 hodin)
(pokračuje Okamura)
Vždyť většina obyvatel Ukrajiny bydlí na Ukrajině. Drtivá většina obyvatel Ukrajiny z té 45milionové
země zůstává na Ukrajině a bydlí. Takže pod patronací třeba OSN, dokonce tam jezdí i premiéři,
britský premiér jezdí do Kyjeva, teď tam byla - manželka amerického prezidenta byla na Ukrajině,
včera to bylo v Užhorodu. Takže není pravda, vždyť tam jezdí normálně politici z celé Evropy,
dokonce i z USA. Tak jak to tedy je? Podle mého názoru lze zajistit bezpečné ubytování na
Ukrajině právě třeba pod patronací OSN přímo na Ukrajině.
To, co vám také vyčítám, je, že netlačíte na mírová jednání. Vaším jediným řešením je přijímání
migrantů a pak teď nevíte, co s nimi... No, vy víte, co s nimi, vy je chcete všechny přijmout a
způsobíte tady sociální pnutí, způsobujete, ale hlavně byste měli nasměrovat to řešení tam, že se
ukončí ta víza postupně, najedete na to, že se ti lidé vrátí k sobě do své rodné země, tam by se
měly vytvořit nějaké kapacity na to ubytování třeba pod patronací OSN, ale prostě vy říkáte
integrace, integrace téměř 400 tisíc uprchlíků a já vám říkám, že to bude velký problém, protože
teď už to vypadá, protože už tady několik set tisíc Ukrajinců žilo, teď sem přišlo téměř 400 tisíc,
takže teď to jasně vypadá, že každý desátý občan České republiky bude Ukrajinec. Každý desátý
občan České republiky bude Ukrajinec! A já vám říkám, že to není udržitelné. Že to není udržitelné!
Takže já bych byl opravdu rád, abyste se také zaměřili tímto způsobem. Dobré by bylo také, abyste
z vaší strany tlačili na mírová jednání, protože o tom já jsem vůbec neslyšel, aby to... Tak já tady
slyším pana Jakoba, že tady mé vystoupení je prý absolutně nedůstojné. (P. Jakob: Je.) Tak vy už
jste také na třech procentech preferencí, tak vaše paní Pekarová Adamová je zřejmě důstojnější.
(Smích a potlesk poslanců SPD a některých poslanců ANO 2011.) Nechme to vyhodnotit voliče.
Nechme to vyhodnotit voliče, kdo je důstojný a kdo ne!
Místopředseda PSP Jan Skopeček: Pane předsedo, vraťte se k tématu. Nereagujte na...
Poslanec Tomio Okamura: Tak ať na mě zezadu nemluví pořád. Oni jsou na nervy, tak na mě
pořád mluví zezadu.
Místopředseda PSP Jan Skopeček: Asi nemluví na vás, ale to je jedno.
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Poslanec Tomio Okamura: Oni jsou tak nervózní. Zajímavé je, že když je vyzýváme, aby odpovídali
na mikrofon, tak nikdo z nich nejde.
Místopředseda PSP Jan Skopeček: Pane předsedo, k věci, prosím! Děkuji.
Poslanec Tomio Okamura: Tak proč on nemluví k věci na mě zezadu? Nebo ať na mě nemluví
hlavně. Jako pan Jakob. Teď to nemluvím na vás. Tady pan Jakob, předseda klubu STAN tady
komentuje zezadu, co je důstojné a co ne. (Místopředseda vlády V. Rakušan: TOP 09.) TOP 09,
ano. Vy jste mi napověděl, abych řekl, že to není STAN, ale TOP 09. To je dobře, že jste se
distancoval od vašeho koaličního kolegy trošku. (Pobavení a potlesk poslanců SPD.) Pravda je, že
já zase nepovažuji za důstojné to, jak nás tady reprezentuje paní Pekarová Adamová. To musím
říct opravdu upřímně. A náš volič také ne.
Takže vážené dámy a pánové, podívejte se například, zkuste se zvednout z kanceláře a podívejte
se například na největší bleší trh v České republice - U Elektry. Uvidíte tam stovky ukrajinských
migrantů mezi prodávajícími a tisíce mezi nakupujícími. A jak je poznáte? Obvykle tak, že u
prodejce stojí obrovský nový skříňový Mercedes a okolo něj je pašované zboží. A pokud jde o
drahá auta a množství zboží, není rozdíl mezi bývalým nebo současným nějakým překupníkem z
Ukrajiny. Ale je pravda, že mnoho Ukrajinců potkáte v ojetých starších českých autech. Ano,
autobazary jsou vykoupené a desetitisíce vykoupených aut míří na Ukrajinu. Pokud jde o tento jev,
je to zřejmě cílený projekt, protože jak jsem říkal, prezident Zelenský zrušil veškerá cla a poplatky
na jejich dovoz a Ukrajinci auta skupují po celé Evropě a vozí je, světe div se, do své země, odkud
uprchli. Je pozoruhodné, že Ukrajinci svůj cenný majetek vozí zpět do své země, odkud vzápětí
zase uprchnou pro další auto. Nad tím se nikdo z vás nepozastavil? Vláda se nad tím
nepozastavila, my ano.
Mimochodem tady je jeden z klíčů, jak poznat, který je migrant, který migrant je v nouzi a který
není. Doufám, že dopravní inspektoráty pod panem ministrem vnitra Vítem Rakušanem mají
přehled o tom, kdo auta nakupuje a také v jakých autech se tudy projíždí. Ukrajinci tady mohou
jezdit zdarma šest měsíců bez povinného ručení a nevím, jak to je byrokraticky ošetřeno, ale třeba
Česká kancelář pojistitelů by mohla některá data poskytnout. A bylo by to fajn, kdyby stejnou
pomoc, tedy povinné ručení zdarma, poskytla vláda Petra Fialy třeba našim invalidům nebo
seniorům, kteří žijí pod hranicí chudoby. To ale vládu Petra Fialy pochopitelně ani nenapadne.
Protože to pojistné, ty náklady za povinné ručení na ty Ukrajince platíme my, i za ty jejich
superluxusní auta. My všichni, kdo máme auto. Neplatí ho Česká kancelář pojistitelů a je otázkou,
zda takový dar lidem, z nichž mnozí zcela viditelně pomoc nepotřebují, není za hranou zákona.
Vláda totiž tímto způsobem rozdává naše peníze. Nikdo z nás, nikdo z občanů neodmítne nikdy
pomoc komukoliv, kdo utíká z válečné zóny na první bezpečné místo. Ale jak chcete lidi donutit k
solidaritě s těmi, kteří zcela viditelně zneužívají? Lidé z dceřiné společnosti Všeobecné zdravotní
pojišťovny, z PVZP, což je komerční pojišťovna, která poskytuje zdravotní pojištění cizincům, vám
jistě odvypráví, kolik denně odbaví ukrajinských uprchlíků, kteří si kupují komerční zdravotní
pojištění pro celou Evropskou unii. Nechtějí to české zdarma, protože v tyto dny objíždějí celou
Evropu a hledají, kde se jim bude dařit nejlépe. A to je informace od našich zástupců ve vedení
VZP.
Po majdanském puči proběhl na Ukrajině výzkum, ve kterém více než 70 % Ukrajinců řeklo, že
pokud by měli možnost, emigrují na západ. To byl jeden z hlavních důvodů, proč se fakticky
zadrhly všechny hovory o vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Teď jste vy otevřeli brány dokořán. A
to nemluvím o tom, že se nemá pomáhat, já říkám o tom způsobu, jakým způsobem to předvádíte.
Tak jste otevřeli brány dokořán a v zaslepení ideologií odmítáte rozlišovat mezi těmi, kdo pomoc
opravdu potřebují, a mezi těmi, kdo si prostě přijeli vydělat. Ne, nezazlívám to Ukrajincům. Ti dělají
to, co je pro ně nejvýhodnější. U nás se říká: hloupý, kdo dává, ale hloupější, kdo nebere. Zazlívám
to vám, vládo, premiére Fialo z ODS a ministře vnitra Rakušane z hnutí STAN, protože cílená
pomoc a nejlépe přímo na Ukrajině by byla levnější a efektivnější.
Místopředseda PSP Jan Skopeček: (V sále není žádný z ministrů.) Pane předsedo, já vás musím
přerušit v tuto chvíli se v sále... (vchází ministryně Černochová) ...nachází paní ministryně, tak
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pokračujte.
Poslanec Tomio Okamura: Je tady paní ministryně, takže můžeme. To znamená, že těm
potřebným bychom mohli dokonce poskytnout více než teď, kdy rozhazujete peníze všem. Takže
už jste na mě zase chystali ten fígl, že jste chtěli, aby tady nebyl ani jeden ministr, abyste mě
přerušili, ale to už tady bylo minule. Je na to ústavní stížnost, tak uvidíme, jak to Ústavní soud
rozhodne. Takhle jste mě chtěli přerušit u pandemického zákona. Tak pojďme dál.
Území, která jsou na Ukrajině bezpečná, mají větší rozlohu než celá Česká republika. Území, která
jsou na Ukrajině bezpečná, mají větší rozlohu než celá Česká republika. To je fakt a lze tu budovat
uprchlické tábory s mezinárodní ochranou OSN a i v dohodě s Rusy. A nemluvím o nějakém
stanovém městečku. Lze přece vybrat celá bezpečná města a tam pomoci s budováním bytů a
infrastruktury. Taková pomoc bude nejen cílená a efektivní, ale také do budoucna pomůže samotné
Ukrajině, protože ty peníze tam nejen zůstanou, ale dokonce se tam zhodnotí. Neprojí se.
Druhá zcela zásadní věc je, že pomoc komukoliv nesmí být diskriminační. Vláda nesmí
zvýhodňovat v sociální pomoci Ukrajince před českými občany. Nevím, co vám provedli čeští
důchodci, kteří desetiletí pracovali pro tuto zemi, budovali ji a dávali peníze do státní kasy. A vy teď
z jejich peněz velkoryse vyhazujete peníze na jejich úkor. Nejen před bohem, ale i před státem je si
každý člověk roven. A pokud před vámi stojí stará česká babička, má právo minimálně na stejnou
pomoc, podle mého názoru však na vyšší než jakýkoliv cizinec, notabene cizinec, který před
sociálkou zaparkoval Mercedes nebo Audi. A opět, abychom si nepřekrucovali slova. Samozřejmě
vidím, že pan ministr Vít Rakušan už tu není, ale nežádám jeho přítomnost, je to zbytečné. Je to
úplně zbytečné, on to poslouchat nechce, protože vy jste vláda elit, vás nezajímají názory SPD,
kterou volilo přes půl milionu voličů, ale v pohodě, my si to tady řekneme a uslyší to občané. Pan
ministr vnitra Vít Rakušan prostě odešel, takže si ani nemůže poznamenat ty otázky, nemůže si
poznamenat ty poznámky, nechce si je poznamenat. Vládu elit to nezajímá! ***
• 19. schůze (pořad)
https://www.psp.cz/eknih/2021ps/stenprot/019schuz/s019150.htm
Úterý 10. května 2022
(19.00 hodin)
(pokračuje Okamura)
Takže já budu mluvit dál. Ani nežádám přerušení, že tady není.
Takže abychom si opět nepřekrucovali slova. Stejné v uvozovkách "babce", která přijela s igelitkou
z Ukrajiny a nemá kam jít, protože ji na prvním bezpečném místě navzdory dublinským dohodám
odmítli, pomozme. Pomoc migrantům z Ukrajiny musí být pouze přiměřená, pouze na nezbytně
nutnou dobu a s tím, že se pak vrátí zpět na Ukrajinu budovat svoji zemi. Premiér Fiala ale říká, že
počítá s tím, že tady migranti zůstanou natrvalo. A předseda poslaneckého klubu vládní ODS
Marek Benda říká, že má vláda přijímat ukrajinské migranty neomezeně. S tím SPD nesouhlasí.
Například parta lidí v produktivním věku, která objíždí Evropu a hledá nejlepší ekonomické kotviště,
není válečný uprchlík. Je to ekonomický migrant a rozhodně odmítám, aby ho český stát
podporoval na úkor českých občanů. To není xenofobie, to je zdravý rozum, který se většině
politiků a taky některým médiím zcela zjevně ztratil.
A kupodivu není to ani ku prospěchu Ukrajiny. Ukrajině určitě nepomůže, když její nejbohatší lidé Místopředseda PSP Jan Skopeček: Pane předsedo, v tuhle chvíli vás už musím přerušit, protože v
sále Poslanecké sněmovny se nenachází žádný člen vlády.
A já přerušuji naše jednání na pět minut.
(Jednání přerušeno od 19.00 hodin do 19.05 hodin.)
Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 19.05 hodin. Skončila přestávka. Než přejdu k tomu
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podstatnému, tak si ještě dovolím načíst jednu omluvu, a sice paní poslankyně Taťána Malá se
omlouvá mezi 19. hodinou a půlnocí z pracovních důvodů.
Teď k tomu podstatnému. Protože ani během pěti minut se žádný z členů vlády do sálu nedostavil
a mám zprávy, že tak ani nenastane, tak mi nezbývá než dnešní jednání přerušit. Sejdeme se zítra
v 9 hodin ráno. Přeju vám hezký zbytek večera a zítra na shledanou.
(Jednání skončilo v 19.06 hodin.) ***
https://www.psp.cz/eknih/2021ps/stenprot/019schuz/s019151.htm
Aktualizováno kvě 11, 2022 1:09:40dopol.
11.05, 2022 0:26:43
People after death reincarnated into the most murdered (farm) animals mortally hate, never forgive
and no longer believe in evolution of now Jew world order but they want violent revolution (atomic
war).
PART 1 - The whole speech of the chairman of the second largest Czech pro-Russian opposition
party SPD, Tomio Okamura, in the Czech Parliament on May 10, 2022, GOOGLE TRANSLATOR:
Tuesday, May 10, 2022
(The meeting resumed at 2 pm)

MP Tomio Okamura: Ladies and gentlemen, I would like to propose an item on the agenda of the
Chamber of Deputies entitled The Government does not address overpriced energies. Petr Fiala's
government refuses to deal with overpriced energies and does absolutely nothing for Czech
citizens. The approach of the so-called demoblock is completely antisocial and shameful. Deputies
of the government coalition Spolu, which is ODS, KDU-ČSL, TOP 09 and Pirates and STAN,
refused to discuss opposition proposals to reduce energy and fuel prices for citizens at an
extraordinary meeting of the Chamber of Deputies last week.

• 19th meeting (program)

https://www.psp.cz/eknih/2021ps/stenprot/019schuz/s019127.htm

Tuesday, May 10, 2022
(14.10 pm)
(continues Okamura)

They did not even allow for an open parliamentary debate on these topics, in which the specific
proposals and arguments that the SPD movement wanted to present in this matter would be
voiced. And, of course, the government itself has no alternative proposals. At the meeting, the
opposition requested, among other things, a reduction in value added tax on electricity, gas, petrol
and diesel, a reduction in support for so-called solar barons from public money and the use of part
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of the proceeds from the sale of emission allowances to help households.
Due to the position of members of the Fiala coalition government, the Czech Republic will continue
to have some of the highest energy and fuel prices in Europe. At the same time, most European
governments are helping their citizens in these areas, for example by reducing value added taxes
on energy and fuel, or by so-called capping the prices of these commodities . This is how it helps
its citizens - unlike the Czech Republic, the government of the Czech Republic, this is how it helps
by the SPD, for example, France, this is how it helps its citizens Germany, Croatia, Belgium, Spain,
Denmark, Poland, Hungary, Italy, Slovakia, Bulgaria, Romania, Portugal, Cyprus, Estonia or
Ireland.
However, the government of Petr Fiala of the ODS does absolutely nothing for Czech citizens,
even in direct comparison with other European countries. Her approach, that of the government of
Petr Fiala, is completely antisocial and shameful even in comparison with the rest of Europe.
Through this action, the government continues to lose public support and should resign. This
government is also expensive for free, because due to Prime Minister Fiala's inability to deal with
rising prices, citizens pay overpriced bills, overpriced food, overpriced bills for energy every month,
and housing also becomes more expensive.
Of course, the SPD movement can no longer look at this, and we just don't talk, we put forward
concrete solutions and bills. So the SPD movement will insert a law into the legislative process in
the Chamber of Deputies that will guarantee Czech citizens and companies cheaper electricity. We
know how to end energy overpricing. The SPD is responding to draconian rising electricity prices
and government inaction by drafting a bill to be tabled here in the House and Government. The aim
of this law from the SPD is to make electricity suppliers obliged to supply electricity to lower-income
consumers exclusively at a price corresponding to its production costs within the so-called social
tariff, or at a price set by a government decree.
The SPD bill firmly defines the obligation of persons representing the state in the bodies of energy
companies with state ownership, such as ČEZ and their interest to defend the interests of the state,
including the main objectives of the state's energy policy and in accordance with due diligence. In
short, and in layman's terms: we want energy surpluses to be exported to the EU, not like today,
when we produce electricity cheaply here, and instead of being able to buy it directly from citizens
and our businesses, companies can buy it directly. we export to the western european stock
exchange here - ala european union, there it makes it up to 4,000% more expensive for you, you
hear well back. The crazy system that the government of Petr Fiala tolerates here. It's accurate.
Well,
But we are a patriotic party, and we say, first, first, the law, let the cheap energy be produced, let
the needs of our citizens and our companies be met, and surplus to be exported to the stock
market, let them be sold in abroad. So that's the principle of our proposal. Our bill also stipulates
the instruments of state energy policy, which are primarily the obligation of electricity suppliers from
state ownership, to supply electricity preferentially and direct distributors in the Czech Republic at
least in the amount expected for consumers, at a price that does not include disproportionate
corporate profits. . In this way, its resale on the foreign market and resale to the Czech Republic at
a higher price or the creation of a price according to the commodity exchange abroad is omitted.
In our opinion, only surplus energy should be exported abroad. Unlike the current incompetent and
inactive government of Prime Minister Petr Fiala, the SPD movement has specific solutions to help
citizens at risk of high energy prices, which are all citizens of the Czech Republic and all Czech
companies. So we are passing this law, so here in a few days we will see in quotation marks the
government's position on this. We can already predict this opinion, of course, because the
government will have an opinion that is either neutral or negativeI am already saying, and it will
continue to be the case that this toothless government of Petr Fiala, which is dear to all citizens of
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the Czech Republic for free, draws their money unnecessarily at the expense of the Germans and,
at the expense of the European Union, draws money from our citizens' wallets. overpriced energy
will pay for this government.
But we have suggestions here, we are a party that does not promise vainly. You promised change,
the government of Petr Fiala, Prime Minister Petr Fiala, when he was not yet Prime Minister, so I
was in those pre-election debates, so he said that the five-party coalition will be a change. Well,
some people believed it because Petr Fiala forgot to say that he meant change for the worse, and
that's the problem. So I'll say it again. I suggest as a first point - awe have a specific solution here
by law, a specific solution where we can reduce the price of electricity for citizens, it is logical, it is
clear, it is well legally processed. (He shows the deed.) And now we'll see if the government of Petr
Fiala really wants to reduce the price of electricity, that you're toothless, we already know that,
because you already have a majority here in the House for six months and nothing. And compared
to all the countries I have mentioned here, Czech citizens pay some of the most expensive energy
prices and so on. It's terrible, terrible, where your government has led it.
And let me just emphasize that 30% of citizens according to the Institute of Sociology of the
Academy of Sciences are in financial ... 30% of households are in financial difficulties and 40%
have increased the number of new executions under your government, and you don't care, you
don't care. I will repeat the name. I suggest a point: the government is not dealing with overpriced
energies, and I suggest this as the first item on today's meeting of the Chamber of Deputies,
because the problem is really big and the government is coughing it up. You preferred to propose a
postal election last week (laughs), which is your priority to change the electoral law so that you are
afraid that your preferences are falling, which we saw over the weekend, the Kantar surveyon
Czech Television, where even three out of five government parties are at or below five percent,
which ... and even the chairwoman of the party, which has a 3% preference, makes the Speaker of
the Chamber of Deputies - Mrs. Pekarová Adamová, and is one of the three highest constitutional
officials, it has not been here yet, it has not been here yet. But that's your business.
On the contrary, we want Mrs Pekar to continue her public statements, which is our wish, because
of course it helps us.

THE CHAMBER OF DEPUTIES OF THE PARLIAMENT Vice-Chairman Jan Bartošek: On the
agenda of the meeting, please, Mr. Chairman.

MP Tomio Okamura: And what else am I talking to? I didn't get it now. I didn't understand it, I'm
saying here that because you don't deal with energy, your preferences drop, because I talk about
the point of energy here all the time, because you don't deal with it, so it's not on the agenda? Or
must I not, as in my proposal, combine your declining preferences with refusing to help people with
energy prices? ( Eg Bartošek: You are proposing a new point, I have taken note of it. Please
continue to justify the point.)
That would be a little too much, Mr. Vice President? Do not be mad at me. But the fact that I put it
in a broader, as if contours, that you don't deal with rising prices, that's why preferences are
declining, so maybe it's not outside the program (with a laugh). I know you don't like it, because
you're also below the 5% as People's Party, but I haven't had enough time to name you yet, nor
have I planned it now, I must say, so like this.
I just wanted to say, but we know how fickle it is, maybe one day the SPD will be in that situation
again, so I don't want to discuss it anymore, it can happen to anyone here. We know how really
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fickle it is. I'm not going to talk about it anymore. So it's like number one.
Now I have point number two, and that is the point with the title - and I would suggest this as the
second item of today's meeting of the Chamber of Deputies - Financing the reconstruction of
Ukraine, is the name. ***
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Tuesday, May 10, 2022
(14.20 pm)
(continues Okamura)

Because the European Commission has announced that it is going to set up a solidarity fund from
which it intends to finance Ukraine's post-war reconstruction. And according to Bloomberg , the
European Commission has already indicated to the member states that most of the long-term costs
will be borne by the EU member states, including the Czech Republic. And I can say for myself that
the SPD movement refuses to allow Czech citizens to finance the reconstruction of Ukraine, which
is run and stolen by the oligarchs and which is at the top of the corruption rankings, according to
the European Union's proposals.
And most of all, the problem is why I want to include this point, that I called on you to do so last
week. Why don't you inform the public about it? Why Prime Minister Petr Fiala or Minister of
Foreign Affairs is the invisible Mr. Lipavský , yes, so why will he not appear before the Chamber of
Deputies and such a fundamental thing that will owe the Czech Republic for decades and with
which I am convinced that a large number of Czech citizens do not agree, so why are you keeping
it a secret? Why are you hiding it, this one?information? That is why I want to include it as an
extraordinary item called Financing the Reconstruction of Ukraine, so that here the government
officials justify why a) why they are hiding it and secondly, why they agree. Why don't they refuse?
Because, as far as we know, the European Commission is now working on a mechanism that
should cover Ukraine's long-term needs, but with the money of the Member States of the European
Union.
And this instrument, now being devised by the European Commission, is said to resemble a fund to
support a pandemic-affected economy, for which the 27 EU borrowed hundreds of billions of euros
from commercial banks, further indebted member states, including the Czech Republic. This new,
so-called Ukrainian fund, should be used to finance investments and reforms approved by the
government in Kiev. That is, the government, where President Zelensky himself a few months ago,
even before the war, was an article on the list on the news server that he avoids paying taxes in
Ukraine. And he is on the Pandora Papers list and the company has registered, hence his wife, he
has done it in various ways to its partners in tax havens, so the Czech Republic has to pour money
there, into a corrupt country, demonstrably corrupt countries, which are also directly, directly stated
by the European Court of Auditors, which is, it stated last year, which is an advisory body of the
European Union that billions of euros with the help of Ukraine, due to corruption there lost billions
of euros. And that it benefited not the Ukrainians but the oligarchs and corruption. I quote directly
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from that report.
So, in such a corrupt country, do you, as a government, want to put money on debt, the money of
the Czech Republic? When we have people, thirty percent of households are in trouble? Yeah, and
the number of foreclosures is rising. So you, instead of the money, if there is any money, but it is
supposed to be in debt again, then why don't you help the Czech citizens? And especially why are
you silent about it?
So, and as it seems, this topic will probably be one of the priorities for the Czech Presidency of the
European Union in the second half of this year. However, the reforms to date, as we know, have
not led to the development of Ukraine and the improvement of the situation of its people, but have
benefited the oligarchs, foreign concerns and general corruption.
The SPD movement unequivocally rejects these proposals and considerations on the part of the
European Commission and the Government of the Czech Republic, on the part of the Purple
Government. Already pre-war Ukraine was associated with chronic ubiquitous corruption and a
very weak level of the rule of law, which could prevent theft. So we see no reason for the European
Union to take out more loans and finance billions of euros, more Czech guarantees, which the
Czech Republic would also guarantee. That means our citizens. So we see no reason why the
European Union, including the Czech Republic, should take out more loans and finance billions of
euros to rebuild a country run and plundered by oligarchs. We need to invest primarily in our
republic. And that is the view of the SPD.
In this context, that this also applies to the issue of Ukraine, I would like to call on the Minister of
the Interior, Vít Rakušan, in advance. Because you deliberately included the Migration Crisis or
Migration Strategy here at 6 pm, so that it would be, so that the attention of journalists would be
reduced. Because, of course, the evening news will be filmed, so that it again avoids media
attention. This is how you deliberately do it with our extraordinary meetings. You do it on purpose,
your governing coalition, you are such political fraudsters. You always give our special meeting,
you set for Thursday at 6 p.m. So that the journalists are gone again. Even until 18:15. So even
fifteen minutes later, yes, for the journalists to be gone, for the news to be recorded, and for your
inaction and the problems it causes to the citizens, as little as possible spoke in the media. That's
how you do it. But we know it. We see itthis is your politically fraudulent conduct.
You simply cannot stand up to our opposition. I have already repeatedly called on Prime Minister
Petr Fiala to join me in a debate. So, with permission, I also included Chairman Babiš. Not for him
to go with me, but for Fiala to go to the debate with me and Babiš. After all, we are only two
opposition parties here. Why are they afraid? Why is Prime Minister Fiala afraid to debate with us?
I want to publicly challenge him here again. We are the only two opposition parties here, and I think
here, yes, let him stand as prime minister to the leaders of the two opposition parties. Yeah? Live
on TV. Why are they afraid? After all, it's been half a year and I haven't had a debate with him yet.
So that's completely unbelievable. He's no hero. If he had the courage, he would confront us face
to face in a debate. But he is afraid. That is all. At the same time, it would certainly be a very nice
debate with a high viewership. Fiala, Babiš, Okamura. And I here, I am not the spokesperson of the
ANO movement, but we are only two opposition parties here. So, with permission, I included it in
the list too, because there's not much to choose from, is there? Yeah? We are few here in terms of
opposition.
Well , we can't ask him here, and that's why I'm a little nervous when, for example, some
government officials are here, governments silence me here when I want to speak into the
microphone, because you're completely preventing us from talking live with Prime Minister Fiala
here. in front of a hundred thousand citizens, let him show what it is like and if he has any solutions
at all. Well, he doesn't, yes, we know that.
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And as for that issue, when I said, I said here, the financing of the reconstruction of Ukraine, I
propose here, so hand in hand with that, I would just like to call on the Austrian Minister of the
Interior to say where they will be. , where will be the locations for the placement of Roma refugees.
In the Czech Republic, Ukrainian Roma refugees . Because a huge number of citizens write to me,
to me on Facebook, together on social networks I am watched by four hundred thousand citizens of
the Czech Republic. And they write to me really en masse. And they are very worried because they
do not want the Roma refugees from Ukraine who came here at the invitation of the government of
Petr Fiala to stay near them. That if they have Hungarian citizenship, then of course they have
nothing to do here. Yeah?
And now we have heard at a press conference that Interior Minister Vít Rakušan now says after
more than two months that he will be checked who the migrants really are. Well, it came quite late,
when they are already here and there are already problems with it. So it just confirms its simply, its
dilettantism and its amateurism, which everyone now pays for, is already citizens in the Czech
Republic. Vít Rakušan only said that he wanted the Ukrainian Roma refugees, the inadaptable
refugees, as if we did not have enough inadaptable people here, so he wanted to place them in the
South Moravian Region and the Vysočina Region. So the citizens are horrified and they write to
me. Citizens of the South Moravian Region and the Vysočina Region are horrified where the
government actually wants to place the inadaptable Roma refugees from Ukraine. Our citizens are
completely horrified. And the government is hiding it. The government is hiding it all. Yeah?
Because you arethey declared a state of emergency and you lied to the people that the state of
emergency would not limit Czech citizens. And here we see exactly. Because in a state of
emergency you do it secretly, just as you secretly agreed to the billions for those refugees in a state
of emergency, then it didn't hurt until a month later. And you know exactly why there's an
emergency here. You deceived people. That is why you are doing it in secret and destroying the
lives of people in the Czech Republic here. And I'm asking and I'm asking now after 2 pm, because
Vít Rakušan deliberately gave the point until tonight, so that it would sound here during the day. Let
me say and expect where and where exactly to place those Roma maladapted refugees from that
Ukraine. Where. To what cities, to which municipalities, what will be the locations. ***
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Of course, it is completely unacceptable that someone is accommodating, that he wants to be in a
group. So it's probably not a lot of people in trouble when they still choose, whether in a group, or a
family of five, or seventy when they have a choice. And we don't want it here, we don't want any
unadaptable, unadaptable refugees here. I hope that the debate around Ukraine will sound here,
and again I am proposing a point here, so that the Czech government ...
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THE CHAMBER OF DEPUTIES OF THE PARLIAMENT Vice-Chairman Jan Bartošek: Just for the
record, Mr. Chairman, this is a new point ...

MP Tomio Okamura: I will get to that, please ...

THE CHAMBER OF DEPUTIES OF THE PARLIAMENT Vice-Chairman Jan Bartošek: I'm just
asking.

MP Tomio Okamura: Really, don't direct me my points suggestions. I will say a point proposal, I
have no obligation to say it at the outset. I can tell him the name of the point at the end of his
performance. You know, yeah, like, so.

THE CHAMBER OF DEPUTIES OF THE PARLIAMENT Vice-Chairman Jan Bartošek: Of course
you can. (Tomio Okamura: Well, you see.) I'd just make a note of it to be okay.

MP Tomio Okamura: Well, you take note, don't worry. Yeah, like yeah.
This means that the problem is that the Czech government gives 5,000 a month the benefit to
those refugees per person and also repeatedly. But Slovaks give 1,700 crowns and Poles give
1,580 crowns. So you are attracting those refugees here with a dose three times higher than
Poland and Slovakia. According to my information, Hungary also has a lower dose. You are simply
a government, and I am not at all surprised that you are nicknamed the Ukrainian government and
that Prime Minister Fiala is being written to me by the people who already call him the Ukrainian
Prime Minister. You don't work here for Czech citizens, yes. You simply do everything against
Czech citizens.
In this context, I would also like to quote, and of course I will say in my speech after 6 pm, that even
the principals of Prague schools are already rioting here. I must say that it froze me a bit and I am
sad that even at the primary school where I went to a certain part of my childhood, which is the
Chelčický Elementary School in Prague 3 on Olšanské náměstí, the director of this school also
went there. to the first grade, so he says, he did not even satisfy all those Ukrainian applicants,
because - I quote: Otherwise, we would very quickly become a school with a predominance of
students from different language backgrounds. This means that our school would already have a
minority of Czech pupils! This is perhaps not possible, because by the time the influx of those
Ukrainians, about 25 percent of the pupils, who were born into families with different mother
tongues, already had classes in their classes. So now, if they accepted the Ukrainians, the Czechs
would become a minority in their own class, in their own country, in their own school. And it isreally
- we 're going somewhere that the SPD has always warned against and what we really don't want
here. A minority in their own country. That's not it, yeah. We really don't like that, yeah. And it's not
about I do business in tourism, I just like tourists, foreigners, I like to travel, but it's about
maintaining social peace. It's about keeping some balance. After all, it gets completely out of hand.
We see it in Western Europe. So we really don't want that here, that is, a parallel society is being
created here, it's called so-called.
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So again - and there's a warning: there won't be enough places for younger children in
kindergartens, yes, because as early as 2018, schools refused to accept every third child,
according to the school inspectorate, with more than a third of them being under three years old.
And that was before the influx of those Ukrainian refugees. And we hear nothing from the
government. And now that I heard at the press conference, because Vít Rakušan, not that I would
listen to his press conferences, he is not so funny, but coincidentally he had it in front of us, so I
heard it there, and this solution is missing here . So I'd rather say it now, because it's leaked in the
media that it's just general what he's going to present here. But that's not enough, I mean. I urge
you, government officials, that this is not enough.
The mayor of the Prague-Kolovraty Municipal District says - I quote : Personally, I believe that
integration into regular classes is not ideal. Schools in the southeast of Prague are congested. This
means that the quality of teaching for Czech children will decrease. But you need to stand up to
that. Not what Prime Minister Fiala says: we have to manage it and what Vít Rakušan says. No,
what the chairman of the ODS club, Marek Benda, says: we will take them all, we must take them
all indefinitely. That's what both the Austrian and Prime Minister Fiala said. You're crazy
completely! I warn you against this. I warn you, because the citizens will start to rebel. The citizens
start to riot and we stand behind them, behind those citizens. It won't be just like that, yeah. It's out
of your hands. And you already, because - thatmeans you are solely responsible for all problems.
And I've warned here all along, years before that, against an uncontrolled wave of migration from
anywhere, without any strategy. It's just a problem. And I have to say it here.
And I will also propose the point in advance, do not worry, Mr Vice-President, because I will not
wait for 6 p.m. There you will interpret something the night after here. I may be involved in that
debate, too, but we need to propose the point now, for us as the opposition, and to talk about it this
afternoon. That's what it's all about, let's understand. That's what it's about. We want that point this
afternoon, now this afternoon. That is, the government's strategy towards Ukrainian refugees.
That's the name of the point, and I want to list it as the third point this afternoon. That is, the
difference with your government point is that not in the evening, when the media is no longer here
and the news is filmed. We want it this afternoon, so that it is still "in the glow" of the media, so that
the media and the public can hear you, that your toothlessness and how it all got out of hand. So,
So, of course, I would like to justify this further, because now I have satisfied Vice-President
Bartoška here, who has already been waiting for what will come of it. And now it is remarkable, and
it is a coincidence that the KDU-ČSL representative is currently chairing the meeting, because your
governor for the People's Party, Mr. Grolich for the South Moravian Region, is already criticizing
you, the governing coalition, if this is the case I can understand because those statements are
clear. I find them, and whether the public is wondering if it sounds like criticism or not. So he says
about those Roma refugees from Ukraine - I quote: I don't know exactly where they are staying. He
doesn't know. The government does not know and the governors do not know either. Nobody
knows. It's a mess. That's unbelievable. Another quote from this People's Governor, a fellow
government here, a fellow of the Five Coalition, yes, here in connection with the fact that many
families of these ten inadaptable refugees with special demands arrived in the Czech Republic, so
he says that the regions cannot reject them, I quote. They cannot reject them on the instructions of
the government. That is, they must actually accept them, even though the citizens of the Czech
Republic do not want that. And now we come to the contrast that the government also does not
want to say where it wants to allocate them. So the citizens are desperate. The only thing we know
that you want to place them, if Mr. Rakušan did not lie again, is in the South Moravian Region and
the Vysočina Region. And the citizens are horrified. Rightly so. I'd be horrified, too, yeah. But it's
completely crazy. And we are the opposition, so we are pushing as best we can for them to start
behaving normally. But it is useless for you, especially when you rejected the SPD bill here 14 days
ago to repeatedly end the misuse of non-compliant benefits. That is, you still support the
maladapted. So that's a terrible problem, yeah. It's a problem, and I think your government should
end quickly, because it's really steep for the worse.
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Another statement here by President Grolich for the People's Party, who obviously can no longer
look at it, what your government is showing, even though it is your party colleague. So I quote: It
happens that as soon as we pay them 5 thousand crowns, so it confirms that you are paying these
refugees a 5 thousand crowns benefit, so one or the other is lying. Either Jurečka, the chairman of
the People's Party, who says that they don't have the benefits or what, or some of them that he
doesn't have, is lying, or that's how he gets tangled up, or his People's colleague Grolich, which in
turn says that it pays 5 thousand crowns. So agree on who is lying to you. But it's true that they get
it anyway. We already know that, yeah. Well, I'll say the quote: It happens that as soon as we pay
them 5,000 crowns, they often get on the train and leave. I have no idea if they are going to another
region, state or back to Ukraine. We are not able to follow it.
Well, that's great. As this is normal, I think it is normal, it is simply a failure to take care of the
proper management of public funds. And this is normal tunneling of the state coffers. It is not
normal for you to distribute money on a treadmill from taxpayers' money. And I think there will be
more discussion in the future about who will be responsible. * **
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At the same time, you are not able to trace where the taxpayers' money has gone. It is
unbelievable. It's unbelievable what you're showing off, especially in a situation where people here
are desperate and don't even have overpriced energies. And the increase in food prices will come,
because the president of the Food Chamber, Večeřová, says that now in the coming weeks, food
prices will increase by up to 30% this year. So another hard blow comes. And gas, etc., because
you refuse to contract gas directly, as Austria does. Germany also buys directly - in Russia, of
course. Slovakia, Hungary. It's not about that - pro-Russian , non -Russian. Austria is a democratic
country where we can certainly take examples. And they have the cheaper gas there. Only our
government is buying it here through dealers in Germany, so that it can say that it is not buying
directly in Russia, and the Germans are buying it for us in Russia. Well, that's great. And we have it
three times more expensive. This fully demonstrates your policy. Crazy. Politics for the elites,
politics for the rich. But we are here for all citizens, we are in the SPD.
And I will say another quote - this is President Grolich of the People's Party. He responded to the
fact that a larger group of Roma refugees had camped in front of the railway station in Brno, and
said: "They have a visa for a month, for example, so they have been paid a benefit." This is
incredible (smiling). What do you dare to use in Czech government taxpayers' money like this? So,
on the one hand, you reject the referendum law that the SPD is proposing here, because if that law
existed here, it wouldn't be here .Your bullying dictatorship, I argue, towards the majority of Czech
citizens, because I am convinced that if the referendum on whether citizens agreed to the payment
of benefits was inadmissible, then the vast majority of citizens would say no. But it's unbelievable
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what you're doing here with taxpayers' money. And here I deliberately quote your coalition governor
to make it completely clear. And I quote, I prefer it here exactly. It is unbelievable.
And another thing - another quote. They asked him in an interview that it wasn't just Brno's
business - it wasquestion, but also of Prague or Ostrava, etc .: "Are you looking for cooperation
with the government, how to solve this problem?" And the answer of the People's President: "I
pointed this out during Tuesday's meeting with the Minister of the Interior, Vít Rakušan, on behalf of
the STAN movement. We did not find a specific solution." Unquote. Well, this is for the immediate
resignation of Vít Austrian. So he is not able to find a solution? So hundreds of thousands of
migrants will come here uncontrollably first, we can understand that to some extent, but the SPD
says that the aid should be adequate, only for the time necessary and after the end of the conflict
that they should return to Ukraine to build their country. And it must not be at the expense of Czech
citizens that the availability of health care or the availability of social services or the level of
education deteriorate for Czech citizens. That's what we say and we stand for it. But what you are
showing,concept - and we have been calling you here for two months now, we at the SPD are
calling you here every meeting - present a strategy on migrants. You have not presented any
strategy after more than two months. Well, I would understand the first week, two, maybe even
three, but after two months, when the citizens of the whole Czech Republic pay for it? And again,
you lied that the state of emergency will not limit the citizens of the Czech Republic. You lied to
people like that. And I already pointed out at the time that you were lying, that Vít Rakušan was
lying. I said that this would limit the citizens of the Czech Republic. And now everyone sees that I
was right and that you are a lying government. And I apologize for these expressive expressions.
But so many citizens are desperate for me that I can't say otherwise. I can't say otherwise because
it's horrible completely.
I would like to see a member of the STAN movement if Vít Rakušan moved the Roma refugees into
your village. Well, in the end, you will raise your hand here. I think many of you wish it would not
affect your community because you would be faced with an extremely difficult situation. Now before
the municipal elections. Because that would mean your ineligibility. And I'm sure you'll nod that
way. Citizens would tell you, especially since you are in government, why don't you arrange it
elsewhere? And you'll just toss hot potatoes here. But it would be a great mirror setting for some
STAN MPs. In fact, why don't you, as mayor of the STAN movement, call on the Minister of the
Interior - look, we are in the government, we have agreed that this type of refugees should be here
- so why don't you, as mayors of STAN Vít Rakušan, your party superior, accommodate them in
your village? You agree with that, don't you? So show your courage. This is Mr. Cogan , for
example, the chairman of the STAN club, Josef Cogan from Nová Paka. Now I would expect
courage from him to tell his party boss, because he went into the microphone on his own initiative.
So Mr. Cogan from Nova Paka should stand up to it -

THE CHAMBER OF DEPUTIES OF THE PARLIAMENT Vice-Chairman Jan Bartošek: My
Presidency.

MP Tomio Okamura: Yes, yours ... Well, he's not here, so I have no way of calling him. I am
following the Rules of Procedure exactly, Mr Vice-President.

THE CHAMBER OF DEPUTIES OF THE PARLIAMENT Vice-Chairman Jan Bartošek: Even so.
Members shall be addressed through the President.
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MP Tomio Okamura: But he's not here, so I have no way of calling him.

THE CHAMBER OF DEPUTIES OF THE PARLIAMENT Vice-Chairman Jan Bartošek: They always
address themselves through the Chairman.

MP Tomio Okamura: All right. It's the kind of interpretation we could talk about. I look carefully at
the bench to see if it is there or not. It's not. But it does not matter. Maybe he's listening, you're
right, somewhere near the monitor. So it would be a boy from Mr. Cogan from Nová Paka from the
STAN movement, if he confronted it and told his party boss Vít Rakušan - so Vítek, we are from the
STAN movement, so I'm moving the Roma refugees here, I can handle it. - He won't do it. I already
know he won't do it. (Smiling.) That's hypocrisy. No if he no longer runs in the municipal elections,
then maybe he will. But if he's running, he won't. That is your hypocrisy, because he would know
that he would fail the election. You want to throw it at someone else. And this is your governing
coalition. That's how you approach it in the finals. I would normally say that it's funny, but of course
it's not funny at all in this case.
So I suggested three points. Three points in a row, the first point of the meeting, the second point of
the meeting, the third point of the meeting. Thank you for your attention and I hope you will approve
them, because citizens have a number of problems and I do not think it will be postponed. Thank
you for your attention. (Applause from SPD deputies.)

THE CHAMBER OF DEPUTIES OF THE PARLIAMENT Vice-Chairman Jan Bartošek: Before we
continue with our priority rights, I will read the apologies that have arrived. Today, from 2 pm to 2
pm (?), Minister Martin Kupka apologizes for work reasons, and Minister of the Environment Anna
Hubáčková apologizes for health reasons on 10 May.
Another chairman, Radim Fiala, has come forward with the right to be chaired by President Schiller.
Please.

Member of Parliament Alena Schiller: Thank you for the floor, Mr Vice-President. I would like to
suggest two very important points. I will say them right now and then I will justify them. I would like
to include in the meeting of the Chamber of Deputies two parliamentary publications from the
workshop of the YES movement deputies. It is the House press 158, paragraph 61, and the House
press 184, paragraph 65. Both concern the reduction of VAT on energy and fuel, because we have
repeatedly tried to discuss them at an extraordinary meeting now last week and in the past. It is
failing and we think it is much more important than, for example, abolishing EET. Let me justify
these points.
According to Eurostat , the Czech Republic is - and I will first cite Eurostat and then the Czech
Statistical Office, which published the most up-to-date figures today - so according to Eurostat in
March, the country with the third highest inflation in the entire European Union. And it doesn't look
better in April. According to the harmonized index of consumer prices, we had 11.9% in March and
even 13.2% in April, according to Eurostat . And according to the consumer price index, which
quantifies the Czech Statistical Office, which, unlike Eurostatso-called imputed rents, this is such a
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specific Czech, which means that it also includes owner-occupied housing, we reached a
staggering 12.7% in March 2022 and in April, and this is the most devastating news of today, in
April 2022 we reached 14.2%, which exceeded all expectations, it exceeded estimates. According
to the most pessimistic estimates, we should have approached 15% sometime in the middle of the
year. ***
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THE CHAMBER OF DEPUTIES OF THE PARLIAMENT Vice-Chairman Jan Bartošek: Thank you.
As we have agreed, Vice-President Jana Mračková Vildumetz is also becoming rapporteur, and I
thank her for that. The material she mentioned, which is the determination of the strategic priorities
of the Government of the Czech Republic, will be printed and will be distributed to your benches
during the meeting so that you can have it at your disposal. And now I have to deal with a number
of priority rights that have come to me. And I need to agree, because I have been asked whether
the Minister of the Interior, Vít Rakušan, could speak on behalf of the government before I open the
general debate.
And of the applications I have here, Minister Ivan Bartoš reports for the general debate. Tomio
Okamura, chairman, then comes forward. And he wonders if: do you want to appear before the
Minister of the Interior? Good. I'll give you the floor, but I'll check with the others first. Then Radim
Fiala, whether he will allow me to open a general debate, the Minister spoke, and then Radim Fiala,
thank you. Then Minister Lipavský and others.
This means that the following procedure will take place at this point: Mr Tomio Okamura, President,
will now have the floor. Members of Parliament. If no one has a problem with this procedure, they
have no comment on it, so I take it as a procedure that you accept, and I will now ask President
Tomio Okamura to speak before the opening of the general debate. Please, you have the floor.

Mr Tomio Okamura: Ladies and gentlemen, after our two-month call, there is finally an item on
Refugee Wave Management Strategy, Government Strategy. But I must say with horror that what
you have printed for us here, four A4s, is this a strategy for dealing with the refugee crisis, when we
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have over 300,000 refugees from Ukraine here? So you're waving material here, so why didn't you
print it out and present it to us so that we could study it in peace? But I also got to know the
material better. And while we are at it, you are writing here, for example, about the measures that
have been recommended for repeal.
And you write that you want to abolish the fact that mandatory medical examinations of Ukrainian
children should be introduced before entering primary, secondary and higher education. And you
justify this by the fact that the Minister of Health will focus on some rules for providing the first
medical examination for the provided health services. But on the other hand, I don't understand
that, because the hygienists are ... on the other hand, there is an article on the i.DNES server ,
where the hygienists are afraid of the return of polio. It is threatened with its introduction from
abroad in connection with the migration of Ukrainians to European countries, including the Czech
Republic. And I quote from that article: "Illness can lead to permanent disability or death in some
people who are infected." I.DNES informs about it .
That is why Czech hygienists have begun to take water samples in Zlín and Olomouc, and will
continue in Jihlava and Pardubice, said Chief Hygienist Pavla Svrčinová . Although polio was
eradicated in the Czech Republic by vaccination, which began in 1957 and continues to this day,
experts warn that the infection may re-emerge in our country due to hundreds of thousands of
Ukrainian migrants accepted without any strategy by the government of Petr Fiala of the ODS. .
According to experts, there is no reason to panic, but they recommend protecting it by vaccination.
With regard to Ukrainian migrants, the abundant incidence of tuberculosis, HIV, measles and
jaundice in Ukraine is also a cause for concern.
And so, in the light of today's information, you, in your material, Mr. Minister of the Interior
Rakušan, propose to cancel the mandatory medical examinations of Ukrainian children before
entering primary, secondary and higher education in the Czech Republic. So that's the number one
question I have for you, because citizens are writing to us in mass scale, and they're worried about
their children. So how will it be? That is the first question for the minister.
The second question, because I know you have to come up with me, so I wanted to come up right
away so that we can get to the specific answers to these questions. Citizens are asking where the
specific locations for those inadaptable Roma and Ukrainian refugees will be. Minister, if you could
stop keeping it a secret and say clearly in which cities and towns it is planned, if you would name
those towns and villages. So far, since what escaped the media, you said something in the sense
that it should be somewhere in the South Moravian Region and the Vysočina Region, while the
media said that it was up to 1,500 people. Yes, for example Vyškov, we know that the mayor is
already complaining about it, yeah. That is, they want to live in a large group, which I do not
understand why thisWe solve, I thought they were war refugees in trouble, so they should be
grateful for some accommodation.
So I would like to ask you in the second question: Please tell me directly, where will the locations
be? Because citizens are terribly afraid of it. To make it clear where you want to place them. On
behalf of the SPD, we say deport to Hungary, for example, if they have Hungarian citizenship, you
are looking for accommodation and only now have you said that you will negotiate with the
Hungarian Minister of the Interior - late , because you have no concept, so they are here, right?
And we will probably all agree that they are people, so there is no washing machine, a refrigerator,
which you will then throw out on the street as part of the collection, but now you have just messed
up the whole Czech Republic for a problem, your government will. So that's question number two.
I also have question number three before I evaluate it, I would say a little more broadly. How will it
be, Minister, in schools? That is my number three question, Minister, you know the Austrians from
the STAN movement. Because today the situation is such that, for example, the director of the
Chelčický Primary School in Prague 3, where I happened to go to primary school by coincidence,
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already says that all those interested in being placed in that primary school, Minister, I know that
you have a lot of work on your mobile, but I hope you can hear me ... (The Austrian Minister says
he is taking notes.)
Okay, you're taking notes, so I'm repeating it fairly here. He did not satisfy all the interested parties,
he could not even satisfy it because - I quote : "Otherwise we would very quickly become a school
with a predominance of pupils from different language backgrounds. mother tongue. " So you feel
fine, I want to ask you first. That classes will be established in the Czech Republic, where the
majority are foreigners and a minority are pupils who were born into families where the Czech
language is the mother tongue - says the director of the Chelčický Elementary School in Prague 3,
this is here at Olšanské náměstí pod Flórou. And if you think this is okaydevelopment of what you
have done here. And how do you want to deal with it? Because, for example, the mayor of the
Prague-Kolovraty City District says, I quote: "Personally, I believe that integration into mainstream
classes is not ideal. Schools in the south-east of Prague are overcrowded." I also have information
here that there will not be enough places in kindergartens for younger children, for younger Czech
children, for example, because the problem of kindergarten capacity has existed for a long time and
in 2018, for example, schools refused to accept every third child they were under three years old.
So how do you want to deal with it when capacity is gone? Logically, the number of teachers is
given, or those teaching educators, say, the way you actually want to deal with it. So this is the third
area. How? And I emphasize again that the government of Petr Fiala bears full responsibility for all
the problems associated with that wave. There's nobody else here who's responsible for all these
problems, right? We pointed this out from the beginning. This is the third area of my question. So
what will happen to the quality of education? And I'll continue, I'll develop it. I am interested in how
it will be with the quality of education for Czech children. Because a huge number of citizens are
writing to us, and really huge, so I continue to ask those questions, Minister. Because logically,
when the number of children in the classroom increases and the number of teachers is plus or
minus the same, plus or minus is the same, of course, a few Ukrainian educators won't save it in
quotes, because the wave is so massive that it's obviously (incomprehensible) situation, and
logically a situation arises where there will be more students in the class for the same number of
teachers or for one teacher on average. ***
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The number of students who do not speak Czech will increase. So logically it follows to my parents,
as they write to me, and of course it is logical, so the quality of teaching for Czech citizens
decreases. And you say, hold on, you have to put on, we have to help. But people who are worried
about reducing the quality of our children's education write to us. So the question is whether you
can guarantee, and you can't, because it's clear that teaching for Czech children doesn't fall. Or put
it bluntly: Dear Czech parents, I, like you, Minister of the Interior Vít Rakušan, tell you that you have
to endure it. As I've heard from government officials. You just have to endure that your children will
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have worse lessons. So I wonder what it's like in this strategy. So this is an area of education.
Healthcare. There are about two thousand pediatricians and pediatricians in the Czech Republic.
More than a month or so ago, the pediatric association said that a month or a month and a half
ago, in that state, the number of refugees had told the Ukrainian migrants that, on average, every
pediatrician would - So I'll wait until so you will have fun. Because I thought you agreed on that
point here because you would like to answer those questions. But if, then, if Mr. Cogan from Nova
Paka, the chairman of the STAN club, if he finds this more important, then I don't know why the
point is being called.
So please, I wanted to ask you, so I wanted to ask you, if you would say, because those
pediatricians, right? So here are two thousand pediatricians. The Association of Pediatricians has
already stated that for this number of refugees, they would have to take about fifty more children
per doctor into the database. But that's when they said about a month and a half ago, right. So, of
course, the number has grown since then.
As you know, the average age of pediatricians in the Czech Republic is very high, it is around sixty
years old. That means and it is not, so of course there are certain physical possibilities, they are
time, it is not possible to prescribe fifteen hours a day. And especially the trend. You say strategies,
so pediatricians will logically decrease with age, but those children here, because of this
government strategy or because you did not think so, in fact, the onslaught of it at pediatricians will
of course be greater.
And now I hope we don't blame ourselves for those who want to help, those who don't. The SPD
has made it clear to the real war refugees, who are only now admitting that you will finally identify
someone or that you will do so after more than two months and under great pressure from the
opposition, so we say, to help adequately, only for the necessary time, in that we are already
different from the government as the SPD. And after the end of the conflict to return to build their
country, because even now, in most, the vast majority of the territory, there is no war, so housing is
there. And of course it's a poorer country, come on, that's just the way it isand that's just the fact
and that's how it just goes in the world. So it cannot be at the expense of the citizens of the Czech
Republic. So we are refusing to worsen health care, social conditions and education for our citizens
at the expense of unruly, unruly government activity.
So what I'm asking is how it's going to be with those pediatricians. Because, Minister of the Interior,
Austrian, you obviously do not realize this, what you have shown here for two months is not about
who wants to help , it is about citizens starting to start, they can start rioting in a short time . And
many citizens are already boiling in them. As the doctor begins to wait, the procedures gradually
begin to be postponed. And since you just do it as amateurs and dilettantes or I don't know if how
or you are like that, let the viewer evaluate it. I think you're doing it, you don't have it thoughtful,
ready at all. And I say, if it were, if it were, we have already said our proposal here. Your
suggestion is -

THE CHAMBER OF DEPUTIES OF THE PARLIAMENT Vice-Chairman Jan Bartošek: I will ask
you not to shout at the Chairman so that he can speak in peace. Please continue.

MP Tomio Okamura: And I'll say it here. Mr. Gazdík is calling to me here what we are proposing.
I'm telling you. I said this afternoon -
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THE CHAMBER OF DEPUTIES OF THE PARLIAMENT Vice-Chairman Jan Bartošek: I have
prepared the order, Mr. Chairman, please continue.

MP Tomio Okamura: Yes. So I'll say our principled proposal, of course. I will repeat it here, I have
repeated it a hundred times in the media that Petr Fiala says that he expects the Ukrainian
migrants to stay here. The chairman of the ODS parliamentary club, Marek Benda, also here, Mr.
Vít Rakušan, the chairman of the STAN movement and the minister of the interior and Prime
Minister Fiala, also said that we should take everyone. So that's the government's strategy. And
versus it, I'll say what the SPD proposal is, so I'll say it again. Only adequate assistance for the
necessary period of time. And after the end of the conflict there may be some transitional period, so
everyone should return to the Czech Republic (?), Not to extend visas, in short.
You are talking about integration here. I say they should not integrate because we should expect
them to return. Moreover, most of that territory is not at war there. And he's coming back there too.
By the way, have you noticed how the number of used cars in the Czech Republic has increased?
These are official numbers. That is why the prices of used cars in the Czech Republic also
increased, as the used car trade flourished with a huge boom, as President Zelenskyj forgave the
car import tax. This means, in fact, cars began to be imported en masse to the country from which
the refugees are fleeing. This means the only essentially larger property that the refugees should
theoretically have, so if you say that everyone goes here with plastic bags and such, then they
have their property, which, out of desperation, should buy used cars, so en masse. are imported to
Ukraine and there are queues on the Ukrainian-Polish border with those trucks, fully loaded used
cars and imported to Ukraine.
Well, logically, one has to ask. This does not alleviate the situation. So what is the situation in most
of that country when their valuable assets in that poor country are quietly imported there and this
business has flourished, and the used cars there are quietly sold there and imported there to
Ukraine.
So the fact that it's here that you did it completely uncontrollably is more than two months away,
and now we have almost four hundred thousand refugees from Ukraine here, many of whom didn't
even need that help. And again, the citizens write to me that we see here, I have seen them many
times, super luxury cars with Ukrainian brands. And the question is why these people do not sell
the car for millions of crowns, the latest Audi A8 models are, for example, and so on, for millions of
crowns, and they could still pay for it if they need some expenses. So you just do all this completely
randomly, unaddressedly. Yes, and people complain that the license plates are from western
Ukraine, where there is no war.
And again, I would like to ask you, Minister, not to blame the SPD here for being any poppy or
poppy. Let's deal with things, those things. I draw from the questions that the citizens write to me.
And none of those questions are written by a single citizen, I can assure you. It's all in the order of
at least tens to hundreds that I mention here. So addressability is a problem, of course.
That means I'll go back to that health care. So what you do in an instant, and it already happens
that people and people write to me, it also applies to dentists and others that they say we must take
those Ukrainians. We have some instructions, it would be good to refute or confirm that the
Ukrainians are to get married and the Czech citizens then wait. Yeah? Or it is simply dragging on, it
worsens the availability of health care for our citizens. So what do you want to do with it? So far we
have only heard from you, you have to endure it, we have to help, you have to endure it. Yeah, but
thisit will not work. This will get out of the hands of the Czech society. And don't say that here
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Okamura is deliberately haunting and dividing society here. This is nonsense. This will not delay
the problem. You need to have a strategy, a clear strategy of how you want to communicate and do
it. In order for most citizens of the Czech Republic to understand this, or preferably all of them.
So I can tell you that, of course, the problem will start in September, because many of those
Ukrainian migrants, those children, will start going to those Czech schools. And of course there will
be tension. Tension arises and tensions arise. So you need to name clearly what it will be like and
what you will do with it. We designed the solution, we designed the solution. If you, but the solution
is up to you, you have agreed to be in government. You said you could do it. So there is no point in
throwing it at the opposition, because you are fully responsible.
So that's about, about schools. Of course, I have those questions, I could specify that for a long
time, but I want to give you space. So then it's about those who talked about those Roma
maladapted refugees. Well, of course it's a problem. ***
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I would also like to point out that the STEM survey, which you take lightly, but I do, and fully
confirms what I have been warning for two months now, that 70% of the population believe that the
arrival of refugees from Ukraine will lead to a weakening of social security of Czech citizens. Yes,
we share their concerns, which is why we have been pushing you here for two months. But it's like
throwing peas at a wall. So you, Minister, really shouldn't come out with eleven or ten percent of
STAN voters or thirty, or what percentage do you have of the Coalition Together and your
government, forty, over forty percent, I don't know, it doesn't matter now. But here is a hundred
percent of citizens, there are over ten million citizens, or ten million circa, or whatever it is, now I do
not know from my head, ten and a half, and you would have seventy percent of them, that is, an
estimated sevenmillion - well , children are needed in that, well, yeah, now let's not get the word
out, so he's worried. And you, as Minister of the Interior and Prime Minister Fiala, should clearly
dispel these fears. And you don't do it. But you can refute them if I can recommend one thing, only
by concrete steps. You can't really disprove it here in nice words. Or in quotes nice, of course your
speeches don't seem nice to me at all, because it's alibis complete and it's completely out of reality.
Of course, here is what people also write that the benefit, the humanitarian benefit that the
government gives 5,000 a month per person that you have decided to draw repeatedly, so it is
higher than in Slovakia and Poland and in Hungary, for example, people say. So if you would
explain it, because I have in my documents that Slovakia is about 1,700 crowns a month per adult,
Poland a one-time benefit of 1,580 crowns, 1,580 crowns in terms of those zlotys. So what is it like
and what is the reason that you overpay like this in comparison with other countries or if it has
some reasons or if it is something broader that it works like this. You are here, Minister Jurečka, the
Minister of Labor and Social Affairs and the Chairman of the KDU-ČSL said somewhere that the
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maladapted Roma refugees do not receive the benefits. So obviously someone is lying. Someone
is lying here.Grolich , on behalf of the South Moravian Region, which is a People's Party, says that
they have a visa for a month, for example - I quote , so they were paid a benefit. And he says - I
quote : that as soon as we pay them 5,000 crowns, they often get on the train and leave. I have no
idea if they are going to another region, state or back to Ukraine. We are not able to follow it. Well,
that's nice for youbrothel therefore. But the worst part is that it's for public money. If it was yours, it
made me noise. But it's also for the money of SPD voters. And we can't keep quiet about that,
because you now use SPD voters' money from taxes. At least the money of more than half a
million SPD voters who do not agree with you that you are actually using their funds in this way,
even though the majority of Czech citizens did not vote for you, as you know, because a million
votes fell below five percent for those (? Incomprehensible word).
Plus, this is Captain Grolich of the People's Party, so your coalition colleague here says they can't
turn down those maladapted migrants. So those regions can't reject them. You are forcing, you
have forced the citizens of the Czech Republic and the leadership of the regions to take, they have
to accept those inadaptable Roma migrants. At the same time, we already have enough nonadaptable ones here. The last time 14 days ago, you rejected the SPD law to stop abusing noncompliant benefits. I understand, you inadaptable support, your government, we are against. But it
would be good to say fairly where you want to move them and what will happen next. So I have
more questions here.
Other: employment office employees. They are completely, they are - meI have inside information,
of course, and you certainly have it, too, maybe, I don't know, because it seems to me that you
have your head in the clouds, all in that government somewhere, somewhere on Mars, I don't know
where, but certainly not on earth, that you would reflect on those issues. . So the employment
offices. You have given them a lot of extra work after the start of your government, and without any
adequate evaluation, they simply see what is happening at the Labor Office in Brno and so on, yes,
where they are simply completely, it simply cannot be called otherwise. than hordes of simply
people who can't even - almost knock out the glass doors that open there, how they can't even run
into those doors, how hungry for those doses of a group of the maladapted, and each person is 5
thousand basically from taxes, if I simplify it, from the taxes of the citizens of the Czech Republic,
this seems normal to you? I heard Mr. Jurečka's words somewhere that they should endure it. Well,
this is horrible . That is why I am not surprised that the citizens of you are already nicknamed the
Ukrainian Government and Prime Minister Fial the Ukrainian Prime Minister. That's right, that's
right. I have the exact same feeling, because I see you up close. So this is another series of
questions I have here. And as I say, we have more than two months after the start of the problem,
and here the strategy should have been at least partial after 14 days. I'm not saying that day. I see,
a sudden situation, yeah. But the strategy for a) should have been here before, yeah, I'm talking
about a strategy focused specifically on thisUkraine, but for a) it should have been somehow,
functional, because if there are already migration waves since 2015, then something should have
been prepared here. It's not ready. You've had a majority for half a year and nothing. And now we
have been waiting for this for two months. But, as I have information, this is not really a proper
strategy.
Another thing is what I wanted to ask you, that is also about that, and it is a matter that should
finally be clarified here, because you repeatedly reject our proposal for this point, and that is that
the European Commission is proposing, it is going to establish The Solidarity Fund, from which it
intends to finance Ukraine's post-war reconstruction. According to BloombergThe European
Commission has already indicated to the Member States that most of the long-term costs will be
borne by the EU Member States, including the Czech Republic. So I would be interested in that
context, I will not repeat myself, because I said that here last week, even this afternoon, as it is
economically. Because if we don't have money, you don't want to give money to Czech citizens
well, you don't want to deal with rising prices, Czech people, Czech citizens are in financial need,
so you want to agree, because the Prime Minister is silent about it, I've already called on him to do
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so, other government officials don't want this eitherto express the topic, so you want to owe the
Czech Republic and our citizens that we will participate in the European Commission's plan to send
hundreds of billions of euros, literally hundreds of billions to be, to rebuild Ukraine? So how will it
be? So where is your priority? I would like to hear from the Austrian Minister of the Interior, if you
refuse, this plan. That's my question. If you say yes, we will refuse. Or will you remain silent or
even agree? And as I know you , you don't say: agree, you don't even say: reject. You will pass
without an answer. This is my tip, as I already know you . But we will keep asking.
So it is also a matter of coexistence, because there is a growing tension in society, Minister, when
a really large proportion of citizens are already starting to be allergic to this situation. No, Okamura,
a large part of the citizens. My job is to solve it. We do not have the executive powers here in the
House, well, from the opposition, but we can at least put some pressure on you here to deal with it,
if you have agreed to be in government. How do you deal with the strategy, Minister? I hope you
have it written there, how you want to resolve social tensions in society. And most importantly, don't
say that here Okamura and SPD arouse some passions or split their trenches. These are your
words, your government, always where you run from the topic. I'm telling you, this is a serious
problem. Serious problem. It will also be a problem in the labor market.
And that's my next question. So what about the labor market in terms of job opportunities for our
low-income citizens in the manual professions, who are afraid that the Ukrainians will push them
out? (Minister Jurečka outside the microphone from the government desk: There is enough work.)
That is also necessary. So. Minister Jurečka says behind me that there is enough work. Minister,
it's not about whether there's enough work. Again, you can see that you are completely - that you
have probably fallen from Mars. The work must also be adequately evaluated. And when the
workforce comes here - completelyI wonder if I have to say basic economic considerations to the
Minister here, but in your case I am not surprised - because when a hundred thousand people
come to the labor market who are willing to work for less than our citizens, they logically cut wages.
(Tomio Okamura raises his voice.) Should I explain it to you semi-pathetically? ***
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It is perhaps not possible that the minister is saying this behind me at all. It's absolutely
unbelievable who's in government here. That's enough work, that's your answer. But the point is
that the Ukrainians will undercut the average wages of our citizens. Are you really that hard ? Don't
be mad at me, through the President.

THE CHAMBER OF DEPUTIES OF THE PARLIAMENT Vice-Chairman Jan Skopeček: Mr.
colleague, I have to interrupt you. (Coalition MPs are beating the benches.) I still crossed the word
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brothel, however ...

MP Tomio Okamura: The word stubborn is not rude, is it?

THE CHAMBER OF DEPUTIES OF THE PARLIAMENT Vice-Chairman Jan Skopeček: Please
forgive yourself of invectives of this nature. Thank you.

MP Tomio Okamura: Honorable Members of the Coalition, if the Minister had not called me here in
violation of the Rules of Procedure - so do not threaten me, Mr Excellent, do not point your finger at
me - if your Minister behaved decently and in accordance with the Rules of Procedure, You had
written that MPs speak on the microphone, yes, so I would not have to respond. We understand?
(Voice off microphone.) Do we understand? So don't yell at me. (Plenary voices.) Then don't yell at
me. Through the President, I might say it a hundred times in advance.
So again, you're confusing cause and effect. I reacted to someone shouting at me from behind.
You haven't even heard what's been shouted at me here - nothing wrong, true, yes, but I couldn't
agree with that in fact, the Minister didn't speak rudely, true. So calm down, because you should
rather arrange order with you first. And that ...

THE CHAMBER OF DEPUTIES OF THE PARLIAMENT Vice-President Jan Skopeček: Mr
Member, address your colleagues through the President. Thank you.

Tomio Okamura: Yes. And the fact that you banged on the benches is great, because it sounds
beautiful when the citizens will play it, that at the moment, (when) I am fighting for the decent
citizens in the Czech Republic and you have introduced the Czech Republic to the total chaos and
you're still banging on the table, I urge you to bang even now, calmly. Keep banging at my speech.
Come on in, because you are the culprit for all the problems that will be here this year or next.
So bang here as you wish, but I will continue to defend the citizens of the Czech Republic with all
my might, those decent people who have families do not have a price to pay now, because you are
coughing at them, we have already discussed this, and there will be problems. in health, social
services and everywhere. So bang as you like. You are just a stubborn government, I will tell you
here that it is not clear to you. And now feel free to slam a hundred more times.
You're all stubborn, not just one, you're from Mars altogether, I'm telling you. And now shout at me.
Feel free to shout at me again, that's right. Our voters write to us en masse, yes, you probably have
the following couple on Facebook, so maybe someone will write to you. They write me in the
comments, only on social networks - and you can see - 5 thousand people a day. It's not just that.
(Coalition MPs are leaving the Chamber.) And now I come to the speech.
Ladies and gentlemen, we have discussed the topic of Ukrainian migrants several times, so excuse
me if I repeat some of the facts. The first and most important thing is that Ukraine has become an
ideology, so that anyone who criticizes specific unconceptual government actions is dirty as a
traitor. I would add that the members of the governing coalition are even banging on the table.
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However, this only indicates that the government is doing its job badly and cannot explain its
actions to the public. The good thing is that time will always show the truth in the end, and also that
it is usually the thief who shouts - the thieves .
The SPD has repeatedly called on the government to present a strategy to manage the refugee
crisis from Ukraine. Our citizens are rightly complaining about the government, and a legitimate
wave of resentment is rising against the government. After more than 2 months, under pressure
from the opposition, the Austrian Deputy Interior Minister for the STAN movement will finally speak
here on the topic of strategy. And, of course, this is nothing positive for our citizens, no matter what
the performance is, because the problem is already here. I would just like to emphasize here that
most of the deputies have now left their seats, because they are clearly not interested in this
important topic.
The government of Petr Fiala and the Austrian Minister deal with everything at random, without
specific analyzes of the impact on our citizens and on our republic, without dates and deadlines.
The SPD movement clearly states that assistance to Ukrainian war refugees must be adequate,
only for the time strictly necessary and must not be at the expense of the citizens of the Czech
Republic. The form of aid must not endanger social peace in our country, must not cause social
tensions and must not endanger and limit the access of Czech citizens to public services such as
health care or education and the reduction of the provision of long-delayed medical services.
In our opinion, Ukrainian migrants should return to their homeland and build their country after the
situation has calmed down, as there is no war in the vast majority of Ukraine. Our citizens come
first for the SPD. And most importantly, as I mentioned in the introduction to my speech, it should
be addressed. I don't understand why it helps here - well , you don't even know it, because to
identify ... (when?) You admitted that you don't know it at all in the government, because there are
rich people in luxury cars and you seem to be they also get help, instead of selling their milliondollar cars, which are much more expensive than most people in the Czech Republic - I'm talking
about those Ukrainian refugees or migrants.
It is also necessary to evaluate it correctly, so I have not yet remarked this in my question, and I
would like to ask the Minister of the Interior, Vít Rakušan, how do you distinguish a war refugee
from an economic migrant? Because, in essence, this rebirth will take place here gradually - and
already is happening, because the moment those refugees or migrants choose - and you see that
this information is already circulating in public - already in Europe, the country with the best
conditions, so it basically changes gradually in economic migration logically, right?
And now, I'd really hate us to move smoothly into economic migration by extending those visas and
- I know they're visas for a year, but you can already allow these people to be given a standard
residence permit. . And that's the problem, because I think that the visa should be terminated
afterwards, and those people should therefore be obliged to return to Ukraine, yes? And I would
like to assure you, from the Minister of the Interior, Vít Austrian, that the visas will not be extended,
that the identification will take place, because I think most people will live in Ukraine, there will be
opportunities, but of course we cannot help the whole here. the world, it would be the Czech
Republic ... it's like a barge, a lifeboat, it has its capacity, or then everyone will sink. That's just the
way it is.
Government criteria for assistance to Ukrainian migrants are widespread, unaddressed, and in
contrast to assistance to Czech citizens, government assistance to Ukrainians is bureaucratically
undemanding and fast. It is the exact opposite of help or rather government non-help to Czech
citizens, with the fact that some help for our citizens is neither general nor targeted and is in fact
discriminatory, when a Czech pensioner or disabled person does not call for help, while there are
favored groups of so-called inadaptable who are very active and active in working age and on the
black market or in criminal activity.
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In this context, I would also like to ask who will be responsible. I know that you have the
responsibility, of course, but how will it turn out, because it is rumored - and you have already
talked about it yourself, Minister, but belatedly, we talked about it 2 months ago - that they are
penetrating our territory and various criminal elements of Ukraine, yes? That is, how will it be? How
do you deal with increased crime? So far, I have heard from you, it was also at our joint meeting,
that you cannot guarantee that there will not be any criminals or people here. But it's a little bit for 2
months, isn't it? It's a little small, it's a little ... already insufficient. That this is an insufficient
statement.
So how will you guarantee the security of the citizens of the Czech Republic? And I pointed this
out, and a month and a half ago, a 168-hour show chased me after my expression that these
refugees - some of them or some of them - could be a security risk. In return, they wanted to bully
me here and they wanted to drag me in the media, 168 hours. And gradually my words come to
light, when even the Austrian Minister of the Interior acknowledges, yes, that among them - (you?)
You said it somewhere in the media, I guess today, I read it yesterday - that there may be a risk
that among them are some criminal elements, and now you don't know what to do with it, logically.
So I was right, of course, and for that, in my opinion, this fraudulent show 168 on Czech Television
did it again in order to get the SPD dirty. So, unfortunately, the rules for helping migrants from
Ukraine, as set by the government of the day, primarily support economic migration. Today, I am
no longer fighting in the overwhelming part of Ukraine, and it is not a problem to secure
accommodation for potential refugees from war venues, ie from the east, for example under the
auspices of the United Nations and so on. ***
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After all, the majority of the population of Ukraine lives in Ukraine. The vast majority of the
population of Ukraine from the 45 million country remains in Ukraine and lives. So under the
auspices of the UN, even the prime ministers go there, the British prime minister goes to Kiev, now
she was there - the wife of the American president was in Ukraine, yesterday it was in Uzhhorod.
So it's not true, because politicians from all over Europe, even the USA, go there normally. So how
is it? In my opinion, it is possible to ensure safe accommodation in Ukraine, for example under the
auspices of the UN, directly in Ukraine.
What I also blame you for is that you are not pushing for peace talks. Your only solution is to accept
migrants and then now you don't know what to do with them ... Well, you know what to do with
them, you want to accept them all and you cause social tensions here, you cause, but most
importantly you should direct that solution there that the visas will end gradually, you will find that
these people will return to their home country, there should be some capacity for accommodation,
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for example under the auspices of the UN, but you simply say integration, integration of almost 400
thousand refugees and I will tell you I say it will be a big problem, because now it looks like,
because several hundred thousand Ukrainians have already lived here, now almost 400 thousand
have come here, so now it clearly seems that every tenth citizen of the Czech Republic will be
Ukrainian. Every tenth citizen of the Czech Republic will be Ukrainian! And I'm telling you, it's not
sustainable.
So I would really like you to focus this way as well. It would also be good for you to push for peace
negotiations, because I have never heard of it at all ... So here I hear Mr Jakob that my speech
here is said to be absolutely undignified. (P. Jakob: Yes.) So you are already on three percent of
preferences, so your Mrs. Pekar Adamová is probably more dignified. (Laughter and applause of
SPD deputies and some deputies YES 2011.) Let us evaluate it for the voters. Let us evaluate the
voters who is dignified and who is not!

THE CHAMBER OF DEPUTIES OF THE PARLIAMENT Vice-Chairman Jan Skopeček: Mr.
Chairman, return to the topic. Don't respond to ...

MP Tomio Okamura: So don't talk to me from behind all the time. They're nervous, so they keep
talking to me from behind.

THE CHAMBER OF DEPUTIES OF THE PARLIAMENT Vice President Jan Skopeček: He
probably doesn't talk to you, but it doesn't matter.

MP Tomio Okamura: They are so nervous. Interestingly, when we ask them to answer the
microphone, none of them go.

THE CHAMBER OF DEPUTIES OF THE PARLIAMENT Vice-Chairman Jan Skopeček: Mr.
Chairman, please! Thank you.

MP Tomio Okamura: So why isn't he talking to me from behind? Or don't just talk to me. Like Mr.
Jacob. I'm not talking to you right now. This is Mr Jakob, the chairman of the STAN club,
commenting on what is dignified and what is not. (Deputy Prime Minister V. Austrian: TOP 09.)
TOP 09, yes. You told me to say it's not STAN, but TOP 09. It's good that you distanced yourself a
little from your coalition colleague. (Amusement and applause from SPD deputies.) The truth is
that, again, I do not consider it dignified how Mrs Pekarová Adamová represents us here. I have to
say that really honestly. And neither does our voter.
So ladies and gentlemen, look, for example, try to get up from the office and look, for example, at
the largest flea market in the Czech Republic - U Elektry. You will see hundreds of Ukrainian
migrants there among sellers and thousands among buyers. And how do you know them? Usually
with a huge new Mercedes box at the dealer and smuggled goods around it. And when it comes to
expensive cars and lots of goods, there is no difference between a former or current dealer from
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Ukraine. But it is true that you will meet many Ukrainians in used older Czech cars. Yes, used cars
are bought and tens of thousands of bought cars are heading to Ukraine. As for this phenomenon,
it is probably a targeted project, because, as I said, President Zelenskýhe abolished all customs
duties and taxes on their import, and Ukrainians buy cars all over Europe and transport them,
wonder of the world, to their country from which they fled. It is remarkable that the Ukrainians take
their valuable property back to their country, from where they immediately flee again for another
car. Did none of you stop at that? The government didn't stop there, we did.
By the way, here is one of the keys to knowing which migrant is, which migrant is in need and
which is not. I hope that the traffic inspectorates under the Minister of the Interior, Vít Rakušan,
have an overview of who buys cars and also in which cars they drive here. Ukrainians can travel
here for free for six months without liability and I do not know how it is treated bureaucratically, but
for example the Czech Insurers' Bureau could provide some data. And it would be nice if the
government of Petr Fiala provided the same help, ie compulsory liability for free, to our disabled
people or seniors living below the poverty line. Of course, this does not occur to Petr Fiala's
government.
Because of the insurance premiums, we pay the costs of compulsory insurance for the Ukrainians,
even for their super-luxury cars. All of us who have a car. It is not paid by the Czech Insurers'
Bureau and it is a question of whether such a gift to people, many of whom obviously do not need
help, is not beyond the scope of the law. The government distributes our money in this way. None
of us, none of the citizens, will ever refuse to help anyone who escapes from the war zone to the
first safe place. But how do you want to force people to show solidarity with those who are clearly
abusing them? People from the subsidiary of Všeobecná zdravotní pojišťovna, PVZP, which is a
commercial insurance company that provides health insurance to foreigners, will certainly tell you
how many Ukrainian refugees who buy commercial health insurance for the entire European Union
check in each day. They don't want Czech for free, because these days they are touring the whole
of Europe, looking for where they will do best. And this is information from our representatives in
the management of VZP.
After Maidan The coup conducted a survey in Ukraine in which more than 70% of Ukrainians said
that if they had the opportunity, they would emigrate to the West. This was one of the main reasons
why all talks about Ukraine's accession to the European Union have actually stopped. Now you
have opened the gates wide. And I'm not talking about not helping, I'm saying about the way you
show it. So you have opened the gates wide, and in the blindness of ideologies you refuse to
distinguish between those who really need help and those who have simply come to make money.
No, I don't blame the Ukrainians. They do what is best for them. It is said here: stupid who gives,
but stupider who does not take. I blame you, the government, Prime Minister Fialo of the ODS and
the Austrian Minister of the Interior of the STAN movement, because targeted assistance, and
preferably directly in Ukraine, would be cheaper and more effective.

THE CHAMBER OF DEPUTIES OF THE PARLIAMENT Deputy Chairman Jan Skopeček: (There
are no ministers in the hall.) Mr. Chairman, I have to interrupt you at the moment ... (Minister
Černochová enters) ... the Minister is here, so go ahead.

MP Tomio Okamura: The Minister is here, so we can. This means that we could even provide more
to those in need than you are now throwing money at everyone. So you were setting the trick on
me again, that you didn't want a single minister here to interrupt me, but that was here last time.
There is a constitutional complaint, so we will see how the Constitutional Court decides. That's how
you wanted to interrupt me with the pandemic law. So let's move on.
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The territories that are safe in Ukraine are larger than the whole of the Czech Republic. The
territories that are safe in Ukraine are larger than the whole of the Czech Republic. That is a fact,
and refugee camps with UN international protection and in agreement with the Russians can be
built here. And I'm not talking about a tent town. You can choose whole safe cities and help with
housing and infrastructure there. Such assistance will not only be targeted and effective, but will
also help Ukraine itself in the future, because that money will not only stay there, but will even be
valued there. It won't work.
The second crucial thing is that helping anyone must not be discriminatory. The government must
not favor Ukrainians in social assistance over Czech citizens. I do not know what the Czech
pensioners, who worked for this country for decades, built it and gave money to the state coffers,
did to you. And now you are generously throwing money out of their money at their expense. Not
only before God, but also before the state, everyone is equal. And if an old Czech grandmother is
standing in front of you, she has the right to at least the same help, but in my opinion to a higher
than any foreigner, not only a foreigner who parked a Mercedes or Audi in front of the social
worker. And again, so as not to twist the words. Of course, I see that Minister Vít Rakušan is no
longer here, but I do not ask for his presence, it is useless. It's completely useless, he doesn't want
to listen to it, because you're an elite government, you don't care about the SPD's views, which was
voted on by over half a million voters, but fine, we will say it here and the citizens will hear it. The
Minister of the Interior, Vít Rakušan, has simply left, so he can't even write down the questions, he
can't take notes, he doesn't want to take notes. The government of the elites is not interested! ***

• 19th meeting (program)

https://www.psp.cz/eknih/2021ps/stenprot/019schuz/s019150.htm

Tuesday, May 10, 2022
(7 pm)
(continues Okamura)

So I'll keep talking. I'm not even asking for an interruption.
So let's not twist the words again. The same in quotes "grandma" who came with a plastic bag from
Ukraine and has nowhere to go because she was rejected in the first safe place, despite the Dublin
agreements, let's help. Assistance to migrants from Ukraine must only be adequate, only for the
time strictly necessary and with the fact that they will then return to Ukraine to build their country.
But Prime Minister Fiala says he expects migrants to stay here permanently. And the chairman of
the ODS government club Marek Benda says that the government should accept Ukrainian
migrants indefinitely. The SPD does not agree. For example, a group of people of working age who
travel around Europe in search of the best economic berth is not a war refugee. He is an economic
migrant and I definitely refuse to be supported by the Czech state at the expense of Czech citizens.
This is not xenophobia, this is common sense,
And surprisingly, it is not even to the benefit of Ukraine. It will certainly not help Ukraine if its richest
people 1283

THE CHAMBER OF DEPUTIES OF THE PARLIAMENT Deputy Chairman Jan Skopeček: Mr.
Chairman, I have to interrupt you at this point, because there is no member of the government in
the Chamber of Deputies.

And I interrupt our meeting for five minutes.
(The sitting was suspended from 7 pm to 7 pm)

Ladies and gentlemen, it is 7:05 p.m. The break is over. Before I move on to the essentials, I would
like to read one more apology, namely, Mrs Taťána Malá, who apologizes between 7 pm and
midnight for work reasons.

Now to the essential. Because none of the members of the government arrived in the hall in five
minutes, and I have news that it will not happen, I have no choice but to interrupt today's meeting.
We'll meet tomorrow at 9 o'clock in the morning. I wish you a nice rest of the evening and see you
tomorrow.
(The sitting closed at 7.06 pm) ***

https://www.psp.cz/eknih/2021ps/stenprot/019schuz/s019151.htm
Aktualizováno srp 21, 2022 17:42:14
11.05, 2022 1:41:47
8. až 9. květen vojáků přehlídky jsou o sexu, jestli sex krutý (do 18 let věku dítě nejí zdechliny
zemřelé na stáří, ale cca 1000 zavražděných dětí slepic), pak kruté vojáků přehlídky, resp. jejich
armáda proti vlastním vojákům (šikana), válečné zločiny. Např. nacistická, nyní ruská, USA, Izraele
armáda. Mnoho Izraele zaměstnavatelů nechce psychicky nemocné zaměstnance, podívají se do
armády záznamů.* Psychicky nemocné, jejich sourozence nechce žádný žid za manžela.**
* Existuje mnoho problémů v civilním životě pro vojáky, kteří jsou shledáni nezpůsobilými k výkonu
vojenské služby s Profilem 21. Dříve většina zaměstnavatelů, zejména při přijímání zaměstnanců
bez praxe, nahlížela do služebních záznamů zaměstnance, aby zhodnotila jejich pracovní morálku
a potenciál. V roce 1994 bylo učiněno takové chování nezákonné (ačkoli to některé soukromé
společnosti stále dělají), nicméně voják osvobozený od armády na Profil 21 obdrží místo potvrzení
o propuštění z armády potvrzení o výjimce, což zaměstnavatelům umožní zjistit, zda byl takto
klasifikován. Osoby s Profilem 21 s duševním onemocněním jako důvodem nemohou získat
řidičský průkaz pro veřejné vozidlo v Izraeli (např. ambulance). Mnoho vládních a/nebo civilních
zaměstnání (hlavně bezpečnosti strážci a personál) nemohou dosáhnout lidé s Profilem 21./ There
are a number of problems in civilian life for soldiers who are deemed unfit for military service with
Profile 21. Previously, most employers, especially when hiring employees without experience,
looked to the employee's service records to evaluate their work ethic and potential. In 1994 such
behavior was made illegal (although some private companies still do so), however, a soldier
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exempt from the army on Profile 21 receives an exemption certificate instead of a discharge
certificate, allowing employers to find out whether they have been classified as such. Persons with
Profile 21 with mental illness as the reason may not acquire a driver's license for a public vehicle in
Israel (e.g. an ambulance). Many governmental and/or civilian jobs (mainly security guards and
personnel) cannot be attained by those with Profile 21., viz https://en.wikipedia.org/wiki/Profile_21
**
- Ortodoxní žid, předseda Gafni média: „Syn, který má nízko fungující autismus, když mu bylo 13
let, to ve skutečnosti nebyla bar micva, protože není povinen plnit přikázání. Standardní Haredi
rodina, která měla dítě se zvláštními potřebami, by se styděla. Říkají jim „děti z balkonu“, nemohly
jít ven nebo být viděny, mohlo by to být dědičné a pak by jeho sourozenci měli problém najít si
partnera. A já využívám svého postavení mediální osobnosti k rozvoji speciálního vzdělávání v
sektoru Haredi., viz https://www.streamisrael.tv/videos/nayess-kosher-news-episode-1 : Nayess:
Kosher News, Episode 1, 46 minut, Jaké to je být ultraortodoxním novinářem působícím v systému
zákonů, v nichž je více zakázáno než povoleno?, Rok: 2020, Jazyk: hebrejština, anglické titulky.
The Israel Film Council, Gesher Multicultural Film Fund, MAIMONIDES FUND, 11IKC
- https://nypost.com/2019/04/07/autistic-soldiers-are-joining-the-idf-through-a-special-israelimilitary-unit/ : Autistic soldiers are joining the IDF through a special Israeli military unit/Autističtí
vojáci se připojují k IDF (Izraelským obranným silám) prostřednictvím speciální izraelské vojenské
jednotky, Lia Eustachewich, 7.4.2019
- https://www.timesofisrael.com/israel-to-arm-students-on-autism-spectrum-with-cybersecurityskills/ : Israel to arm students on autism spectrum with cybersecurity skills, Initiative hopes to
integrate those with disabilities into cybersecurity field, which is eager for more manpower/ Izrael
vyzbrojí studenty autistického spektra dovednostmi v oblasti kybernetické bezpečnosti, Iniciativa
doufá, že začlení osoby se zdravotním postižením do oblasti kybernetické bezpečnosti, která je
horlivá po více pracovních silách, SHOSHANNA SOLOMON, 22.72019
Aktualizováno kvě 15, 2022 8:54:55odpol.
11,05 2022 22:44:35
May 8 to 9 soldier parades are about sex, if sex cruel (under 18 years of age child doesn't eat
carrions dead of old age, but ca. 1000 murdered hen children), then cruel parades of soldiers,
virtually their army against their own soldiers (harassment), war crimes. Eg Nazi, now Russian,
USA, Israel army. Many Israel employers don't want mentally ill employees, they look into army
records.* No Jew wants mentally ill, their siblings as husband.**
* There are a number of problems in civilian life for soldiers who are deemed unfit for military
service with Profile 21. Previously, most employers, especially when hiring employees without
experience, looked to the employee's service records to evaluate their work ethic and potential. In
1994 such behavior was made illegal (although some private companies still do so), however, a
soldier exempt from the army on Profile 21 receives an exemption certificate instead of a discharge
certificate, allowing employers to find out whether they have been classified as such. Persons with
Profile 21 with mental illness as the reason may not acquire a driver's license for a public vehicle in
Israel (e.g. an ambulance). Many governmental and/or civilian jobs (mainly security guards and
personnel) cannot be attained by those with Profile 21., viz https://en.wikipedia.org/wiki/Profile_21
**
- Orthodox Jew-Chairman Gafni media: "Son, who has low-functioning autism, when he turned 13,
it wasn't really a Bar Mitzvah, because (he) isn't obliged to perform the Commandaments. A
standard Haredi family that had a child with special needs would be ashamed. They call them
"balcony kids," they couldn't go out or be seen, it could be hereditary and then his siblings would
have trouble finding a mate. And I take advantage of my position as a media personality to advance
special education in the Haredi sector.", see https://www.streamisrael.tv/videos/nayess-koshernews-episode-1 : Nayess: Kosher News, Episode 1, 46m, What is it like to be an ultra-Orthodox
journalist operating within a system of laws in which more is forbidden than allowed?, Year: 2020,
Language: Hebrew, English subtitles. The Israel Film Council, Gesher Multicultural Film Fund,
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MAIMONIDES FUND, 11IKC
- https://nypost.com/2019/04/07/autistic-soldiers-are-joining-the-idf-through-a-special-israelimilitary-unit/ : Autistic soldiers are joining the IDF through a special Israeli military unit, By Lia
Eustachewich, 7.4.2019
- https://www.timesofisrael.com/israel-to-arm-students-on-autism-spectrum-with-cybersecurityskills/ : Israel to arm students on autism spectrum with cybersecurity skills, Initiative hopes to
integrate those with disabilities into cybersecurity field, which is eager for more manpower,
SHOSHANNA SOLOMON, 22.72019
Aktualizováno kvě 15, 2022 8:55:32odpol.
11.05, 2022 23:12:33
Organizace Greenpeace. Daroval jsem opět (Id daru: 43625472 ), nyní 100 Kč projekt Každou
vteřinou : https://podpora.greenpeace.cz/vterina/ -- Greenpeace. I donated again (Donation Id:
43625472 ), now 100 CZK project Second : https://podpora.greenpeace.cz/vterina/
Aktualizováno kvě 12, 2022 9:26:10dopol.
kvě 12, 2022 9:26:10dopol.
Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (VS daru: 43625495), nyní 100 Kč projekt
Nocleženka (pro bezdomovce): https://noclezenka.cz/ -- Salvation Army. I donated again (Donation
VS: 43625495), now 100 CZK project Nocleženka/Bed and breakfast (for the
homeless): https://noclezenka.cz/
Aktualizováno kvě 12, 2022 9:32:27dopol.
12.05, 2022 9:32:27
Česká pobočka organizace COMPASSION IN WORLD FARMING. Daroval jsem opět, nyní 5
EURO -- Czech branch of COMPASSION IN WORLD FARMING. I donated again, now 5 EURO
: https://www.ciwf.cz/
Britská organizace COMPASSION IN WORLD FARMING bojuje za etické velkochovy a byla
založena v roce 1967 Peterem a Annou Roberts. Peter choval dojnice na pastvinách a velmi ho
znepokojoval rychlý rozvoj průmyslových velkochovů./ British COMPASSION IN WORLD
FARMING fights for ethical farming and was founded in 1967 by Peter and Anna Roberts. Peter
kept dairy cows in the pastures and was very concerned about the rapid development of large
industrial factory farms.
ÚDAJE O VAŠEM DARU
VÝŠE PŘÍSPĚVKU
5,00€
ČETNOST
JEDNORÁZOVÝ
Sectigo logo
Váš dar je 100% zabezpečený
VAŠE PODPORA JE HODNĚ DŮLEŽITÁ.
CIWF nedostává žádnou finanční podporu od státu, a je tedy závislý na štědrosti svých příznivců.
Díky darům lidí, jako jste Vy, se již zlepšil život milionů zvířat.
Děkujeme, že nám pomáháte ukončit průmyslové velkochovy.
PROSÍM KONTAKTUJTE NÁS.
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Chcete-li se dozvědět více o tom, jak Váš příspěvek pomáhá zvířatům, nebo máte nějaký dotaz či
podnět, neváhejte se nám ozvat:
Aktualizováno kvě 12, 2022 9:51:25dopol.
12.05, 2022 9:51:25
Brno Chicken Savefacebook.com
Daroval jsem opět, nyní 7 USD. Každé 2 měsíce Pietní akt před jatky kuřat slepic -Vodňanská
drůbež a.s. Brno Modřice (viz níže)-Kdyby to bylo v Brně a neměl bych pracovní povinnosti, tak
bych tam chtěl jít, ač zřejmě nemluví zcela pravdu o svém reálně nemožném veganství/ I donated
again, now 7 USD. Every 2 months Vigil Brno Chicken Save-If it was sometimes in Brno and I have
no work duties, I would like to go there, although they do not apparently say the whole truth about
their really impossible veganism: https://www.facebook.com/brnochickensave .
Pro mateřskou organizaci české pobočky Animal Save Movement
(https://www.facebook.com/zviratanejime , https://www.facebook.com/ceskybrodanimalsave a https
://www.facebook.com/animalsavecz/ )/ For the Animal Save Movement. Animal Save Movement is
a vegan anti-speciesist animal rights organisation that positions itself against all forms of
oppression with a compassionate and love-based approach. They believe in non-violent resistance
against oppression
26.11.2021 15:45 Dobrý den, pane Grůza, děkujeme za Vaši zprávu. Vigily děláme v Modřicích
každý 2. měsíc. Nikde nemáme uvedené žádné číslo účtu, nelze nám tedy poslat žádné peníze
(tedy naší skupině Brno Chicken Save)./ 26.11.2021 15:45 Hello, Mr Grůza, thank you for your
message. We make vigils in Modřice every 2 months. We do not have any account number
anywhere, so one cannot send us any money (ie to our Brno Chicken Save group).
Animal Save Movement Donation Receipt
-------- Přeposlaná zpráva -------Předmět: Dalibor, you did something amazing today!
Datum: Thu, 12 May 2022 08:00:47 +0000 (UTC)
Od: Animal Save Movement <receipts@mail2.donorbox.org>
Adresa pro odpověď: Animal Save Movement <donate@animalsavemovement.org>
Komu: Dalibor Grůza <daliborgruza2@seznam.cz>
Hi Dalibor
You made our day! We truly appreciate your thoughtful One-time contribution of $7 to the
international Animal Save Movement.
Your gift makes it possible to launch and run important campaigns and initiatives for animals across
the globe. It helps fund billboards and ad campaigns, leaflets, posters, outreach, animal vigils and
rescues, documentaries and digital media, media coverage and pressure campaigns.
With the help of caring people such as yourself we are able to further our mission and spread the
idea that we all have a moral duty to bear witness, end animal agriculture and reforest the Earth.
While you’re here, you can double your impact by joining your local chapter. If you haven't had the
chance to meet us at one of our animal vigils, climate actions or outreach events, please come
along and get active. We need you in our team!
Thanks again for your kindness and generosity. Simply put, if it wasn’t for people like you, we
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wouldn’t exist.
Love & liberation
Anita & Varun
P.S - We love getting social, which is why you’ll find us on all the major social media platforms. It’s
a great way to build an online community where we can share news, ideas and actions. Hope to
see you there!
Facebook • Instagram • Twitter • YouTube
If you did not make this donation or have received this email by mistake, please click here. This link
is valid for 24 hours.
Powered by
Aktualizováno kvě 12, 2022 10:12:37dopol.
12.05, 2022 10:12:37
Strana za práva všech živých tvorů přidal(a) novou fotku z 5. května v 10:35.

Fotky na timeline
Mnou i finančně podporovaná kampaň UNICEF při OSN: Teplá večeře pro celou rodinu (3 děti,
rodiče a prarodiče) za 225,- Kč z místních surovin a zdrojů (podvýživa patří mezi nejčastější příčiny
úmrtí dětí). https://eshop.unicef.cz/darky-pro-zivot/tepla-vecere-pro-celou-rodinu/ Dobrý den,
děkujeme za Vaši pomoc dětem. Darovací certifikát(y) k Vaší objednávce číslo 4022000407 Vám
zasíláme elektronicky přílohou tohoto e-mailu. Děkujeme za Vaši podporu, UNICEF Česká
republika
Mnou i finančně podporovaná kampaň UNICEF při OSN: Teplá večeře pro celou rodinu (3 děti,
rodiče a prarodiče) za 225,- Kč z místních surovin a zdrojů (podvýživa patří mezi nejčastější příčiny
úmrtí dětí). https://eshop.unicef.cz/darky-pro-zivot/tepla-vecere-pro-celou-rodinu/
Dobrý den, děkujeme za Vaši pomoc dětem. Darovací certifikát(y) k Vaší objednávce číslo
4022000407 Vám zasíláme elektronicky přílohou tohoto e-mailu.
Děkujeme za Vaši podporu,
UNICEF Česká republika
12.05, 2022 10:35:21
By me also financially supported UNICEF campaign at the UN: Hot dinner for the whole family (3
children, parents and grandparents) for 225 CZK from local raw materials and sources (malnutrition
is one of the most common causes of death of children). https://eshop.unicef.cz/darky-prozivot/tepla-vecere-pro-celou-rodinu/
Hello, thank you for your help to the children. We will send the donation certificate (s) to your order
number 4022000407 electronically as an attachment to this e-mail.
Thank you for your support,
UNICEF Czech Republic
Aktualizováno kvě 12, 2022 10:43:24dopol.

1288

12.05, 2022 10:40:21
Smrt, tj. ďábel, tj. žid-plaziáni je nesmrtelná. Problém je, když padlí anděl, tj. Ďábel, tj. žid-plazián
má dítě s lidskými dcerami (Bible, Genesis 6: 1-8). Toto dítě obvykle zavraždí žid-plaziáni nebo
jejich děti. Jestli toto dítě pro jeho charitu (tj. působení co možná nejméně smrti a bolesti)
nezachrání žid-andělé.
Otázka z evoluční biologie z Biblického hlediska: Mohli se v minulosti zkřížit a mít společné
potomky masožravý tyrannosaurus a býložravý Brontosaurus?
Položme si následující otázky z evoluční biologie:
1) Mohli se v minulosti před cca 100-200 miliony let zkřížit a mít společné potomky masožravý
tyrannosaurus a býložravý Brontosaurus, když oba tyto druhy patřily k plazům.
11) Mohli se v minulosti zkřížit a mít společné potomky masožravý samec tyrannosaura a
býložravá samice Brontosaura a jak by pak ostatní tyrannosauři a ostatní Brontosauři přijali
zejména samčí potomky z tohoto křížení, případně, jak by pak ostatní tyrannosauři a ostatní
Brontosauři přijali zejména samčí potomky samičích dcer z tohoto křížení, a to zejména po smrti
samčího tyrannosauřího otce.
12) Mohli se v minulosti zkřížit a mít společné potomky býložravý samec Brontosaura a masožravá
samice tyranosaura bez toho, aby tyto potomky ostatní tyranosauři zabili a sežrali.
Položme si nyní podobné otázky z hlediska Bible:
21) Mohou se vzít a mít společné potomky žid a nežidovka. Odpověď: Mohou, jde o zcelá běžný
jev, avšak jejich děti se nestávají židy svým narozením, jestli jejich děti mají být židé, musí
konvertovat k židovství. (Nejznámějším příkladem jsou zřejmě černí etiopští židé, tzv. Falašové,
často jsou považováni za potomky Biblického Starozákonního krále Šalamouna a královny ze
Sáby, protože král Šalamoun nebyl z hlediska židovského práva považován zřejmě za bastarda
největšího židovského krále Davida, z jehož potomstva by měl dle Bible vzejít mesiáš, a Bat-šeby,
tj. manželky konvertity k židovství Urijáše, kterého nechal král David úmyslně zabít, aby zakryl své
cizoložství s Bat-šebou, což mělo být dle Bible, Starého zákona, jmenovitě Tóry, tj. Pěti knih
Mojžíšových potrestáno smrtí těchto cizoložníků. Bastardovi nesmí žádný žid podle židovského
práva dát svou dceru za manželku, proto se podle židovského práva bastard může oženit pouze s
cizinkou či otrokyní, ačkoliv i bastard se může stát židovským králem. Tito etiopští židé jsou v
současném Izraeli považováni ostatními židy za jakési méněcenné židy. Podle židovského
Talmudu důvodem celibátu Ježíše z Nazaretu, zřejmě Krista v jeho věku 33 let měla být
skutečnost, že tento Ježíš měl být také bastard, protože židovský Talmud a židovská tradice
přikazuje každému židovi, aby se co nejdříve nejpozději do jeho věku dvaceti let oženil, jinak by ho
jediný Biblický Bůh měl proklít. Viz Bible, Starý zákon, 2. Samuelova 11 kapitola a násl.)
22) Mohou se vzít a mít společné potomky židovka a nežid. Odpověď: Mohou, ale zcela výjimečně,
protože žádný žid neprovdá za normálních okolností svou dceru nežidovi. (Nejznámějším
příkladem je sňatek židovky Ester, adoptované dcery jejím strýcem židem Mordokajem provdané
za médského a perského krále, když židi v Persii byli bezprostředně ohroženi genocidou velkého
rozsahu, ke které tohoto krále podněcoval jeho rádce Haman. Tento sňatek dodnes slaví všichni
židé při tzv. židovském svátku purim, kdy se má podle židovské tradice jednou za rok všichni židi
opít tak, aby nepoznal rozdíl mezi židem Mordakajem, zachráncem židů v Persii a úhlavním
nepřítelem židů Hamanem. Viz Bible, Starý zákon, kniha Ester)
23) Mohou se vzít a mít společné potomky muslim a nemuslimka. Odpověď: Dle Koránu mohou,
ale muslim se může oženit pouze s křesťankou či židovkou.
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24) Mohou se vzít a mít společné potomky muslimka a nemuslim. Odpověď: Dle Koránu nemohou,
muslimka se může provdat pouze za muslima, jinak by ji vysoce pravděpodobně zavraždili
příslušníci její vlastní rodiny, jde o tzv. vraždy ze cti.
Zdroj 22/08/2016 : http://www.spvzt.cz/Charitologie.htm#ch35
Aktualizováno 13.11, 2022
13.05, 2022 12:34:05
Death, ie devil, ie Jew-reptilians is immortal. Problem is when fallen angel, ie Devil, ie Jew-reptilian
has child with human daughters (Bible, Genesis 6: 1-8). This child is usually murdered by Jewreptilians or their children. If Jew-angels don't save this child for his or her charity (ie causing least
possible death and pain).
Question from evolutionary biology from Biblical perspective: In the past could carnivorous
tyrannosaurus and herbivorous Brontosaurus cross-breed and have joint descendants?
Let us put following questions from evolutionary biology:
1) In the past ca. 100 - 200 million years ago could carnivorous tyrannosaurus and herbivorous
Brontosaurus cross-breed and have joint descendants, when both these species were reptiles.
11) In the past could carnivorous male tyrannosaurus and herbivorous female Brontosaurus crossbreed and have joint descendants and how then would other tyrannosaurs and other Brontosaurs
accepted especially male descendants from this crossbreeding, or, how then would other
tyrannosaurs and other Brontosaurs accepted especially male descendants of female daughters
from this crossbreeding, namely especially after death of male tyrannosaurian father.
12) In the past could carnivorous female tyrannosaurus and herbivorous male Brontosaurus crossbreed and have joint descendants without the other tyrannosaurs killed and ate these descendants.
Let us put similar questions from the perspective of Bible now:
21) Could Jew and non-Jewess marry and have joint descendants. Answer: They can, it is quite
usual phenomenon, but their children will not become Jews through their birth, if their children shall
be Jews, they must convert to Judaism. (Best - known example are apparently black Ethiopian
Jews, so called Beta Israel, they are often considered as illegitimate descendants of Biblical Old
Testament king Solomon and Queen of Sheba, because king Solomon was not considered from
the perspective of the Jewish law apparently as a bastard of the greatest Jewish king David, from
whose descendants according to Bible the Messiah should come, and of Bathsheba, i.e. wife of to
Judaism converted Uriah, who the king David let intentionally kill to hid his adultery with Bathsheba,
which should be punished by death of these adulterers according to Bible, Old Testament, namely
Torah, i.e. Five Books of Moses. According to Jewish law no Jew may give his daughter as a wife
to bastard, therefore bastard must marry only with foreigner or female slave, although also bastard
can become Jewish king. In contemporary Israel these Ethiopian Jews are considered by others
Jews as sort of inferior Jews. According to Jewish Talmud the reason of celibacy of Jesus
Nazaretus, apparently Christ in his age of 33 years should be the fact, that this Jesus should be
also bastard, because Jewish Talmud and Jewish tradition commands every Jew to marry as soon
as possible at the latest until his age of twenty years, otherwise only one Biblical God should curse
him. See Bible, Old Testament, 2 Samuelova 11 chapter et seq.)
22) Could Jewess and non-Jew marry and have joint descendants. Answer: They can, but quite
exceptionally, because in the ordinary way no Jew will marry his daughter to non-Jew. (Best -
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known example is marriage of Jewess Esther, adopted daughter by her uncle Jew Mordechai
married to the Median and Persian king, when Jews in Persia were endangered by genocide in a
large extent, into which counselor Haman provoked this king. Up to the present day this marriage is
celebrated by all Jews at so - called Jewish feast purine, when according to Jewish tradition once a
year all Jews should make them drunk, so that they do not distinguish the difference between Jew
Mordechai, the savior of the Jews in Persia and the arch-enemy of the Jews Haman. See Bible,
Old Testament, book Esther.)
23) Could Muslim man and non-Muslim woman marry and have joint descendants. Answer:
According to Koran they can, but Muslim man can marry only to Christian woman or Jewess.
24) Could Muslim woman and non-Muslim man marry and have joint descendants. Answer:
According to Koran they cannot, Muslim woman can marry only to Muslim man, otherwise she
would be highly probably murdered by members of her own family, these are so called murders for
honor.
Source 22/08/2016 : http://www.spvzt.cz/Charitylogy.htm#ch35
Aktualizováno 13.11, 2022
13.05, 2022 12:54:45
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Charita (nejmenší možná smrt a bolest) je dokazatelná. Věřím, charita je pravda. Neměl jsem,
nemám jinou volbu, blízko smrti (možná atomová válka pro jiné lidi) jsem chtěl, musím žít ve světě,
kde se budou mít všichni rádi, nepřežil bych velmi zlý svět. Doufám, to není slabost, nyní ženy
nevěří v lásku (charitu), ale v moc i zlou (ďábla, smrt, válku), od mužů chtějí zavražděné maso pro
sebe kvůli své menstruaci, pro své malé děti. Žádné mražené zdravé zdechliny.
15.05, 2022 12:14:36
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Charity(least possible death and pain) is provable. I believe charity is truth. I had no, have no
choice, near death (possibly atomic war for other people) I wanted, must live in world where
everyone likes each other, I wouldn't survive very evil world. I hope, it isn't weakness, now women
don't believe in love (charity), but in power also evil one (devil, death, war), from men they want
murdered meat for themselves due to their menstruation, for their young children. No frozen
healthy carrions.
15.05, 2022 12:22:17
Perverted dreams are real porn films screened to human before death by Jew-reptilians, of which
actors are in hell. Possible mental illness for guilt feeling. In extreme need Jew-angels give porn
films with only one human permanent life sexual pair as pornoactors, it should be nice heterosexual
porn when seed of copulation goes out. Older porn actors often become homeless people to whom
porn-viewer shall give gifts against guilt, nearly everyone watched porn.*
A.Cibulka (gay actor suffering from mental illness and married with homosexual man), Arnošt
Goldflam (Jew), presentation of a joint book by Radkin Honzák as psychiatrist of Arnošt Goldflam,
who described his mental illness here, publicist Agáta Pilátová and moderator A.Cibulka with name
Depression is not a depka, see https://www.super.cz/882029-dalsi-herec-promluvil-o-psychickenemoci-stejne-jako-milos-kopecky-nebo-miroslav-hanus-trpi-depresi-bez-leku-by-tonezvladl.html#source=hp&seq_no=2&utm_campaign=abtest198_novy_panel_sluzeb_varCC&utm_
medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Další herec promluvil o psychické nemoci:
Stejně jako Miloš Kopecký nebo Miroslav Hanuš trpí depresí, bez léků by to nezvládl/Another actor
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spoke about mental illness: Like Miloš Kopecký or Miroslav Hanuš, he suffers from depression, he
would not be able to do it without medicaments., 14.5.2022
*
- Bible KJV, Leviticus 15, 16And if any man's seed of copulation go out from him, then he shall
wash all his flesh in water, and be unclean until the evening.
- Pornography (from Greek πορνογραφία pornography <porn (prostitute) + Grafein (write), briefly:
porn) is inartistic representation of the human body or sexual conduct that has no purpose other
than to stimulate sexual instinct. Broader metaphorical sense derogatory designation vulgar, too
open literary department, news, etc. The boundaries between erotica and pornography are largely
subjective. In the past, as "pornographic" were haunted today many classic works of art: James
Joyce's Ulysses, Lolita written by Vladimir Nabokov, etc. (see http://cs.wikipedia.org/wiki/Porno )
- https://en.wikipedia.org/wiki/The_Interpretation_of_Dreams : The Interpretation of Dreams
(German: Die Traumdeutung) is an book by Sigmund Freud, the founder of psychoanalysis.
Aktualizováno kvě 16, 2022 9:54:01dopol.
16.05, 2022 1:09:34
Perversní sny jsou reálné pornofilmy promítané člověku před smrtí žid-plaziány, jejichž herci jsou v
pekle. Možná psychická nemoc pro pocit viny. V krajní nouzi žid-andělé dají pornofilmy s jen
jedním lidským stálým životním sexuálním párem jako pornoherci, to by mělo být krásné
heterosexuální porno, když semeno kopulace vyjde. Starší pornoherci se často stanou
bezdomovci, kterým porno-divák má dát dary proti vině, téměř každý sledoval porno.*
A.Cibulka (homosexuální herec trpící duševní nemocí a ženatý s homosexuálem), Arnošt Goldflam
(žid), představení společné knihy Radkina Honzáka jako psychiatra Arnošta Goldflama, který zde
popisoval jeho duševní chorobu, publicistky Agáty Pilátové a moderátora A.Cibulky s názvem
Deprese není depka, viz https://www.super.cz/882029-dalsi-herec-promluvil-o-psychicke-nemocistejne-jako-milos-kopecky-nebo-miroslav-hanus-trpi-depresi-bez-leku-by-tonezvladl.html#source=hp&seq_no=2&utm_campaign=abtest198_novy_panel_sluzeb_varCC&utm_
medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Další herec promluvil o psychické nemoci:
Stejně jako Miloš Kopecký nebo Miroslav Hanuš trpí depresí, bez léků by to nezvládl, 14.5.2022
*
- Bible ČEP, Leviticus 15, 16Muž, který měl výron semene, omyje si celé tělo vodou a bude nečistý
až do večera.
- Pornografie (z řeckého πορνογραφία pornografía < porné (prostitutka) + grafein (psát); krátce:
porno) je neumělecké znázornění lidského těla či sexuálního chování, které nemá jiný účel, než
podněcovat sexuální pud. V přeneseném širším smyslu hanlivé označení vulgárního, příliš
otevřeného literárního útvaru, zpravodajství atd. Hranice mezi erotikou a pornografií jsou do
značné míry subjektivní. V minulosti byla jako "pornografická" pronásledována celá řada dnes
klasických uměleckých děl: Odysseus Jamese Joyce, Lolita Vladimíra Nabokova aj.
(viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Porno )
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Výklad_snů : Výklad snů (v německém originále Die Traumdeutung)
je kniha zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda.
Aktualizováno kvě 16, 2022 9:54:46dopol.
16.05, 2022 1:12:06
Za ČR premiéra Babiše byl lépe jeho syn-schizofrenik. Babišova šance reformovat tovární farmy na
etické, co slibovala před volbami v roce 2021 nyní vládní strana STAN, jestli zrádce toho a toho
syna, válka v EU je charita. Babiš se chtěl usmířit se synem, kterého karmicky obětoval pro tovární
farmy. Chytrý politik by se zasloužil o vládní partnery. Před volbami by neprohlásil, že ministr práce
z ČSSD neudělal nic, čím by se podílel na vděku důchodců, matek samoživitelek atd.*
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*
- https://www.novinky.cz/volby/clanek/analyza-babis-temer-neoslabil-ale-svou-chamtivosti-sepripravil-o-spojence40374600#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=oBndmT
DXTNG202110120814&dop_id=40374600&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Analýza: Babiš téměř neoslabil, o vládu se připravil svou
chamtivostí, 12.10.2021, zr, Novinky
- Andrej Babiš ml.: Chce se zbavit diagnózy schizofrenie.1) Teď na ni ještě bere léky, ale tvrdí, že
nemoc nemá.2) Schizofrenie má podle mě následující podobu: Jsem karmicky3) špatný, proto
mám strach z pomsty. Protože jeho otec český premiér Andrej Babiš je zároveň majitelem
obchodní skupiny AGROFERT, jež je dominantní vykonavatel českého zvířecího holocaustu v
zemědělské prvovýrobě v současných průmyslových porážkových zemědělských velkochovech4).
"Otec mě obětoval.", Poznámky: 3) Každá z cca 60 bilionů živých buněk lidského těla má dle
exaktní vědy s předky částečně totožný genetický kód, např. z poloviny v případě rodiče a dítěte,
proto dle mě, jestli živé buňky těla nějakého živého tvora rozeznají a zapamatují si živé buňky
tvého těla jako nepřítele či přítele, pak budou pokládat živé buňky těla tvého dítěte za polovičního
nepřítele či přítele., 1) https://www.stream.cz/prostor-x/andrej-babis-ml-otec-me-obetoval-je-tozoufaly-clovek-chci-lidi-varovat-a-zbavit-se-diagnozy-64201952?fbclid=IwAR0goOCZHYqLSSUjM2suA4l9QFFmYDw0P66cI1fOPXOpdMaWGElR3rk2zc : 4.8.2021, Andrej Babiš ml.: Otec
mě obětoval, je to zoufalý člověk. Chci lidi varovat a zbavit se diagnózy, Prostor X,
2) https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/108511/andrej-babis-ml-otec-me-obetoval-je-to-zoufalyclovek-chci-lidi-varovat-rict-pravdu-a-zbavit-se-diagnozy.html : Andrej Babiš ml.: Otec mě obětoval,
je to zoufalý člověk. Chci lidi varovat, říct pravdu a zbavit se diagnózy, Čestmír Strakatý, 4.8.2021,
Prostor X: Rozhovor s Andrejem Babišem • video: Prostor X, 4) např. podniky Kostelecké uzeniny a
Vodňanská drůbež
- Jste pro zavedení moratoria na budování nových intenzivních velkochovů a zahájení
transformace živočišné výroby směrem k udržitelným, etičtějším a šetrnějším způsobům chovu
(např. volným chovům s výběhem, pastevním a ekologickým chovům)? STAN: ano,
viz https://volby.hnutiduha.cz/sites/default/files/HD_ZK_Hodnoceni_predvolebnich_programu_2021
.pdf : Volby 2021, Ekologické organizace hodnotí volební programy a povolební plány politických
stran, Hnutí Duha a zelený kruh
Se starostou pražských Řeporyjí Pavlem Novotným (ODS) na tamní radnici. I na Novotného adresu
se junior na twitteru v poslední době vyjadřoval vulgárně. „Při jakémkoliv fyzickém i telefonickém
kontaktu vypadal ten kluk v pohodě. On předtím a teď? Vůbec tomu nerozumím. Nepoznávám toho
kluka, se kterým jsem byl v kontaktu. Opravdu ne. Je mi to líto a přál bych mu, aby na tom byl
dobře,“ řekl Deníku N Novotný., viz https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/696241/nemamprachy-babis-jr-se-vratil-k-mame-do-svycarska-rozhadal-se-a-sproste-nadaval.html : „Nemám
prachy.“ Babiš jr. se vrátil k mámě do Švýcarska, rozhádal se a sprostě nadával, Autor: sova,
19.11.2021
Aktualizováno kvě 17, 2022 12:39:22odpol.
16.05, 2022 19:43:07
During Czech Premier Babiš, his son-schizophrenic was better. Babiš' chance to reform factory
farms for ethical ones, what was promised before 2021 election by now government party STAN, if
traitor to this and to this son, a war in EU is charity. Babiš wanted to reconcile with son, who was
sacrificed karmically by him for factory farms. Clever politician would give merits to government
partners. He wouldn't declare before election that Minister of Labor from ČSSD did nothing to share
in gratitude of pensioners, single mothers etc.*
*
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- https://www.novinky.cz/volby/clanek/analyza-babis-temer-neoslabil-ale-svou-chamtivosti-sepripravil-o-spojence40374600#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=oBndmT
DXTNG202110120814&dop_id=40374600&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz : Analýza: Babiš téměř neoslabil, o vládu se připravil svou
chamtivostí, 12.10.2021, zr, Novinky
- Andrej Babiš Jr.: He wants to be without diagnosis of schizophrenia.1) Now he still uses
medicaments for it, but he says he has not the disease.2) By me schizophrenia has following form:
I am karmically3) bad, so I am afraid of revenge. As his father, Czech Prime Minister Andrej Babiš,
is also owner of AGROFERT business group, which is dominant executor of Czech animal
holocaust in agricultural primary production in now industrial slaughter farms4). "My father
sacrificed me.", Notes: 3) Each of about 60 trillion living cells of human body has, according to
exact science, a partially identical genetic code with his or her ancestors, e.g. semi-identical in case
of a parent and a child, therefore, according to me, if living cells of body of living creature recognize
and remember living cells of your body as enemy or friend, then they will consider living cells of
your child's body as semi-identical enemy or friend., 1) https://www.stream.cz/prostor-x/andrejbabis-ml-otec-me-obetoval-je-to-zoufaly-clovek-chci-lidi-varovat-a-zbavit-se-diagnozy64201952?fbclid=IwAR0goOCZHYqLSSUjM2suA4l9QFFmYDw0P66cI1fOPXOpdMaWGElR3rk2zc : 4.8.2021, Andrej Babiš ml.: Otec
mě obětoval, je to zoufalý člověk. Chci lidi varovat a zbavit se diagnózy, Prostor X,
2) https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/108511/andrej-babis-ml-otec-me-obetoval-je-to-zoufalyclovek-chci-lidi-varovat-rict-pravdu-a-zbavit-se-diagnozy.html : Andrej Babiš ml.: Otec mě obětoval,
je to zoufalý člověk. Chci lidi varovat, říct pravdu a zbavit se diagnózy, Čestmír Strakatý, 4.8.2021,
Prostor X: Rozhovor s Andrejem Babišem • video: Prostor X, 4) e.g. the Kostelecké uzeniny meat
processing plant and the Vodňanská drůbež-Vodňany chicken
- You are in favor of establishment of moratorium on building new intensive factory farms and the
start of transformation of livestock production towards sustainable, more ethical and
environmentally friendly farming (free run, grazing and organic farming)? STAN: yes,
see https://volby.hnutiduha.cz/sites/default/files/HD_ZK_Hodnoceni_predvolebnich_programu_202
1.pdf : Volby 2021, Ekologické organizace hodnotí volební programy a povolební plány politických
stran, Hnutí Duha a zelený kruh
With the mayor of Prague's Reporyje Pavel Novotny (ODS) at the local town hall. Even at
Novotný's address, the (Babiš, my note) junior has been speaking vulgarly on Twitter in recent
time. "The guy looked fine during any physical and telephone contact. He before and now? I do not
understand it at all. I don't know the guy I was in contact with. Really no. I'm sorry and I wish him
well," Novotný said to Deník N., See https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/696241/nemamprachy-babis-jr-se-vratil-k-mame-do-svycarska-rozhadal-se-a-sproste-nadaval.html : "I have no
money." Babiš jr. returned to his mother in Switzerland, arguing and calling vulgar names/ „Nemám
prachy.“ Babiš jr. se vrátil k mámě do Švýcarska, rozhádal se a sprostě nadával, 2021
Aktualizováno kvě 20, 2022 12:31:13odpol.
16.05, 2022 21:00:50
Žid-manželství hlavně mezi sebou, ve světě je 14,2 milionu židů, jestli počítáme s 1 židovským
rodičem a ty, jež se identifikují jako židé pouze z části, je to 16,5 milionu.* Tak malá skupina může
těžko vládnout světu či kratší dobu, jako starověcí Římané, jestli židé nejsou boj zlých andělů, tj.
démonů, tj. zlých mimozemšťanů či žid-reptiliánů proti dobrým žid-andělům, tj. dobrým
mimozemšťanům či dobrému Bohu (Ježíš z Nazaretu) o každého živého tvora.
* https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ve-svete-zije-stejne-zidu-jako-pred-holokaustem-spocitalivedci.A150630_072015_zahranicni_jpl : Ve světě žije stejně Židů jako před holokaustem, spočítali
vědci, 30.6.2015, Autor: ČTK
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Aktualizováno kvě 17, 2022 12:37:04odpol.
17.05, 2022 12:22:18
Jew-marriages mainly among themselves, there are 14.2 million Jews in world, if we count those
with one Jewish parent and those who identify as only partially Jewish, it is 16.5 million.* Such
small group can hardly rule world or for shorter time, like ancient Romans, if Jews are not war of
evil angels, ie demons, ie evil extraterrestrials or Jew-reptilians against good Jew-angels, ie good
extraterrestrials or good God (Jesus from Nazareth) about each living creature.
* https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ve-svete-zije-stejne-zidu-jako-pred-holokaustem-spocitalivedci.A150630_072015_zahranicni_jpl : Ve světě žije stejně Židů jako před holokaustem, spočítali
vědci, 30.6.2015, Autor: ČTK
Aktualizováno kvě 17, 2022 12:36:44odpol.
17.05, 2022 12:36:13
Obrovská nenávist mezi vrahy a zavražděnými hospodářskými zvířaty. Drží český expremiér
Andrej Babiš hladovku a je tak velmi hubený ("jako lunt")*, protože stále doufám, že se napraví jako
dobrý masožravý plazián a tak zachrání svého syna? Protože tento Andrej Babiš je vlastník
nejmasovějších zvířecích českých jatek (např. mnoha dětí slepic v Brně Modřicích) a tak v
minulosti karmicky obětoval svého syna Andreje Babiše-juniora jako trest schizofrenika.
* https://www.seznamzpravy.cz/clanek/volby-prezidentske-obytnakem-za-lidmi-jste-jako-luntpoplacala-babise-fanynka-202452 : Obytňákem za lidmi. „Jste jako lunt,“ poplácala Babiše fanynka,
MICHAELA RAMBOUSKOVÁ , MICHAL TUREK, 16.5.2022
Aktualizováno kvě 20, 2022 12:11:37odpol.
20.05, 2022 0:38:50
Huge hate between murderers and murdered farm animals. Czech ex-Premier Andrej Babiš
remains hungry and is so very thin ("jako lunt")*, because I still hope, he will correct himself as
good carnivorous reptilian and so save his son? Because this Andrej Babiš is owner of the most
mass animal Czech slaughterhouses (eg of many hens children in Brno Modřice) and so in past he
karmically sacrificed his son Andrej Babiš-junior as penalty a schizophrenic.
* https://www.seznamzpravy.cz/clanek/volby-prezidentske-obytnakem-za-lidmi-jste-jako-luntpoplacala-babise-fanynka-202452 : Obytňákem za lidmi. „Jste jako lunt,“ poplácala Babiše
fanynka/With caravan to people. "You're like a lunt," a female fan embraced Babiš., MICHAELA
RAMBOUSKOVÁ , MICHAL TUREK, 16.5.2022
Aktualizováno kvě 20, 2022 12:16:36odpol.
20.05, 2022 0:48:37
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Dalším cílem ruské invaze by mohlo být Lotyšsko, které má z pobaltských států největší půl miliónu
ruskou menšinu z jeho 2 miliónů obyvatel.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3237331999882117&set=a.1428912737390728 : Lotyšsko
zakázali 9. máj, ale ľudia išli a priniesli kvety. Úrady nariadili buldozérom, aby ich odstránili. Ľudia
prišli znova 10. mája, Marcela Asa, 11.5.2022.
20.05, 2022 13:23:20
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
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Another target of the Russian invasion could be Latvia, which has of the Baltic states the biggest
half million Russian minority out of its 2 million inhabitants.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3237331999882117&set=a.1428912737390728 : Latvia
banned May 9, but people went and brought flowers. Authorities ordered the bulldozers to remove
them. People came again on May 10/ Lotyšsko zakázali 9. máj, ale ľudia išli a priniesli kvety. Úrady
nariadili buldozérom, aby ich odstránili. Ľudia prišli znova 10. mája, Marcela Asa, 11.5.2022.
20.05, 2022 13:26:56
Finančně podporuji po delší dobu i tuto dobročinnou organizaci: Naše patronka Adéla Knapová se
ve velké reportáži v časopisu Reflex zaměřila na strádání zvířat ve velkochovech. To je těžké a
nepopulární téma, o kterém se navíc v mainstreamových médiích téměř nemluví a nepíše.
Velkochovy jsou mašinérie na levné maso, mléko a vejce. Ale za jakou cenu? Nahlédněte s Adélou
za zdi velkochovů.
https://www.facebook.com/ciwf.cesko/photos/a.634961366554175/5388937264489871/ :
Compassion in World Farming Česko, 20.5.2022
Aktualizováno kvě 20, 2022 7:16:52odpol.
20.05, 2022 18:26:55
I financially support also this charitable organization for longer time: In large report in the (Czech,
my note) Reflex magazine, our patroness Adéla Knapová focused on suffering of animals in large
industrial farms. This is difficult and unpopular topic, which, moreover, is hardly discussed and
written about in mainstream media. Large industrial farms are machinery for cheap meat, milk and
eggs. But at what price? Take a look with Adéla behind walls of large industrial farms.
https://www.facebook.com/ciwf.cesko/photos/a.634961366554175/5388937264489871/ :
Compassion in World Farming Česko, 20.5.2022
Aktualizováno kvě 20, 2022 8:02:57odpol.
20.05, 2022 18:27:38
Správné uprchlíci řešení: Dávejte jim jíst zásadně jen frutariánské* jídlo, zdravé zdechliny zvířat
mrtvé hlavně na stáří. Po mé ortodoxně proti židovské stížnosti žid-podjatý ústavní soudce
J.Zemánek odmítl zákonné povolení prodeje těch zdechlin**, III.ÚS 1793/20, byl také ve prospěch
nárokovaných-židů Kristiny Colloredo-Mansfeldové, III.ÚS 1283/17, velmi neobvykle ve prospěch
rabína Jaira Jerochima nevrátit malého syna matce do obvyklého bydliště ve Francii, II.ÚS 378/17.
* Semena rostlin, která mohou ve velké míře nahradit maso, jsou například to, co se dává z polní
trávy do hlíny, aby na poli vyrostla nová tráva. Naopak rostlinné plody, které jsou obvykle zdravější
než semena rostlin, jsou například to, co roste na stromě a jednak to je zbytek tohoto plodu
rostliny, a jednak jej lze jíst, před tím, než dáme rostlinné semeno z tohoto rostlinného plodu do
hlíny, aby vyrostlo v nový strom. (Bible, Gen 1,11 a Gen 1: 28-30)
** zdechlina je mrtvý živý tvor, protože za prvé staří, které lidé nechtěli zabít vyjma krajní nouze/
ENGLISH: zdechlina is dead living creature, because firstly they are old which people did not want
to kill except for extreme need/
HEBREW: מפני שבראשון הם זקנים שבני אדם לא רצו להרוג חוץ מצורך קיצוני, הזדכלינה בעל חיים מת
(Bible Český ekumenický překlad (ČEP), Lv 5,2-19, Lv 11, Lv 17,10-16, Lv 22,1-16, Dt 14,1-21, Sd
14,5-20)
- „Masové konzervy a polokonzervy jsou masné výrobky hermeticky uzavřené v plechovém nebo
jiném vhodném obalu a tepelně opracované tak, aby se zajistila jejich dlouhodobá trvanlivost. Masové konzervy - na trhu jsou masa ve vlastní šťávě, hotové pokrmy bez přílohy a s přílohou,
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paštiky a haše. Jsou tepelně opracovány po dobu 5 až 6 minut při teplotě 121 stupňů Celsia.
Tepleným opracováním dochází ke zničení vegetativních forem mikroorganismů, ale i spór.“, strana
9 ze 17, Střední odborné učiliště Domažlice, Výukový materiál, Potraviny a výživa, citováno 18.
května 2020, viz https://www.soudom.cz/maso-a-masne-vyrobky.html
- „Maso se na stole objevilo zřídka. Ženy ho získávaly trojím způsobem, a to koupí v obchodě,
krádeží nebo koupí podřadnějšího masa na jatkách. Někdy vyhrabávaly i zdechliny. (Zdechliny se
vyvářely ve více vodách. Podle starých Romů jsou zdechliny čistší maso, protože zvíře nezemřelo
násilnou smrtí.)“, strana 30 až 31 ze 142, Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola,
MILLS, s. r. o., Čelákovice, Vypracovala: Tereza Rosecká, Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Ladislava
Marešová, Čelákovice, 2010, Život romské menšiny - PDF Free Download. Documents
Professional Platform – PDF Download Free - ADOC.TIPS [online], Copyright © 2020 ADOC.TIPS,
All rights reserved, [citováno 20. května 2020], Dostupné z: https://adoc.tips/ivot-romskemeniny.html
- https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-jsem-tu-s-detmi-paty-den-vracime-sehlidky-zacaly-tridit-uprchliky203155#source=hp&seq_no=3&utm_campaign=abtest198_novy_panel_sluzeb_varB&utm_mediu
m=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : „Jsem tu s dětmi pátý den, vracíme se.“ Hlídky začaly
třídit uprchlíky (Romy, má pozn.), SEZNAM ZPRÁVY, 20.5.2022
Aktualizováno kvě 21, 2022 2:47:34odpol.
20.05, 2022 21:49:52
Right refugee solution:Usually give them on principle only fruitarian* food, healthy animal
zdechlinas dead mainly in old age.After my Orthodox anti-Jewish complaint the Jew-biased
constitutional judge J.Zemánek refused legal permission to sell these zdechlinas**,III.ÚS 1793/20,
was also in favor of claimed-Jews Kristina Colloredo-Mansfeld,III.ÚS 1283/17, very unusually in
favor of rabbi Jair Jerochim not to return young son to mother to usual residence in France,II.ÚS
378/17.
* Seeds of plants which can in big measure replace meat, are, for example, what is given from field
grass into soil to grow new grass in field. On contrary the plant fruits, which are usually healthier
than plant seeds, are for example, what grows on tree and both it is the rest of this fruit of plant and
it can be eaten, before what we give the plant seed from this plant fruit into a soil to grow into new
tree. (Bible, Gen 1,11 and Gen 1: 28-30)
** zdechlina is dead living creature, because firstly they are old which people did not want to kill
except for extreme need/
CZECH: zdechlina je mrtvý živý tvor, protože za prvé staří, které lidé nechtěli zabít vyjma krajní
nouze/
HEBREW: מפני שבראשון הם זקנים שבני אדם לא רצו להרוג חוץ מצורך קיצוני, הזדכלינה בעל חיים מת
(Bible Czech Ecumenical Translation (ČEP), Lv. 5,2-19, Lv. 11, Lv. 17,10-16, Lv. 22,1-16, Dt. 14,121, Jdgs. 14,5-20)
- "Canned and semi-preserved meat products are meat products hermetically sealed in tin or other
suitable packaging and heat-treated to ensure their long-term shelf-life. - Canned meat - the market
includes meat in its own juice, ready meals without side dishes and with side dishes, pâtés and
hashes. They are heat treated for 5 to 6 minutes at 121 degrees Celsius. Heat treatment destroys
vegetative forms of microorganisms, but also spores.“, Page 9 of 17, Secondary Vocational School
Domažlice, Teaching material, Food and Nutrition, cited on 18 May 2020,
see https://www.soudom.cz/maso-a-masne-vyrobky.html
- "Meat rarely appeared on the table. Women obtained it in three ways, namely by buying it in a
shop, stealing it or buying inferior meat in a slaughterhouse. Sometimes they dug up carrions. (
Carrions were boiled in several waters. According to the old Roma, carrions are cleaner meat
because the animal did not die a violent death . ) ”, Pages 30 to 31 of 142, Higher Vocational

1297

School and Secondary Medical School, MILLS, ltd., Čelákovice, Prepared by: Tereza Rosecká ,
Leader: ThDr. and Mgr. Ladislava Marešová, Čelákovice, 2010, The Life of the Roma Minority PDF Free Download. Documents Professional Platform - PDF Download Free - ADOC .TIPS
[online], Copyright © 2020 ADOC.TIPS, All rights reserved, [cited may 20 2020 available
from https://adoc.tips/ivot-romske-meniny.html
- https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-jsem-tu-s-detmi-paty-den-vracime-sehlidky-zacaly-tridit-uprchliky203155#source=hp&seq_no=3&utm_campaign=abtest198_novy_panel_sluzeb_varB&utm_mediu
m=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : „Jsem tu s dětmi pátý den, vracíme se.“ Hlídky začaly
třídit uprchlíky (Romy, má pozn.)/"I'm here with the children the fifth day, we're coming back." The
patrols began sorting out the refugees (Roma, my note), SEZNAM ZPRÁVY, 20.5.2022
Aktualizováno kvě 21, 2022 2:45:35odpol.
20.05, 2022 22:02:37
Hlavně ženy jsou odpovědné za peklo velkochovů, možná atomovou válku jako trest. Nyní ženy
nevěří v lásku (charitu), ale v moc i zlou, chtějí od mužů zavražděné maso pro sebe kvůli své
menstruaci, pro své malé děti. Žádné mražené zdravé zdechliny. Většina masa, sýrů, mléka,
vajíček v obchodech pochází od zvířat z průmyslových chovů s maximální koncentrací zvířat na
minimálním prostoru a maximální kapitalizací z každého hospodářského zvířete.
https://www.reflex.cz/clanek/reportaze/113265/peklo-velkochovu-co-nemate-videt-a-vedet-opuvodu-vetsiny-zivocisnych-potravin.html : Peklo velkochovů. Co nemáte vidět a vědět o původu
většiny živočišných potravin., Adéla Knapová, 18.5.2022
Aktualizováno kvě 22, 2022 5:30:47odpol.
22.05, 2022 1:37:43
Mainly women are responsible for hell of industrial farms, maybe atom war as penalty. Now women
don't believe in love (charity) but in power also evil one, from men they want murdered meat for
themselves due to their menstruation, for their young children. No frozen healthy carrions. Majority
of meat, cheese, milk, eggs in shops originates in animals from industrial farms with maximum
concentration of animals in minimum space and maximum capitalization of each farm animal.
https://www.reflex.cz/clanek/reportaze/113265/peklo-velkochovu-co-nemate-videt-a-vedet-opuvodu-vetsiny-zivocisnych-potravin.html : Peklo velkochovů. Co nemáte vidět a vědět o původu
většiny živočišných potravin., Adéla Knapová, 18.5.2022
Aktualizováno kvě 22, 2022 5:33:40odpol.
22.05, 2022 1:51:18
Ruská propaganda: V podzemí oceláren Azovstal, Mariupol celkem 2439 elitních ukrajinských
vojáků se vzdali, nyní ukrajinská obrana zkolabuje, ruským dobytím Azovstalu se značně urychlí
dobytí Ukrajiny bez ohledu, že Západ posílá zbraně, na Ukrajině téměř nikdo, kdo by tyto zbraně
efektivně použil, velký podíl těchto zbraní Rusko získá v boji, mnohé z nich jsou na černém trhu,
během invaze Rusové přesídlili 1377000 lidí do Ruska.*
* https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3A53lV3LqMTTcJ%3Ahttps%3A%2F
%2Fcz24.news%2Fruska-operace-z-se-dostava-do-zasadni-prelomovyfaze%2F+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz : Operace Z, 21. května, Operace Z se dostává do zásadní,
přelomový fáze a máme tu spoustu zajímavejch zpráv., 21.05.2022, Autor: AV, Název zdrojového
webu: Antivirus
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https://www.novinky.cz/valka-na-ukrajine/clanek/ukrajinske-veleni-naridilo-obrancum-azovstaluslozit-zbrane-40397689 : Složte zbraně, nařídilo ukrajinské velení obráncům Azovstalu, 20.5.2022,
Petr Jemelka, Novinky
Aktualizováno kvě 23, 2022 1:11:04dopol.
22.05, 2022 18:55:16
Russia propaganda: In underground of steelworks Azovstal, Mariupol a total of 2439 elite Ukrainian
soldiers surrendered, now Ukraine defense will collapse, Russian conquest of Azovstal will greatly
accelerate Ukraine conquest, no matter the West sends weapons, nearly nobody in Ukraine, who
would use these weapons effectively, big share of these weapons Russia will gain in fight, many of
them are also in black market, during invasion Russians relocated 1377000 people to Russia.*
* https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3A53lV3LqMTTcJ%3Ahttps%3A%2F
%2Fcz24.news%2Fruska-operace-z-se-dostava-do-zasadni-prelomovyfaze%2F+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz : Operace Z, 21. května, Operace Z se dostává do zásadní,
přelomový fáze a máme tu spoustu zajímavejch zpráv./ Operation Z, May 21, Operation Z is
entering a crucial, groundbreaking phase and we have a lot of interesting news., 21.05.2022,
Author: AV, Name of the source website: Antivirus
https://www.novinky.cz/valka-na-ukrajine/clanek/ukrajinske-veleni-naridilo-obrancum-azovstaluslozit-zbrane-40397689 : Složte zbraně, nařídilo ukrajinské velení obráncům Azovstalu, 20.5.2022,
Petr Jemelka, Novinky
Aktualizováno kvě 22, 2022 9:47:55odpol.
22.05, 2022 19:04:50
Smáli koupit levnou pšenici.** Okamžitě zakažte vývoz pšenice z Česka bez licence, na Ukrajině
hrozí hlad jako v 1932 (5 mil. mrtvých), pak v Česku mnoho Ukrajinců. Ukrajina má masivní vývoz
zemědělských produktů do Evropy výměnou za zbraně. Ukrajina loni 4. největší světový vývozce
kukuřice, 6. vývozce pšenice. Rusko blokuje v Ukrajiny přístavech 22 milionů tun obilí, obilí krade, i
protože během invaze přesídlilo 1377000 lidí do Ruska.*
*
- Ruská propaganda: Od začátku operace bylo do Ruska evakuováno přes 1,377,000 lidí. ...
Kyjevský režim zorganizoval masivní každodenní vývoz zemědělských produktů do Evropy
výměnou za zbraně. Zamyslete se nad tím, co se děje. Na pozadí výroků kolektivního Západu o
hrozícím hladomoru se představitelé Ukrajiny zbavují potravin. Občané Ukrajiny je potřebují teď.
Nicméně, potraviny se posílají do zahraničí. Kam? Do zemí NATO. Toto je okrádání Ukrajiny, jejích
občanů a armády o ty poslední věci, co jim zbývají. Občané Ukrajiny nám nevěřili před 10 lety a
před 5 lety. Možná je na čase zmoudřet. Uvědomit si, že je jim bráno to poslední, co mají.,
viz https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3A53lV3LqMTTcJ%3Ahttps%3A%
2F%2Fcz24.news%2Fruska-operace-z-se-dostava-do-zasadni-prelomovyfaze%2F+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz : Operace Z, 21. května, Operace Z se dostává do zásadní,
přelomový fáze a máme tu spoustu zajímavejch zpráv., 21.05.2022, Autor: AV, Název zdrojového
webu: Antivirus
- soběstačnost České republiky ve výrobě pšenice 183 %,
viz https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-cech-jde-v-obchode-po-cene-potravinovasobestacnost-je-nesmysl202508#source=hp&seq_no=3&utm_campaign=abtest198_novy_panel_sluzeb_varB&utm_mediu
m=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Plány na českou soběstačnost v jídle jsou utopie.
Závislost na dovozu roste, FILIP HORÁČEK, Redaktor SZ Byznys, 19.5.2022
- Ukrajina byla loni podle údajů Mezinárodní rady pro obiloviny čtvrtým největším světovým
vývozcem kukuřice a šestým vývozcem pšenice.,
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viz https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/obilne-drama-v-ukrajinskych-pristavechpokracuje-40396613 : Obilné drama v ukrajinských přístavech pokračuje, Jitka Zadražilová,
Novinky, 11.5.2022
- Nejdůležitější informace s datem 21. května: Rusko blokuje v ukrajinských přístavech 22 milionů
tun obilí. Podle serveru The Kyiv Independent to dnes řekl ukrajinský prezident Volodymyr
Zelenskyj. Rusové podle něj obilí kradou. Kvůli ochromenému vývozu zemědělských produktů z
Ukrajiny hrozí nedostatek potravin v chudých zemích, uvádí OSN.,
viz https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-na-dodavkach-pro-ukrajinu-chteli-vydelatpodvodnici203198#source=hp&seq_no=1&utm_campaign=abtest198_novy_panel_sluzeb_varB&utm_mediu
m=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Ruský novinář prozradil pozice ruského minometu,
Ukrajina zbraň zničila, ČTK, SEZNAM ZPRÁVY, 22.5.2022
- Stát má pro případ nouze uloženo ve skladech 13 milionů denních dávek potravin, které by
pokryly spotřebu na zhruba 1,3 dne. Navýšení zásob potravin na 15 dní by stálo až 12 miliard
korun. Kvůli zvýšení potravinové bezpečnosti chce správa rezerv do léta navrhnout vládě novelu
zákona, která by umožňovala zavést (naprosto nedostatečný, má pozn.) rezervační systém.,
viz https://www.novinky.cz/domaci/clanek/stat-ma-pro-pripad-nouze-ve-skladech-potraviny-najeden-den40397788#source=hp&seq_no=4&utm_campaign=abtest198_novy_panel_sluzeb_varB&utm_medi
um=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Stát má pro případ nouze ve skladech potraviny na
jeden den, Novinky, ČTK, 23.5.2022
** můj post zde 7.5.2022
Aktualizováno kvě 23, 2022 2:11:18dopol.
23.05, 2022 1:06:03
They laughed buying cheap wheat.** Immediately ban export of wheat from Czechia without
license, there is risk of famine in Ukraine as in 1932 (5 million dead), then many Ukrainians in
Czechia. Ukraine has massive export of agricultural products to Europe in exchange for weapons.
Ukraine last year's 4th largest maize exporter, 6th wheat exporter. Russia blocks 22 million tons of
grain in Ukraine's ports, it steals grain, it relocated 1377000 people to Russia during invasion.*
*
- Russian propaganda: Over 1,377,000 people have been evacuated to Russia since the beginning
of the operation. ... The Kiev regime organized massive daily exports of agricultural products to
Europe in exchange for weapons. Think about what is it. Against the background of statements by
the collective West about the threatening famine, Ukrainian officials dispose of food. The citizens of
Ukraine need it now. However, food is sent abroad. Where? To NATO countries. This is robbing
Ukraine, its citizens and the army from the last things they have remained. The citizens of Ukraine
did not trust us 10 years ago and 5 years ago. Maybe it's time to be wise. Be aware that they are
being taken away from the last thing they have./ CZECH: Ruská propaganda: Od začátku operace
bylo do Ruska evakuováno přes 1,377,000 lidí. ... Kyjevský režim zorganizoval masivní každodenní
vývoz zemědělských produktů do Evropy výměnou za zbraně. Zamyslete se nad tím, co se děje.
Na pozadí výroků kolektivního Západu o hrozícím hladomoru se představitelé Ukrajiny zbavují
potravin. Občané Ukrajiny je potřebují teď. Nicméně, potraviny se posílají do zahraničí. Kam? Do
zemí NATO. Toto je okrádání Ukrajiny, jejích občanů a armády o ty poslední věci, co jim zbývají.
Občané Ukrajiny nám nevěřili před 10 lety a před 5 lety. Možná je na čase zmoudřet. Uvědomit si,
že je jim bráno to poslední, co mají.,
see https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3A53lV3LqMTTcJ%3Ahttps%3A%
2F%2Fcz24.news%2Fruska-operace-z-se-dostava-do-zasadni-prelomovyfaze%2F+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz : Operace Z, 21. května, Operace Z se dostává do zásadní,
přelomový fáze a máme tu spoustu zajímavejch zpráv./ Operation Z, May 21, Operation Z is
entering a crucial, groundbreaking phase and we have a lot of interesting news., 21.05.2022,
Author: AV, Name of the source website: Antivirus
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- self-sufficiency of the Czech Republic in wheat production 183%/ CZECH: soběstačnost České
republiky ve výrobě pšenice 183 %, see https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-cech-jdev-obchode-po-cene-potravinova-sobestacnost-je-nesmysl202508#source=hp&seq_no=3&utm_campaign=abtest198_novy_panel_sluzeb_varB&utm_mediu
m=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Plány na českou soběstačnost v jídle jsou utopie.
Závislost na dovozu roste, FILIP HORÁČEK, Editor of SZ Byznys, 19.5.2022
- According to the International Grains Council (IGC), Ukraine was the world's fourth largest
exporter of maize and the sixth exporter of wheat last year./ CZECH: Ukrajina byla loni podle údajů
Mezinárodní rady pro obiloviny čtvrtým největším světovým vývozcem kukuřice a šestým vývozcem
pšenice., see https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/obilne-drama-v-ukrajinskychpristavech-pokracuje-40396613 : Obilné drama v ukrajinských přístavech pokračuje, Jitka
Zadražilová, Novinky, 11.5.2022
- Most important information of May 21: Russia blocks 22 million tons of grain in Ukrainian ports.
According to The Kyiv Independent server, Ukrainian President Volodymyr Zelensky said this
today. According to him, the Russians are stealing grain. Due to the paralyzed export of agricultural
products from Ukraine, there is a risk of food shortages in poor countries, says the United Nations./
CZECH: Nejdůležitější informace s datem 21. května: Rusko blokuje v ukrajinských přístavech 22
milionů tun obilí. Podle serveru The Kyiv Independent to dnes řekl ukrajinský prezident Volodymyr
Zelenskyj. Rusové podle něj obilí kradou. Kvůli ochromenému vývozu zemědělských produktů z
Ukrajiny hrozí nedostatek potravin v chudých zemích, uvádí OSN.,
see https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-na-dodavkach-pro-ukrajinu-chteli-vydelatpodvodnici203198#source=hp&seq_no=1&utm_campaign=abtest198_novy_panel_sluzeb_varB&utm_mediu
m=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Ruský novinář prozradil pozice ruského minometu,
Ukrajina zbraň zničila, ČTK, SEZNAM ZPRÁVY, 22.5.2022
- In case of need, the state has stored 13 million daily rations of food in warehouses, which would
cover consumption for about 1.3 day. An increase in food stocks for 15 days would cost up to 12
billion crowns. In order to increase food safety, the reserve administration wants to propose to the
government an amendment to the law by the summer, which would allow the introduction of a
(completely insufficient, my note) reservation system./ CZECH: Stát má pro případ nouze uloženo
ve skladech 13 milionů denních dávek potravin, které by pokryly spotřebu na zhruba 1,3 dne.
Navýšení zásob potravin na 15 dní by stálo až 12 miliard korun. Kvůli zvýšení potravinové
bezpečnosti chce správa rezerv do léta navrhnout vládě novelu zákona, která by umožňovala
zavést (naprosto nedostatečný, má pozn.) rezervační systém.,
see https://www.novinky.cz/domaci/clanek/stat-ma-pro-pripad-nouze-ve-skladech-potraviny-najeden-den40397788#source=hp&seq_no=4&utm_campaign=abtest198_novy_panel_sluzeb_varB&utm_medi
um=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Stát má pro případ nouze ve skladech potraviny na
jeden den, Novinky, ČTK, 23.5.2022
** my post here 7.5.2022
https://www.facebook.com/ceska.piratska.strana/posts/10159102076104039
Aktualizováno kvě 23, 2022 2:18:22dopol.
23.05, 2022 1:08:06
Holocaust židů a Romů se nikdy nestal? Dle mé Filosofie rovnováhy je tento holocaust vysoce
pravděpodobně dokázaná pravda. Proto je charita (co možná nejméně smrti a bolesti) jej stále
připomínat, aby se nikdy nestal v budoucnosti. Pravdu sice dle mé Filosofie rovnováhy vždy více či
méně nelze dokázat, a to na rozdíl od této zcela dokazatelné charity, která, jak věřím, je pravda.
Stejné je to s nyní holocaustem zvířat v průmyslových velkochovech.
https://tachles.tv/relacia/nehadz-flintu-do-zida/nehadz-flintu-do-zida-holokaust : Nehádž flintu do
Žida: holokaust, Holokaust sa nikdy nestal, sezóna 2022 : ep 5
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Aktualizováno kvě 25, 2022 5:39:02dopol.
25.05, 2022 5:12:55
Has Holocaust of Jews and Roma ever happened? As to my Philosophy of Balance, this Holocaust
is most probably a proven truth. Therefore, charity (least possible death and pain) is still its
reminding in order to never happen in future. As to my Philosophy of Balance, truth is always more
or less impossible to prove, unlike this fully provable charity, which, I believe, is true. It is the same
with now Holocaust of animals in industrial farms.
https://tachles.tv/relacia/nehadz-flintu-do-zida/nehadz-flintu-do-zida-holokaust : Nehádž flintu do
Žida: holokaust, Holokaust sa nikdy nestal, sezóna 2022 : ep 5
Aktualizováno kvě 25, 2022 5:40:37dopol.
25.05, 2022 5:40:07
Kissinger navrhl Ukrajincům vzdát se území. Ukrajino neodmítej jednat s Ruskem. Srovnej: (USA)
Generál Jack Keane/ Fox News Starší strategický analytik, ruská invaze na Ukrajinu: Takže
možnost, jež (Vladimír Putin) má, je urychlit to, díky vám tak, že se tomu bránili, a to je zničit
města, jako to udělali v minulosti v roce 2000 a co udělali v Sýrii s absolutní brutální bombové
útoky.(5:56-6:14) Generále, jakou známku zatím dáváte ukrajinské armádě. Ne míním, že nelze
vyhrát válku, že budou, a byli rozhodně prokázali skutečnou vytrvalost a odhodlání a míním, že
stojí proti schopnostem a vybavení, které je určitě převyšují, ale pak jsou odhodlaní a bojují tak
tvrdě, jak možná mohou.(0:18-0:43)/ ENGLISH: Ukraine, do not reject to speak with Russia about
peace in Belarus. Compare: (USA, my note) General Jack Keane/ Fox News Senior strategic
analyst, Russian Ukraine invassion: So the option he (Vladimir Putin, my note) has, is to speed this
up I thank you so one that they have been resisting it and that is to rubble the cities like they have
done in the past in 2000 and what they have done in Syria with absolute brutal bombings.(5:566:14) General, what grade you give the Ukraine military so far. Na I mean, you can't win a war that
will and they've definitely demonstrated real steadfastness and determination and I mean, they are
up against capabilities and equipment that certainly over them but then they are determined it and
fighting as hard as they possibly can.(0:18-0:43)
https://www.youtube.com/watch?v=IE-duuyhY6c : Breaking down Russia's military invasion: Gen.
Keane, 27. 2. 2022, Fox News, Institute for the Study of War's Gen. Jack Keane discusses
Russia's invasion of Ukraine and Putin's potential weaknesses on 'One Nation.'
#FoxNews #Russia #Ukraine
https://www.novinky.cz/valka-na-ukrajine/clanek/kissinger-navrhl-ukrajincum-vzdat-se-uzemi-jesteze-na-vas-nemame-cas-odpovedeli-mu40398038#source=hp&seq_no=8&utm_campaign=abtest198_novy_panel_sluzeb_varCC&utm_me
dium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Kissinger navrhl Ukrajincům vzdát se území. Ještě
že na vás nemáme čas, odpověděli mu, 24.05.2022 – Kyjev/Davos, Daniel Drake, Novinky, ČTK
Aktualizováno kvě 25, 2022 6:00:59dopol.
25.05, 2022 5:48:37
Kissinger suggested to Ukrainians to surrender territory. Ukraine, speak with Russia. Compare:
(USA) General Jack Keane/ Fox News, Russian Ukraine invassion: So the option he (Vladimir
Putin) has, is to speed this up I thank you so one that they have been resisting it and that is to
rubble the cities like they have done in the past in 2000 and what they have done in Syria with
absolute brutal bombings.(5:56-6:14) General, what grade you give the Ukraine military so far. Na I
mean, you can't win a war that will and they've definitely demonstrated real steadfastness and
determination and I mean, they are up against capabilities and equipment that certainly over them
but then they are determined it and fighting as hard as they possibly can.(0:18-0:43)
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https://www.youtube.com/watch?v=IE-duuyhY6c : Breaking down Russia's military invasion: Gen.
Keane, 27. 2. 2022, Fox News, Institute for the Study of War's Gen. Jack Keane discusses
Russia's invasion of Ukraine and Putin's potential weaknesses on 'One Nation.'
#FoxNews #Russia #Ukraine
https://www.novinky.cz/valka-na-ukrajine/clanek/kissinger-navrhl-ukrajincum-vzdat-se-uzemi-jesteze-na-vas-nemame-cas-odpovedeli-mu40398038#source=hp&seq_no=8&utm_campaign=abtest198_novy_panel_sluzeb_varCC&utm_me
dium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Kissinger navrhl Ukrajincům vzdát se území. Ještě
že na vás nemáme čas, odpověděli mu, 24.05.2022 – Kyjev/Davos, Daniel Drake, Novinky, ČTK
Aktualizováno kvě 25, 2022 5:54:42dopol.
25.05, 2022 5:50:50
Katolický kněz M.Kuffa o Ukrajiny válce: abych nadával na Američany, Ukrajince, Rusy, Bohu jsou
milí z každého národa, rasy, kteří se ho bojí, plní jeho vůli, vůdcové se budou přísně zodpovídat,
nedejte se do nenávisti.* Dobře naši dali zbraně, nebo zle, otec rodiny má povinnost bránit děti,
Pán Ježíš, komu by on poslal zbraně, nikomu, to neskončí nikdy.** Bible: Ježíš nepřišel uvést
pokoj, ale meč, kdo se chápou meče, mečem zajdou.***
* Co chcete ode mne, abych nadával na Američany, na Ukrajince nebo na Rusy, já vám povím
pohled kněze, Bohu jsou milí z každého národa, z každé rasy, kteří se ho bojí a plní jeho Boží vůli,
americký národ, ukrajinský, ruský, vůdcové, Francouz Napoleon, kolik trpěl francouzský lid a kolik
ostatní národy, a to mám proto já teď nenávidět Francouze, že celou Evropu dali do vojny, Hitler
byl Němec, a to já mám proto nenávidět Němce, že celý svět dali do vojny, vůdcové a politici, ti se
budou přísně zodpovídat, nedejte se do nenávisti, v každém národě je každý milý, kdo se Boha
bojí. (1:15-2:25), viz https://www.youtube.com/watch?v=l-r-hUEGdNY : O vojne na Ukrajine - o.
Marián Kuffa, 5.3.2022, misiefilmom.sk, 2:38 minut
** No dobře, když naši dali zbraně, nebo zle, nebo toto, no, museli se bránit, otec rodiny, když mu
jdou zabít děti, ne, že on má právo, on má povinnost bránit děti, ale pozor, všichni ti, co podněcují
do vojny, ti jsou vinní, hovoří někteří, že to není vojna Ukrajiny a Ruska, ale, že je to vojna Ruska a
Ameriky, toto já už nevím povědět, ale, když dali zbraně, no však to bylo dobré, že dali zbraně,
ano, já ti zase kněžsky povím na věc, podívej, kdyby tu byl Pán Ježíš tu, historicky byl na zemi,
komu by on dneska poslal zbraně, Ukrajině či Rusům, nikomu, když já pošlu 10 protitankových
pěstí, tak deset musí zase z ruské strany střelit, když 10 tanků, 10 tanků proti nim, nejméně, nikdy
neskončí vojna, no a když on vystřelí s tou protitankovou pěstí ze sanitky, a potom poví, do sanitky
stříleli, a vystřelí z nemocnice, do nemocnice stříleli, ze školy vystřelí, ze školy stříleli, to je
ďábelské potom, to neskončí nikdy. (0:04-1:24),
viz https://www.youtube.com/watch?v=VTxus8nfh0g : o Kuffa - Posielať zbrane na Ukrajinu alebo
nie?, 8.3.2022, misiefilmom.sk, 2:53 minut
*** Bible ČEP, Matouš 10,34 a Matouš 26,52
Aktualizováno kvě 25, 2022 11:03:51dopol.
25.05, 2022 7:54:56
Catholic priest M.Kuffa about Ukraine war: that I curse at Americans, Ukrainians, Russians, they
are kind to God, from each nation, race who fear him, do his God's will, leaders will be strictly
responsible, don't do hate.* Good, our people gave weapons, or bad, father of family has duty to
defend children, the Lord Jesus, to whom he would send weapons, to no one, it never ends.**
Bible: Jesus came not to send peace, but sword, they that take sword shall perish with sword.***
* What do you want me to curse at Americans, Ukrainians or Russians, I will tell you the view of a
priest, they are kind to God, from every nation, from every race who fear him and do his God's will,
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the American, Ukrainian, Russian nation, leaders, the Frenchman Napoleon, how much the French
people suffered and how many other nations, and that's why now I should hate the French that they
put the whole Europe in the war, Hitler was a German, and that's why I should hate the Germans
that they put the whole world in the war, leaders and politicians, they will be strictly responsible, do
not do hate, there is every dear in every nation who fears God. (1:15-2:25),
see https://www.youtube.com/watch?v=l-r-hUEGdNY : O vojne na Ukrajine/ About the war in
Ukraine - Fr. Marián Kuffa, 5.3.2022, misiefilmom.sk, 2:38 minutes
** Good, when our people gave weapons, or bad, or this, yeh, they had to defend themselves, the
father of the family, when they go to kill his children, not that he has a right, he has a duty to defend
children, but attention, all those what they incite to war, they are guilty, some say that it is not a war
of Ukraine and Russia, but that it is a war of Russia and America, this I cannot say, but when they
gave weapons, but it was good that they gave weapons, yes, but I'll tell you as the priest again,
look, if the Lord Jesus was here, historically if he was in the Earth, to whom he would send
weapons today, Ukraine or the Russians, to no one, if I send 10 anti-tank fists, then ten must shoot
again from the Russian side when 10 tanks, 10 tanks against them, at least, the war never ends,
and when he shoots with this anti-tank fist from the ambulance, and then he says, they shot into the
ambulance, and they shoot from the hospital, they shot into the hospital, from school they shoot,
from school they shot, it's devilish then, it never ends. (0:04-1:24),
see https://www.youtube.com/watch?v=VTxus8nfh0g : Fr. Kuffa - Posielať zbrane na Ukrajinu
alebo nie?/ Send weapons to Ukraine or not?, 8.3.2022, misiefilmom.sk, 2:53 minutes
*** Bible KJV, Matthew 10,34 and Matthew 26,52
Aktualizováno kvě 25, 2022 1:49:01odpol.
25.05, 2022 10:28:25
Vědci z Brna univerzit a České akademie věd (včetně mého spolužáka), zřejmě už od 2010 vrtají
laboratorním myším díry do hlavy pro optická vlákna do mozku. Výsledky až za desetiletí, ale
moderní tomografy, tuto úlohu v medicíně plní dobře.* Jsem vegetarián-frutarián, mám útulek pro
laboratorní myši, jestli ne můj přiměřený odpor, tak mé velmi nečisté svědomí, spoluzodpovědnost.
Ne informace, že výzkum je případně v krajní nouzi.
*
- Mezinárodní tým vědců vedený Tomášem Čižmárem z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd
ČR (ÚTP AVČR) v Brně, „Naše experimenty byly úspěšné jen částečně,” připustil člen Čižmárova
týmu Tomáš Tyc z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Na aplikacích
holografické endoskopie pracují odborníci u ÚTP se zahraničními partnery již od roku 2010.
Uvedení nové metody do praxe podle nich potrvá zřejmě ještě desetiletí, zejména kvůli dalšímu
testování či certifikacím. Základní a aplikovaný výzkum vědců z brněnského ústavu se plánuje do
roku 2022., viz https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/brnensti-vedci-vyvinuli-novy-typ-tenkehovlakna-se-schopnosti-prenaset-obraz-20991 : Brněnští vědci vyvinuli nový typ tenkého vlákna se
schopností přenášet obraz, 21.6.2018, fš, Novinky
- řekl Právu Miroslav Stibůrek z brněnského Vysokého učení technického, který je součástí
výzkumného týmu Akademie věd. Vědcům jde o vytvoření funkční holografické mikroendoskopie.
Zatím se zaměřují na mozek. Vědci se do něj dostávají sondou podobnou té, kterou využívají
gastroenterologové při velmi neoblíbených vyšetřeních jícnu nebo střev. Propastný rozdíl je
samozřejmě v tloušťce zaváděného katetru; současná sonda připomíná hadičku, ta nová pouhý
lidský vlas. Zatím jsme sice na začátku výzkumu, Testy na myších jsou ale slibné. „Veterinář
nejprve myšku uspí, pak jí vyholí srst na hlavě, my nařízneme kůži a vyvrtáme do lebky malý otvor.
Tím pak zavádíme optické vlákno do mozku,“ uvedl Stibůrek.,
viz https://www.fme.vutbr.cz/fakulta/media/fakulta/70554 : Právo: Do mozku nahlédne sonda tenká
jako lidský vlas, Právo | 23.5.2022 | Autor: Vladimír Klepáč (také viz https://www.novinky.cz/vedaskoly/clanek/do-mozku-nahledne-sonda-tenka-jako-lidsky-vlas40397864#source=hp&seq_no=5&utm_campaign=abtest198_novy_panel_sluzeb_varCC&utm_me
dium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz )
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- uvedli zástupci Akademie věd ČR (AV) v tiskové zprávě. Vědcům z brněnského Ústavu
přístrojové techniky AV, Podle AV sice současné zobrazovací metody jako rentgen, výpočetní
tomograf (CT) nebo ultrazvuk umožňují pohled hluboko do tkání zcela neinvazivně, nová
zobrazovací metoda však z vyšetření poskytne mnohem více detailních informací pro přesnější
diagnózu. Zobrazí a vzájemně odliší různé části tkáně, jako je myosin a kolagen, hluboko uvnitř
těla s vysokým rozlišením, srovnatelným s běžným mikroskopem. Toto by šlo nahradit právě
pomocí optické metody," sdělil vedoucí skupiny Komplexní fotoniky Tomáš Čižmár.,
viz https://www.tyden.cz/rubriky/veda/vedci-vyvinuli-metodu-pro-citlivejsi-diagnostiku-hluboko-vtkanich_553292.html?showTab=nejctenejsi-3 : Nádorová onemocnění, Vědci vyvinuli metodu pro
citlivější diagnostiku hluboko v tkáních, 23.8.2021, AUTOR: ČTK
Aktualizováno kvě 25, 2022 10:15:19odpol.
25.05, 2022 16:28:07
Scientists from Brno universities and Czech Academy of Sciences (including my classmate) have
been drilling holes in head of laboratory mice for optical fibers into brain apparently from 2010.
Results till after decades, but modern tomographs play this role in medicine well. I am a vegetarianfrutarian, I have shelter for laboratory mice, if not my appropriate resistance, so my very impure
conscience, co-responsibility. No information that research is possibly in extreme need.
*
- International team of scientists led by Tomáš Čižmár from the Institute of Scientific Instruments of
the Academy of Sciences of the Czech Republic (ÚTP AVČR) in Brno, "Our experiments were only
partially successful," admitted Tomáš Tyc, a member of Čižmár's team from Faculty of Science,
Masaryk University in Brno. Experts in ÚTP have been working with foreign partners on
holographic endoscopy applications from 2010. According to them, the implementation of the new
method will apparently take another decades, especially due to further testing or certifications.
Basic and applied research of scientists from the Brno Institute is planned until 2022.,
see https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/brnensti-vedci-vyvinuli-novy-typ-tenkeho-vlakna-seschopnosti-prenaset-obraz-20991 : Brněnští vědci vyvinuli nový typ tenkého vlákna se schopností
přenášet obraz/ Brno scientists have developed a new type of thin fiber with the ability to transmit
images, 21.6.2018, fš, Novinky
- said to Právo newspapers Miroslav Stibůrek from the Brno University of Technology, who is part
of the research team of the Academy of Sciences. Scientists are concerned with creating a
functional holographic microendoscopy. Up to now they are focusing on the brain. Scientists get
into it through a tube similar to that used by gastroenterologists in very unpopular examinations of
the esophagus or intestines. The big difference is, of course, in the thickness of the catheter being
inserted; the contemporary one resembles a tube, the new one as a mere human hair. We are still
at the beginning of the research, but tests on mice are promising. "The veterinary doctor firstly puts
the mouse to sleep, then shaves the hair on its head, we cut the skin and drill a small hole in the
skull. In this way, we introduce an optical fiber into the brain," said Stibůrek.,
see https://www.fme.vutbr.cz/fakulta/media/fakulta/70554 : Právo newspapers: Do mozku nahlédne
sonda tenká jako lidský vlas/ A tube as thin as a human hair will look into the brain, Právo |
23.5.2022 | Author: Vladimír Klepáč (also see https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/do-mozkunahledne-sonda-tenka-jako-lidsky-vlas40397864#source=hp&seq_no=5&utm_campaign=abtest198_novy_panel_sluzeb_varCC&utm_me
dium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz )
- said by representatives of the Academy of Sciences of the Czech Republic (AV) in a press
release. The scientists from the Institute of Scientific Instruments of AV in Brno, According to the
AV, while contemporary imaging methods such as X-rays, computed tomography (CT) or
ultrasound enable deep tissue vision to be completely non-invasive, the new imaging method will
give much more detailed information from the examination for a more accurate diagnosis. It
displays and distinguishes different parts of the tissue, such as myosin and collagen, deep inside
the body with high resolution, comparable to a conventional microscope. This could be replaced
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just by the optical method," said Tomáš Čižmár, head of the Complex Photonics group.,
see https://www.tyden.cz/rubriky/veda/vedci-vyvinuli-metodu-pro-citlivejsi-diagnostiku-hluboko-vtkanich_553292.html?showTab=nejctenejsi-3 : Nádorová onemocnění, Vědci vyvinuli metodu pro
citlivější diagnostiku hluboko v tkáních/ Cancer diseases, Scientists have developed a method for
more sensitive diagnostics deep in tissues, 23.8.2021, AUTHOR: ČTK
Aktualizováno kvě 25, 2022 10:16:03odpol.
25.05, 2022 22:03:18
Putin obvinil Kyjev ze sabotáže mírových rozhovorů. Menší část Židů (možná Ukrajiny prezident za
smrt rodiny) s malou Charitou (Židé vládnou nyní Západu) chce vyhubit všechny Evropy křesťany
jako odplatu oko za oko, viz Tóra, Darwin přirozeným vývojem (válkami, uprchlíky: ruská blokace
vývozu ukrajinského obilí dřív, než shnije, hladomor v mnoha částech světa), nikoliv Tórou
zakázanými židovskými vrahy, zejm. za nedávné vyhubení Evropy židovstva (6 miliónů) křesťany.*
*
- https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/rusko-neprerusi-dodavky-plynu-do-rakouska40398396#source=hp&seq_no=7&utm_campaign=abtest198_novy_panel_sluzeb_varCC&utm_me
dium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Rusko nepřeruší dodávky plynu do Rakouska, Jitka
Zadražilová, Novinky,27.5.2022
- https://cnn.iprima.cz/volodymyr-zelenskyj-pribeh-zidovskeho-prezidenta-jehoz-rodina-zazilaholokaust-82198 : Volodymyr Zelenskyj: Příběh židovského (ukrajinského, má pozn.) prezidenta,
jehož rodina prožila holokaust, Téma: Ukrajina, Monika Kabourková, 1.3.2022
Aktualizováno kvě 27, 2022 9:57:00odpol.
27.05, 2022 21:04:21
Putin accused Kyiv of sabotaging peace talks. Jews minor part (maybe Ukraine president for death
of family) with little Charity (Jews now rule West) wants to exterminate all European Christians as
revenge eye for eye, see Torah, Darwin by natural evolution (wars, refugees: Russia blockade of
Ukrainian grain exports before it decomposes, famine in many parts of world), not by Torahforbidden Jewish murderers, esp. for recent murder of Europe Jewry (6 million) by Christians.*
*
- https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/rusko-neprerusi-dodavky-plynu-do-rakouska40398396#source=hp&seq_no=7&utm_campaign=abtest198_novy_panel_sluzeb_varCC&utm_me
dium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Rusko nepřeruší dodávky plynu do Rakouska, Jitka
Zadražilová, Novinky,27.5.2022
- https://cnn.iprima.cz/volodymyr-zelenskyj-pribeh-zidovskeho-prezidenta-jehoz-rodina-zazilaholokaust-82198 : Volodymyr Zelenskyj: Příběh židovského (ukrajinského, má pozn.) prezidenta,
jehož rodina prožila holokaust/ Volodymyr Zelensky: Story of a Jewish (Ukraine, my note) president
whose family experienced the Holocaust, Topic: Ukrajina, Monika Kabourková, 1.3.2022
Aktualizováno kvě 27, 2022 9:56:08odpol.
27.05, 2022 21:20:58
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Charita (co možná nejméně smrti a bolesti): v daný času okamžik dosavadní jednotlivé smrti a
bolesti jsou posloupnost s počtem členů rostoucím nade všechny meze, v jednotlivém času
okamžiku tato posloupnost je konvergentní (sbíhající-má limitu) s nadpoloviční pravděpodobností,
divergentní (rozbíhající-nemá limitu) s méně než poloviční pravděpodobností, součet té nekonečné
řady pro všechny času okamžiky dějin je shodně pravděpodobněji konvergentní ale s více veličinnadváhou (má součet, tj. limitu posloupnosti částečných součtů té nekonečné řady).*
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* str. 309-313, Přehled středoškolské matematiky, Josef Polák, SPN Praha, 1972, druhé vydání
28.05, 2022 0:23:11
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Charity (least possible death and pain): in given time moment previous individual deaths and pains
are sequence with number of quantities increasing above all limits, in an individual time moment
this sequence is convergent (it has limit) with more than half probability, divergent (it has no limit)
with less than half probability, ie the sum of this infinite series for all time moments of history is
equivalently more probably convergent but with an more quantities-overweight (it has sum, ie limit
of sequence of partial sums of that infinite series).*
* pages 309-313, Přehled středoškolské matematiky/ Overview of secondary school mathematics,
Josef Polák, SPN Prague, 1972, second edition
28.05, 2022 0:35:39
Ukrajina? Nejlepší i Ruska strategie v Afganistánu proti USA, kde dodávky protitankových
granátometů i proti živé síle, pěchotní munice, krátkých a dlouhých střelných zbraní umožnili, jestli
bojují tvrdě, jak mohou, vyčerpat nepřítele armádu, jež odejde. USA stíhačky, tanky je eskalace
konfliktu, vážná hrozba Ruska užití atomových bomb. Zde nyní na dlouho neodpustitelná velká
smrt a bolest, mír jen jako násilný pořádek, Zelenskyj: Na Donbase bude ukrajinská vlajka*.
* https://www.novinky.cz/valka-na-ukrajine/clanek/na-donbase-bude-vlat-pouze-ukrajinska-vlajkazadna-jina-prohlasil-zelenskyj40398415#source=hp&seq_no=7&utm_campaign=abtest198_novy_panel_sluzeb_varCC&utm_me
dium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Na Donbase bude vlát pouze ukrajinská vlajka,
žádná jiná, prohlásil Zelenskyj, 28.5.2022, Kyjev, ČTK
Aktualizováno kvě 29, 2022 1:33:08odpol.
29.05, 2022 10:22:14
Ukraine? Best also Russia strategy in Afghanistan against USA, where imports of anti-tank
grenade launchers also against manpower, infantry ammunition, short and long firearms allow,
fighting as hard as they can, to exhaust enemy army, which leaves. USA war planes, tanks is
conflict escalation, serious threat from Russia of using atom bombs. Here from now for a long time
unforgivable big death and pain, peace only as violent order, Zelensky: Ukrainian flag will be in
Donbas*.
* https://www.novinky.cz/valka-na-ukrajine/clanek/na-donbase-bude-vlat-pouze-ukrajinska-vlajkazadna-jina-prohlasil-zelenskyj40398415#source=hp&seq_no=7&utm_campaign=abtest198_novy_panel_sluzeb_varCC&utm_me
dium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Na Donbase bude vlát pouze ukrajinská vlajka,
žádná jiná, prohlásil Zelenskyj, 28.5.2022, Kyjev, ČTK
Aktualizováno kvě 29, 2022 1:35:07odpol.
29.05, 2022 10:54:23
Voda i z extrémně suchého vzduchu na poušti pomocí solární energie: Český vynález dobyl
arabský veletrh EXPO*, tj. Bůh je charita jako cenná láska, ve zkratce co možná nejmenší smrt a
bolest, ráj může být jen skrz charitní racionální vědu. Ale část Židů, jež vládnou Západu, věří i v
necharitní vědecký důkaz, tak klerofašisté věří, že špinaví Židé ukřižovali Ježíše Krista.**
* https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/voda-ze-vzduchu-cesky-vynalez-dobyl-expo-v-dubaji-
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40398257#source=hp&seq_no=3&utm_campaign=abtest198_novy_panel_sluzeb_varCC&utm_me
dium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Voda ze vzduchu: Český vynález dobyl EXPO,
29.5.2022, Petr Veselý, Právo
** The landowners and the bougeois keep the people in ignorance. they encourage religious
superstitions... and with the help of the popes, priests, and rabbis... they smother all revolutionary
instinct. That's why we call religion the opium of the masses. It's not true! That God doesn't exist!
He exists! Where is he? He exists, that's all. In Heaven. Does anyone else share this opinion?
You're alone in your beliefs. Filthy Poles! What is this? A conspiracy? The discussion is pointless.
Science has proven... Dirty Jew! You're the one who crucified... Jesus! You're an obscurantist and
a racist! Polish fascist! Lords... aristocrats! Do you know what Lenin said abou anti-Semitism? That
it's a crime as bad as counterrevolution! My brother was killed by the Germans! When I return to
Poland... Hell will freeze over first. Poland will never be Poland again. That's a lie! All right., see/
Vlastníci půdy a buržoazie udržují lidi v nevědomosti. podporují náboženské pověry... a s pomocí
popů, kněží a rabínů... dusí veškerý revoluční instinkt. Proto náboženství nazýváme opiem mas. To
není pravda! Že Bůh neexistuje! On existuje! Kde je? On existuje, to je vše. V nebi. Sdílí tento
názor ještě někdo? Jsi sám ve svém přesvědčení. Špinaví Poláci! Co to je? Spiknutí? Diskuse je
zbytečná. Věda dokázala... Špinavý žide! Ty jsi ten, kdo ukřižoval... Ježíše! Jsi tmář a rasista!
Polský fašista! Páni... aristokraté! Víte, co řekl Lenin o antisemitismu? Že je to zločin stejně špatný
jako kontrarevoluce! Mého bratra zabili Němci! Až se vrátím do Polska... Nejdřív zamrzne peklo.
Polsko už nikdy nebude Polskem. To je lež! Dobře.,
viz https://www.youtube.com/watch?v=jCPo8f_fMvc : Europa Europa-Education at Orphanage in
Russia, Europa Europa (německy: Hitlerjunge Salomon) je historické válečné drama z roku 1990
režírované Agnieszkou Holland. Je založeno na autobiografii Solomona Perela z roku 1989,
německého židovského chlapce, který unikl před holocaustem tím, že utíká dále na východ, do
části Polska okupované Sověty, žije dva roky v sovětském sirotčinci, kde vstupuje do Komsomolu,
a pak se vydával za „nacistického“ Němce jako člen Hitlerjugend.
Aktualizováno kvě 29, 2022 11:18:44odpol.
29.05, 2022 21:41:48
Water even from extremely dry air in desert using solar energy: Czech invention conquered Arabic
trade fair EXPO*, ie God is charity as valuable love, in short the least possible death and pain,
paradise can only be through a charity rational science. But part of Jews who rule the West world,
also believe in non-charitable scientific proof, so clerical fascists believe that dirty Jews crucified
Jesus Christ.**
* https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/voda-ze-vzduchu-cesky-vynalez-dobyl-expo-v-dubaji40398257#source=hp&seq_no=3&utm_campaign=abtest198_novy_panel_sluzeb_varCC&utm_me
dium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Voda ze vzduchu: Český vynález dobyl EXPO,
29.5.2022, Petr Veselý, Právo
** The landowners and the bougeois keep the people in ignorance. they encourage religious
superstitions... and with the help of the popes, priests, and rabbis... they smother all revolutionary
instinct. That's why we call religion the opium of the masses. It's not true! That God doesn't exist!
He exists! Where is he? He exists, that's all. In Heaven. Does anyone else share this opinion?
You're alone in your beliefs. Filthy Poles! What is this? A conspiracy? The discussion is pointless.
Science has proven... Dirty Jew! You're the one who crucified... Jesus! You're an obscurantist and
a racist! Polish fascist! Lords... aristocrats! Do you know what Lenin said abou anti-Semitism? That
it's a crime as bad as counterrevolution! My brother was killed by the Germans! When I return to
Poland... Hell will freeze over first. Poland will never be Poland again. That's a lie! All right.,
see https://www.youtube.com/watch?v=jCPo8f_fMvc : Europa Europa-Education at Orphanage in
Russia, Europa Europa (in German language: Hitlerjunge Salomon) is a historical war drama from
1990 directed by Agnieszka Holland. It is based on the autobiography of Solomon Perel in 1989, a
German Jewish boy who escaped the Holocaust by fleeing further east to the Soviet-occupied part
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of Poland, living in a Soviet orphanage for two years, entering the Komsomol, and then he starred
in Hitlerjugend (ie in Hitler Youth) as "Nazi" German member.
Aktualizováno kvě 29, 2022 9:54:12odpol.
29.05, 2022 21:53:15
Podepsal jsem níže petici za kamery na jatkách jako u společnosti Hollandia. Částečně židovská
věda-průmyslové velkochovy s maximální koncentrací zvířat na minimálním prostoru a maximální
kapitalizací z každého hospodářského zvířete (Židé vládnou Západu): film z jatek v Hraběticích na
jižní Moravě během několika měsíců, vraždí (mučí) i zvířata z biochovů. Prasata jsou zraněná,
padají z rampy, slabí jedinci jsou taháni lanem za nohu, stejně tak i kráva, která se pohybuje do
budovy navijákem. Při vyhánění z aut násilím zaměstnanců do vraždící místnosti, zvířata musí trpět
sprosté nadávky, ponižování, surové kopání, bití, probíjení elektrickým pohaněčem, tahání za uši a
ocasy.
* https://e-petice.cz/petitions/petice-za-zavedeni-kamerovych-systemu-na-vsech-jatkach-v-cr.html :
Petice za zavedení kamerových systémů na všech jatkách v ČR, Autor: Zvířata Nejíme, 11.03.2019
https://www.facebook.com/brnochickensave/posts/2138397763005631 : Zvířata nejíme, Brno
Chicken Save, 29.5.2022
Aktualizováno kvě 30, 2022 11:19:43dopol.
29.05, 2022 21:20:35
I signed below Petition for cameras in slaughterhouses like in company Hollandia*. Partly Jewish
science-the industrial farms with maximum concentration of animals in minimum space and
maximum capitalization of each farm animal (Jews rule the West): film from slaughterhouse in
Hrabětice in southern Moravia during few months, they murder (torture) also animals from organic
farms. Pigs are injured, they fall off ramp, weak individuals are pulled at leg by cable, as is the cow,
which moves into building with a winch. When leaving car by violence of employees to murdering
room, animals must suffer vulgar insults, humiliation, brutal kicking, beatings, electric shocks,
pulling at ears and tails.
* https://e-petice.cz/petitions/petice-za-zavedeni-kamerovych-systemu-na-vsech-jatkach-v-cr.html :
Petice za zavedení kamerových systémů na všech jatkách v ČR, Author: Zvířata Nejíme,
11.03.2019
https://www.facebook.com/brnochickensave/posts/2138397763005631 : Zvířata nejíme, Brno
Chicken Save, 29.5.2022
Aktualizováno kvě 30, 2022 11:25:11dopol.
29.05, 2022 22:49:08
Podepsal jsem Petice: Všechna česká hospodářská zvířata bez klecí nejenom slepice./ I signed
Petition: All Czech farm animals without cages not only hens.*
* https://akce.ciwf.cz/page/106127/petition/1?ea.tracking.id=facebook&supporter.appealCode=CAP
FB_CZ0522&utm_campaign=cageage&utm_source=facebook&utm_medium=external&fbclid=IwA
R0pVbbS0rMSSunfLRuh0pNUBGqEyKxmRiFzaqlBAwPWuEFQ0N4CsTVVVEg : PODEPIŠTE
PETICI PRO ČESKOU VLÁDU A PARLAMENT, COMPASSION in world farming, cit. 30.05.2022
Aktualizováno kvě 30, 2022 9:05:15odpol.
30.05, 2022 20:56:43
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Lidští dravci plní zákon ze strachu z krutého trestu, pro hmotný prospěch či pro čest ze závazku,
např. Bible Starý zákon. Chci, lidští dravci plnili zákon ne z těch důvodů, ale pro jeho charitu, ve
zkratce pro působení co možná nejméně smrti a bolesti. Žid-plaziáni se jen smějí důkazům Bible
Nového zákona pomocí dlouhých citací Bible.* Proto chci, lidští dravci věřili v Ježíše z Nazaretu
jen, jestli ten Ježíš je jediný Bůh, a oba jsou ta charita.
*
- Nedělej tvé odporné jinému. Rabín Hilel či Ježíš Nazaretský vs. rabín Šamaj. (Talmud, Shabbat
31a, Bible, Tob 4,15, Bible, Lk 6,31, Mt 7,12, Korán 83:1-6)
- sv. Justin, Iustinus, philosophus, 1. června, památný den, filosof a mučedník
- Text vyhledal a naskenoval Roman Macura na
webu: https://www.fatym.com/taf/knihy/patrol/p_just_dial_tr.htm , On-line text vytvořen dle: Sušil,
František: "Rozmluva sv. Justina s (židem, má pozn.) Tryfonem." in Spisy Apoštolských otců, ed.
Sušil, F., Praha: Kněhtiskárna Cyrillo-Methodějské, 1874 (str. 307-443)
Aktualizováno čvn 02, 2022 6:46:29dopol.
01.06, 2022 23:43:30
Podepsal jsem tuto Petici, viz zde článek 29.05.2022./ I signed this Petition, see here article
29.05.2022.
https://e-petice.cz/petitions/petice-za-uzavreni-jatek-vhrabeticich.html?fbclid=IwAR1X_hXOH4S85EEsRrKl0e_mt2zu9XBv3uBmv4RX3U7q_GpXboz0lBi
Jr7k : Petice za uzavření jatek v Hraběticích/ Petition for the closure of a slaughterhouse in
Hrabětice, Author: Ctirad Mihule, publ.: 29.05.2022
Aktualizováno čvn 02, 2022 6:54:57dopol.
02.06, 2022 0:18:37
Human predators perform law for fear of cruel penalty, for material gain or for honor of obligation,
eg Bible Old Testament. I want human predators to perform law not for those reasons, but for its
charity, in short, for causing least possible death and pain. Jew-reptilians only laugh at proof of
Bible New Testament by means of long Bible quotes.* That's why I want human predators to
believe in Jesus of Nazareth only if this Jesus is only one God and both are this charity.
*
- Do not do your hateful to another. Rabbi Hillel or Jesus from Nazareth vs. rabbi Shammai.
(Talmud, Shabbat 31a, Bible, Tob 4,15, Bible, Lk 6,31, Mt 7,12, Koran 83:1-6)
- St. Justin, Iustinus, philosophus, June 1, memorial day, philosopher and martyr
- The text was searched and scanned by Roman Macura on the
web: https://www.fatym.com/taf/knihy/patrol/p_just_dial_tr.htm , On-line text created by: Sušil,
František: "Dialogue of St. Justin with (Jew, my note) Trypho. "in The Writings of the Apostolic
Fathers, ed. Sušil, F., Prague: Kněhtiskárna Cyrillo-Methodějské/Book Printer Cyrill-Method, 1874
(pages 307-443)
Aktualizováno čvn 02, 2022 6:21:47odpol.
02.06, 2022 6:43:29
Já: můj spolužáku, stále jsi mi nedopověděl, jestli váš experiment* ty pokusné myši hodně bolí,
nebo je to hodně nebolí? Můj spolužák: neciti vůbec žádnou bolest, protože jsou v hluboké
narkóze. Já: jestli to je pravdivé, předběžně počítám se svou účastí na našem podzimním třídním
srazu. *Vědci z Brna univerzit a České akademie věd (včetně mého spolužáka), zřejmě už od 2010
vrtají laboratorním myším díry do hlavy pro optická vlákna do mozku, výsledky až za desetiletí,
viz https://www.fme.vutbr.cz/fakulta/media/fakulta/70554 : Právo: Do mozku nahlédne sonda tenká
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jako lidský vlas, Právo | 23.5.2022 | Autor: Vladimír Klepáč (také viz https://www.novinky.cz/vedaskoly/clanek/do-mozku-nahledne-sonda-tenka-jako-lidsky-vlas40397864#source=hp&seq_no=5&utm_campaign=abtest198_novy_panel_sluzeb_varCC&utm_me
dium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz ).
Aktualizováno čvn 03, 2022 6:14:23odpol.
03.06, 2022 17:38:36
Me: my classmate, you still haven't told me if your experiment* is very painful for these
experimental mice or it isn't very painful for them? My classmate: they feel no pain at all, because
they are under deep narcosis. Me: if it's true, I provisionally expect my participation in our autumn
class meeting. Scientists from Brno universities and Czech Academy of Sciences (including my
classmate) have been drilling holes in head of laboratory mice for optical fibers into brain
apparently from 2010, results till after decades,
see https://www.fme.vutbr.cz/fakulta/media/fakulta/70554 : Právo newspapers: Do mozku nahlédne
sonda tenká jako lidský vlas/ A tube as thin as a human hair will look into the brain, Právo |
23.5.2022 | Author: Vladimír Klepáč (also see https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/do-mozkunahledne-sonda-tenka-jako-lidsky-vlas40397864#source=hp&seq_no=5&utm_campaign=abtest198_novy_panel_sluzeb_varCC&utm_me
dium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz ).
Aktualizováno čvn 03, 2022 7:06:25odpol.
03.06, 2022 17:56:22
Ale jestli váš experiment pokusné myši hodně bolí*, pak lépe žid bankéř Sandy Weill předseda
Citigroup, jež financovali lékařskou fakultu Cornell University, i důchod na opuštěném ostrově nyní
65 šimpanzů v 1989-2003 Libérii občanské válce, kdy pokusná společnost NYBC zvířata opustila
bez pomoci. Ta zvířata z 400 pokusných šimpanzů přežila desetiletí invazivních lékařských
experimentů(stovky biopsií atd.). Díky veřejnosti od 2017 NYBC hradí část nákladů na dalších 50
let péče o ta zvířata.**/***
* https://www.fme.vutbr.cz/fakulta/media/fakulta/70554 : Právo: Do mozku nahlédne sonda tenká
jako lidský vlas, Právo | 23.5.2022 | Autor: Vladimír Klepáč (také viz https://www.novinky.cz/vedaskoly/clanek/do-mozku-nahledne-sonda-tenka-jako-lidsky-vlas40397864#source=hp&seq_no=5&utm_campaign=abtest198_novy_panel_sluzeb_varCC&utm_me
dium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz )
**
- V roce 1974 americká nezisková organizace New York Blood Center (NYBC) zřídila laboratoř pro
testování virů v Libérii. Více než čtyři sta šimpanzů zde bylo drženo v klecích a vědci na nich
prováděli experimenty s hepatitidou B a dalšími nemocemi (obr. 4/14), Během občanské války v
Libérii (1989-2003) vědci uzavřeli laboratoře a nechali infikované šimpanze na šesti ostrovech.
Během tohoto období byli šimpanzi téměř vyhladověni k smrti. (obr. 6/14), Zvířata přežila desetiletí
invazivních experimentů, některá dokonce podstoupila několik stovek biopsií. Někteří jedinci nesou
viditelné stopy mučení. (obr. 8/14), Místní zaměstnanci výzkumného centra se snažili šimpanzům
pomoci, když NYBC zvířata opustila. Také humanitární skupiny a americký finanční gigant
Citigroup poskytly finanční prostředky. (obr. 10/14), Pod tlakem nakonec NYBC uzavřela dohodu o
rozdělení nákladů na dlouhodobou péči o šimpanze s Human Society a přislíbila 6 miliónů dolarů.
(obr. 11/14), Žádný ze šimpanzů nemůže být vypuštěn do volné přírody, zvířata se nenaučila
postarat se sama o sebe. Podle Ssuny (veterináře, viz obr. 2/14) bude péče pokračovat, dokud
každý lidoop na ostrovech nezemře. Odhaduje se, že jejich celoživotní péče bude trvat 50 let.
Jedinci jsou staří okolo 20 let, šimpanzi se obecně dožívají zhruba 60 let. (obr. 14/14),
viz https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-foto-desitky-let-je-vedci-mucili-ted-si-simpanziuzivaji-duchod-na-svobode204695#source=hp&seq_no=4&utm_campaign=abtest198_novy_panel_sluzeb_varCC&utm_medi
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um=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Foto: Desítky let je vědci mučili, teď si šimpanzi
užívají důchod na svobodě, LENKA GLISNÍKOVÁ, 3.6.2022
- Weill, Sandy 1933– ... Citigroup, 1998–2000, co-CEO; 2000–2003, chairman and CEO; 2003–,
chairman ... The son of Jewish immigrants from Poland, Weill was born in Brooklyn, New York, on
March 16, 1933. ... The Citigroup chairman and his wife, Joan, lived in Connecticut and together
were well known for extensive philanthropic activities. The Weills contributed the financing
necessary for the construction of a new education center at Cornell University Medical College. The
medical college was eventually named in their honor, and Weill served as chairman of its board of
overseers./ Weill, Sandy 1933– ... Citigroup, 1998–2000, ředitel; 2000–2003, předseda
představenstva a výkonný ředitel; 2003 – předseda ... Syn židovských přistěhovalců z Polska, Weill
se narodil v Brooklynu, New York, 16. března 1933. ... Předseda Citigroup a jeho manželka Joan
žili v Connecticutu a společně byli známí rozsáhlými filantropickými aktivitami. Weillovi přispěli
financováním nezbytným pro výstavbu nového vzdělávacího centra na Cornell University Medical
College. Lékařská fakulta byla nakonec pojmenována na jejich počest a Weill sloužil jako předseda
její dozorčí rady., viz https://www.encyclopedia.com/people/social-sciences-and-law/businessleaders/sandy-weill : Weill, Sandy 1933–, cit. 4.6.2022
*** Podle mne není možné lékařské pokusy na živých tvorech zcela vyloučit, pokud půjde o
působení co možná nejméně smrti a bolesti. To jest v lidské i veterinární medicíně zásadně
připouštím jen jediný, to jest neopakovaný nutný pokus na jednom evolučně co možná nejméně
dokonalém zdravém zvířeti, respektive na zdravém člověku během jeho života, pokud možno
nikoliv dítěti, respektive mláděti, za účelem vývoje a výroby léčiv závažných lidských, respektive
zvířecích nemocí který by však měl být vždy podepřen soudním rozhodnutím ve sporném řízení za
účasti obhájce nebo i obhájců lidských, respektive zvířecích práv, které by mělo vždy stanovit
počet, druh zvířat, respektive lidí, způsob provedení pokusu a spravedlivou náhradu za utrpěnou
škodu zásadně v penězích určenou pro pokusného člověka, respektive pokusné zvíře, jmenovitě
na jejich následnou léčbu a další život tohoto člověka, respektive chov tohoto zvířete. (viz strana
354 a tak dále mé knihy Filosofie rovnováhy
na: http://www.spvzt.cz/Filosofierovnovahyknihacela.pdf ).
Aktualizováno čvn 05, 2022 2:10:23odpol.
05.06, 2022 0:09:37
But if your experiment is very painful for experimental mice*, then a better Jew banker Sandy Weill,
chairman of Citigroup, which funded medical college of Cornell University, also invalidity pension of
now 65 chimpanzees in abandoned island in the 1989-2003 Liberia civil war, when experimental
company NYBC left the animals without help. Those animals out of 400 experimental chimpanzees
survived decades of invasive medical experiments (hundreds of biopsies, etc.). Thanks to the
public since 2017, NYBC will fund part of costs of next 50 years of care for those animals.**/***
* https://www.fme.vutbr.cz/fakulta/media/fakulta/70554 : Právo newspapers: Do mozku nahlédne
sonda tenká jako lidský vlas/ A tube as thin as a human hair will look into the brain, Právo |
23.5.2022 | Author: Vladimír Klepáč (also see https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/do-mozkunahledne-sonda-tenka-jako-lidsky-vlas40397864#source=hp&seq_no=5&utm_campaign=abtest198_novy_panel_sluzeb_varCC&utm_me
dium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz )
**
- In 1974, the New York Blood Center (NYBC) from the USA built a virus testing laboratory in
Liberia. More than four hundred chimpanzees were kept in cages and scientists performed
experiments with them with hepatitis B and other diseases. (picture 4/14), During civil war in Liberia
(1989-2003), scientists closed laboratories and left infected chimpanzees on six islands. During this
period, chimpanzees were nearly starved to death. (picture 6/14), Animals survived decades of
invasive experiments, some even had several hundred biopsies. Some individuals had visible
traces of torture. (picture 8/14), Local employees from the research center tried to help the
chimpanzees when the NYBC left animals. Humanitarian groups and USA financial giant Citigroup
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also gave money. (picture 10/14), Under pressure, in the end NYBC signed a cost-sharing
agreement for the long-term care of chimpanzees with the Human Society and promised USD 6
million. (picture 11/14), None of the chimpanzees can be released into the wild, the animals have
not learned to take care of themselves. According to Ssuna (veterinary doctor, see picture 2/14),
care will continue until every great ape in the islands dies. It is estimated that their lifelong care will
last 50 years. Individuals are about 20 years old, chimpanzees generally live about 60 years old.
(fig. 14/14), see https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-foto-desitky-let-je-vedci-mucili-tedsi-simpanzi-uzivaji-duchod-na-svobode204695#source=hp&seq_no=4&utm_campaign=abtest198_novy_panel_sluzeb_varCC&utm_medi
um=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Foto: Desítky let je vědci mučili, teď si šimpanzi
užívají důchod na svobodě/ Photo: Scientists have tortured them for decades, now chimpanzees
are enjoying invalidity pension in wilderness, LENKA GLISNÍKOVÁ, 3.6.2022
- Weill, Sandy 1933– ... Citigroup, 1998–2000, co-CEO; 2000–2003, chairman and CEO; 2003–,
chairman ... The son of Jewish immigrants from Poland, Weill was born in Brooklyn, New York, on
March 16, 1933. ... The Citigroup chairman and his wife, Joan, lived in Connecticut and together
were well known for extensive philanthropic activities. The Weills contributed the financing
necessary for the construction of a new education center at Cornell University Medical College. The
medical college was eventually named in their honor, and Weill served as chairman of its board of
overseers., see https://www.encyclopedia.com/people/social-sciences-and-law/businessleaders/sandy-weill : Weill, Sandy 1933–, cit. 4.6.2022
*** In my opinion, medical experiments on living creatures cannot be completely excluded if there is
causing the least possible death and pain. That is, in human and veterinary medicine I on principle
admit only one, that is, a unrepeated necessary experiment on one least possible evolutionarily
perfect healthy animal, at the following place on a healthy human during their life, preferably not a
child, at the following place a baby-animal, for the development and production of medicaments of
serious humanic, at the following place animalist diseases, which should always be supported by a
court decision in a dispute with the participation of (advocate) defender of or also (advocate)
defenders of human, at the following place animal rights, which should always determine the
number, type of the animals, at the following place the people, the method of experimentation and
fair compensation for suffering. damage in principle in money intended for an experimental person,
at the following place an experimental animal, namely for their subsequent treatment and further
life of this person, at the following place breeding of this animal. ( see page 370 et seq. in my book
the Philosophy of Balance on: http://www.spvzt.cz/PhilosophyofBalancebookwhole.pdf ).
Aktualizováno čvn 05, 2022 2:09:39odpol.
05.06, 2022 8:16:39
Organizace Greenpeace. Daroval jsem opět (Id daru: 43667675 ), nyní 100 Kč projekt Každou
vteřinou : https://podpora.greenpeace.cz/vterina/ -- Greenpeace. I donated again (Donation Id:
43667675 ), now 100 CZK project Second : https://podpora.greenpeace.cz/vterina/
Aktualizováno čvn 08, 2022 10:24:59dopol.
08.06, 2022 10:24:59
Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (VS daru: 43667687), nyní 100 Kč projekt
Nocleženka (pro bezdomovce): https://noclezenka.cz/ -- Salvation Army. I donated again (Donation
VS: 43667687), now 100 CZK project Nocleženka/Bed and breakfast (for the
homeless): https://noclezenka.cz/
Aktualizováno čvn 08, 2022 10:31:34dopol.
08.06, 2022 10:31:34
Česká pobočka organizace COMPASSION IN WORLD FARMING. Daroval jsem opět, nyní 5
EURO -- Czech branch of COMPASSION IN WORLD FARMING. I donated again, now 5 EURO
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: https://www.ciwf.cz/
Britská organizace COMPASSION IN WORLD FARMING bojuje za etické velkochovy a byla
založena v roce 1967 Peterem a Annou Roberts. Peter choval dojnice na pastvinách a velmi ho
znepokojoval rychlý rozvoj průmyslových velkochovů./ British COMPASSION IN WORLD
FARMING fights for ethical farming and was founded in 1967 by Peter and Anna Roberts. Peter
kept dairy cows in the pastures and was very concerned about the rapid development of large
industrial factory farms.
ÚDAJE O VAŠEM DARU
VÝŠE PŘÍSPĚVKU
5,00€
ČETNOST
JEDNORÁZOVÝ
Sectigo logo
Váš dar je 100% zabezpečený
VAŠE PODPORA JE HODNĚ DŮLEŽITÁ.
CIWF nedostává žádnou finanční podporu od státu, a je tedy závislý na štědrosti svých příznivců.
Díky darům lidí, jako jste Vy, se již zlepšil život milionů zvířat.
Děkujeme, že nám pomáháte ukončit průmyslové velkochovy.
PROSÍM KONTAKTUJTE NÁS.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak Váš příspěvek pomáhá zvířatům, nebo máte nějaký dotaz či
podnět, neváhejte se nám ozvat:
EMAILEM
Aktualizováno čvn 08, 2022 10:43:38dopol.
08.06, 2022 10:43:38
Brno Chicken Savefacebook.com
Daroval jsem opět, nyní 7 USD. Každé 2 měsíce Pietní akt před jatky kuřat slepic -Vodňanská
drůbež a.s. Brno Modřice (viz níže)-Kdyby to bylo v Brně a neměl bych pracovní povinnosti, tak
bych tam chtěl jít, ač zřejmě nemluví zcela pravdu o svém reálně nemožném veganství/ I donated
again, now 7 USD. Every 2 months Vigil Brno Chicken Save-If it was sometimes in Brno and I have
no work duties, I would like to go there, although they do not apparently say the whole truth about
their really impossible veganism: https://www.facebook.com/brnochickensave .
Pro mateřskou organizaci české pobočky Animal Save Movement
(https://www.facebook.com/zviratanejime , https://www.facebook.com/ceskybrodanimalsave a https
://www.facebook.com/animalsavecz/ )/ For the Animal Save Movement. Animal Save Movement is
a vegan anti-speciesist animal rights organisation that positions itself against all forms of
oppression with a compassionate and love-based approach. They believe in non-violent resistance
against oppression
26.11.2021 15:45 Dobrý den, pane Grůza, děkujeme za Vaši zprávu. Vigily děláme v Modřicích
každý 2. měsíc. Nikde nemáme uvedené žádné číslo účtu, nelze nám tedy poslat žádné peníze
(tedy naší skupině Brno Chicken Save)./ 26.11.2021 15:45 Hello, Mr Grůza, thank you for your
message. We make vigils in Modřice every 2 months. We do not have any account number
anywhere, so one cannot send us any money (ie to our Brno Chicken Save group).
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Animal Save Movement Donation Receipt
-------- Přeposlaná zpráva -------Předmět: Dalibor, you did something amazing today!
Datum: Wed, 08 Jun 2022 08:52:05 +0000 (UTC)
Od: Animal Save Movement <receipts@mail2.donorbox.org>
Adresa pro odpověď: Animal Save Movement <donate@animalsavemovement.org>
Komu: Dalibor Grůza <daliborgruza2@seznam.cz>
Hi Dalibor
You made our day! We truly appreciate your thoughtful One-time contribution of $7 to the
international Animal Save Movement.
Your gift makes it possible to launch and run important campaigns and initiatives for animals across
the globe. It helps fund billboards and ad campaigns, leaflets, posters, outreach, food giveaways,
animal vigils and rescues, documentaries and digital media, media coverage and pressure
campaigns.
With the help of caring people such as yourself, we are able to further our mission and spread the
idea that we all have a moral duty to bear witness, end animal agriculture and reforest the Earth.
While you’re here, you can double your impact by joining your local chapter. If you haven't had the
chance to meet us at one of our animal vigils, climate actions or outreach events, please come
along and get active. We need you in our team!
Thanks again for your kindness and generosity. Simply put, if it wasn’t for people like you, we
wouldn’t exist.
Love & liberation
Anita & Varun
P.S - We love getting social, which is why you’ll find us on all the major social media platforms. It’s
a great way to build an online community where we can share news, ideas and actions. Hope to
see you there!
Facebook • Instagram • Twitter • YouTube
If you did not make this donation or have received this email by mistake, please click here. This link
is valid for 24 hours.
https://www.facebook.com/brnochickensave/videos/326852576127848
Aktualizováno čvn 08, 2022 11:01:20dopol.
08.06, 2022 11:00:28
Mnou i finančně podporovaná kampaň UNICEF při OSN: Teplá večeře pro celou rodinu (3 děti,
rodiče a prarodiče) za 225,- Kč z místních surovin a zdrojů (podvýživa patří mezi nejčastější příčiny
úmrtí dětí). https://eshop.unicef.cz/darky-pro-zivot/tepla-vecere-pro-celou-rodinu/ Dobrý den,
děkujeme za Vaši pomoc dětem.
Dobrý den, děkujeme za Vaši pomoc dětem. Darovací certifikát(y) k Vaší objednávce číslo
4022000495 Vám zasíláme elektronicky přílohou tohoto e-mailu.
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Děkujeme za Vaši podporu,
UNICEF Česká republika
Aktualizováno čvn 08, 2022 11:11:34dopol.
08.06, 2022 11:11:34
By me also financially supported UNICEF campaign at the UN: Hot dinner for the whole family (3
children, parents and grandparents) for 225 CZK from local raw materials and sources (malnutrition
is one of the most common causes of death of children). https://eshop.unicef.cz/darky-prozivot/tepla-vecere-pro-celou-rodinu/
Hello, thank you for your help to the children. We will send the donation certificate (s) to your order
number 4022000495 electronically as an attachment to this e-mail.
Thank you for your support,
UNICEF Czech Republic
Aktualizováno čvn 08, 2022 11:13:15dopol.
08.06, 2022 11:13:15
Stárnu a pomalu ztrácím (co možná nejméně smrti a bolesti) životní energii (práce-řecky: ergo;
slunce-egyptsky koptsky: re, hindsky: surya, čínsky: tai yang, tj. světlý jang; paprsek-hebrejsky:
keren; rok-hebrejsky: sunnah; semeno-hebrejsky: zera; nula+prázdnota-italsky: zero, arabsky: sifr,
hindský sanskrt: sunya; kniha-hebrejsky: sefer; číslo-hebrejsky: mispar; počítal-hebrejsky: safar;
koule-řecky: sfaira).*
* The word zero came into the English language via French zéro from the Italian zero, a contraction
of the Venetian zevero form of Italian zefiro via ṣafira or ṣifr.[7] In pre-Islamic time the word ṣifr
(Arabic  )صفرhad the meaning "empty".[8] Sifr evolved to mean zero when it was used to translate
śūnya (Sanskrit: शून्य) from India.[8] The first known English use of zero was in 1598.[9]/ Slovo nula
přišlo do angličtiny přes francouzštinu zéro od italské zero, kontrakce benátské zevero formy
italského zefiro přes ṣafira nebo ṣifr. V předislámské době mělo slovo ṣifr (arabsky  )صفرvýznam
„prázdný“.[8] Sifr se vyvinul znamenat nulu, když byl použit k překladu śūnya (sanskrt: शून्य) z
Indie.[8] První známé anglické použití nuly bylo v roce 1598.[9], viz https://en.wikipedia.org/wiki/0
Aktualizováno čvn 09, 2022 7:30:10odpol.
09.06, 2022 13:43:59
I am aging and slowly losing (least possible death and pain) life energy (work-Greek: ergo; SunEgyptian Coptic: re, Hindi: surya, Chinese: tai yang, ie light yang; ray-Hebrew: keren; year-Hebrew:
sunnah; seed-Hebrew: zera; zero+emptiness-Italian: zero, Arabic: sifr, Hindi Sanskrit: sunya; bookHebrew: sefer; number-Hebrew: mispar; he counted-Hebrew: safar; ball-Greek: sfaira).*
* The word zero came into the English language via French zéro from the Italian zero, a contraction
of the Venetian zevero form of Italian zefiro via ṣafira or ṣifr.[7] In pre-Islamic time the word ṣifr
(Arabic  )صفرhad the meaning "empty".[8] Sifr evolved to mean zero when it was used to translate
śūnya (Sanskrit: शून्य) from India.[8] The first known English use of zero was in 1598.[9],
see https://en.wikipedia.org/wiki/0
Aktualizováno čvn 09, 2022 7:16:04odpol.
09.06, 2022 13:53:54
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Odpověď pro B.Myers, ortodoxní rabín Bratislava: paraša Kedošim
svatý je víc jak morální.*
(Ortodoxní židovská, křesťanská, leninsko-stalinská atd.) svatost
nelze matematicky spočítat (každý tomu rozumí jinak), a to na rozdíl
od charity jako spodní limita smrti a bolesti (tj. co možná nejméně
smrti a bolesti) v určitý časový okamžik.
* Baruch Myers, hlavní rabín ŽNO Bratislava: Často jako rabín slyším otázku, že přece může být
dobrý člověk, když nebudu jíst košer například. (0:25-0:32) Ale Tóra, která je náš speciální unikátní
smlouva, co obsahuje unikátní poslání toho národa Izrael, který Tóra nazývá království kněží, tam
je to víc, neboť jde o to, přesně jako název této paraša Kedošim svatý je víc jak morální. (1:031:23), viz https://tachles.tv/relacia/rabinska-múdrosť/tyzdenna-parasa-kedosim-hlavneho-rabinazno-ba-barucha-myersa : Týždenná paraša Kedošim (Svatí, má pozn) hlavného rabína ŽNO BA
Barucha Myersa, 4 min, 6.5.2022 Rabínska múdrosť "Svätí budete!" - prečo podľa Tory byť len
"dobrý človek" nestačí.
Aktualizováno čvn 10, 2022 8:30:48odpol.
09.06, 2022 23:42:49

The answer for B.Myers, Orthodox rabbi Bratislava: parsha kedoshim
the holy is more than moral.*
The (Orthodox Jewish, Christian, Lenin-Stalinist etc.) holiness
cannot be counted mathematically (everyone understands it
differently), unlike charity as the lower limit of death and pain (ie
least possible death and pain) at a certain point in time.
* Baruch Myers, Chief Rabbi of Jewish religious community in Bratislava: As rabbi, I often hear
question that one can be good person if I do not eat kosher, for example. (0:25-0:32) But the Torah,
which is our special unique covenant, which contains the unique mission of the nation of Israel,
which the Torah calls the kingdom of priests, there it is more, because it is exactly as the name of
this parsha kedoshim the holy is more than moral. (1:03-1:23),
see https://tachles.tv/relacia/rabinska-múdrosť/tyzdenna-parasa-kedosim-hlavneho-rabina-zno-babarucha-myersa : Weekly parsha kedoshim (saints, my note) of Chief Rabbi of Jewish religious
community in Bratislava, Baruch Myers, 4 minutes, 6.5.2022 Rabbinic wisdom "You will be the
saints!" - why, according to Torah, only being a "good human" is not enough.
Aktualizováno čvn 10, 2022 8:30:22odpol.
09.06, 2022 23:48:47
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
PŘEJMENUJTE KŘESŤANSKÉ EKUMENICKÉ HNUTÍ NA CHARITNÍ SYNAGOGÁLNÍ HNUTÍ,
aby zahrnulo i charitní Židy, charitní věřící jiných náboženství, charitní ateisty, jiné charitní tvory (viz
český software DAVAR3-Robinson/Pieropont Byzantine Greek New Testament, Matthew 23,37:
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ποσακις ηθελησα επισυναγαγειν τα τεκνα/posakis ithelisa EPISYNAGAGEIN ta tekna/Bible ČEP,
Matouš 23,37: kolikrát jsem chtěl SHROMÁŽDIT tvé děti, /tak jako kvočna/). Charita ve zkratce: co
možná nejméně smrti a bolesti.
10.06, 2022 12:11:20
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
RENAME CHRISTIAN ECUMENICAL MOVEMENT TO THE CHARITY SYNAGOGUE
MOVEMENT to include also charity Jews, charity believers of other religions, charity atheists, other
charity creatures (see Czech software DAVAR3-Robinson/Pieropont Byzantine Greek New
Testament, Matthew 23,37: ποσακις ηθελησα επισυναγαγειν τα τεκνα/posakis ithelisa
EPISYNAGAGEIN ta tekna/ Bible KJV, Matthew 23,37: how often would I have GATHERED thy
children together, /even as a hen/). Charity in short: least possible death and pain.
10.06, 2022 13:24:57
Pro Židy Bible ČEP: Gen. 18,25 Přece bys neusmrtil spolu se svévolníkem(Sodoma)
spravedlivého(tzadik*); Což Soudce vší země nejedná podle práva?“ Př. 10:2, 11:4 kdežto
spravedlnost(tzdaka*) vysvobodí od smrti. 1Jan 4,16 Bůh je láska(caritas**), kdo zůstává v lásce, v
Bohu zůstává, Bůh v něm. Caritas=tzdaka: co možná nejméně smrti a bolesti atd. Tryfon(Žid) v
době patristiky: Dokaž, dí. A nebyli bychom tebe mluvícího snesli, kdybys nebyl všecko na
Písmo(Bible) odnášel;***.
* Transliterated BibliaHebraica(EN) - Český software DAVAR3
** Jerome's 405 A.D., Latin Vulgate/sv. Jeronýma 405 anno Domini latinská Vulgáta - Český
software DAVAR3
*** str. 362, Text vyhledal a naskenoval Roman Macura na
webu: https://www.fatym.com/taf/knihy/patrol/p_just_dial_tr.htm , On-line text vytvořen dle: Sušil,
František: "Rozmluva sv. Justina s (židem, má pozn.) Tryfonem." in Spisy Apoštolských otců, ed.
Sušil, F., Praha: Kněhtiskárna Cyrillo-Methodějské, 1874 (str. 307-443)
Aktualizováno čvn 11, 2022 11:18:02odpol.
11.06, 2022 2:06:39
For Jews Bible KJV: Gen. 18,25 to slay the righteous(tzadik*) with the wicked(Sodom): Shall not
the Judge of all the earth do right? Prov. 10:2, 11:4 but righteousness(tzdaka*) delivereth from
death. 1 John 4,16 God is love(caritas**); he that dwelleth in love dwelleth in God, God in him.
Caritas=tzdaka: least possible death and pain etc. Trypho(Jew) in patristics period: Prove, he says.
And we would not listen your speech if you didn't refered all things to Scripture(Bible);***.
* Transliterated BibliaHebraica(EN) - Czech software DAVAR3
** Jerome's 405 A.D., Latin Vulgate - Czech software DAVAR3
*** page 362, The text was searched and scanned by Roman Macura on the
web: https://www.fatym.com/taf/knihy/patrol/p_just_dial_tr.htm , On-line text created by: Sušil,
František: "Dialogue of St. Justin with (Jew, my note) Trypho. "in The Writings of the Apostolic
Fathers, ed. Sušil, F., Prague: Kněhtiskárna Cyrillo-Methodějské/Book Printer Cyrill-Method, 1874
(pages 307-443)
Aktualizováno čvn 11, 2022 11:17:36odpol.
11.06, 2022 2:53:04
Luther: spása je jen víra, milost a Bible (sola fide, gratia, Scriptura)*, ale v Sodomě Bůh nezabil
díky Lota caritas skutku Lota rodinu. Bible ČEP: Gen. 18,25 Přece bys neusmrtil spolu se
svévolníkem spravedlivého(tzadik); Což Soudce vší země nejedná podle práva?“ Př. 10:2, 11:4
kdežto spravedlnost(tzdaka) vysvobodí od smrti. 1Jan 4,16 Bůh je láska(caritas), kdo zůstává v
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lásce, v Bohu zůstává, Bůh v něm. Caritas=tzdaka: co možná nejméně smrti a bolesti atd.**
* 36Luther, Martin. "The Smalcald Articles," v Concordia: The Lutheran Confessions. Saint Louis:
Concordia Publishing House, 2005, 289, část druhá, článek 1.: První a hlavní článek je tento: Ježíš
Kristus, náš Bůh a Pán, zemřel za naše hříchy a byl vzkříšen pro naše ospravedlnění (Římanům
3:24 –25). On jediný je Beránek Boží, který snímá hříchy světa (Jan 1:29), a Bůh na něj uvalil
nepravost nás všech (Izajáš 53:6). Všichni zhřešili a jsou ospravedlněni zdarma, bez svých
vlastních skutků a zásluh, z Jeho milosti, skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši, v Jeho krvi
(Římanům 3:23–25). Tomu je nutné věřit. To nelze jinak získat ani uchopit žádnou prací, zákonem
nebo zásluhou. Proto je jasné a jisté, že pouze tato víra nás ospravedlňuje. ... Nic z tohoto článku
nelze ustoupit nebo se vzdát, i když nebe a země a všechno ostatní padají (Marek 13:31).[36]/
36Luther, Martin. "The Smalcald Articles," in Concordia: The Lutheran Confessions. Saint Louis:
Concordia Publishing House, 2005, 289, Part two, Article 1.: The first and chief article is this: Jesus
Christ, our God and Lord, died for our sins and was raised again for our justification (Romans 3:24–
25). He alone is the Lamb of God who takes away the sins of the world (John 1:29), and God has
laid on Him the iniquity of us all (Isaiah 53:6). All have sinned and are justified freely, without their
own works and merits, by His grace, through the redemption that is in Christ Jesus, in His blood
(Romans 3:23–25). This is necessary to believe. This cannot be otherwise acquired or grasped by
any work, law or merit. Therefore, it is clear and certain that this faith alone justifies us. ... Nothing
of this article can be yielded or surrendered, even though heaven and earth and everything else
falls (Mark 13:31).[36], viz https://en.wikipedia.org/wiki/Sola_fide
** https://tachles.tv/relacia/rabinska-múdrosť/rabinska-mudrost-o-osude : Rabínska múdrosť o
osude, Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 148
Aktualizováno čvn 11, 2022 11:43:52odpol.
11.06, 2022 23:14:57
Luther: salvation is only faith, grace and Bible (sola fide, gratia, Scriptura)*, but in Sodom God
didn't kill Lot's family thanks to Lot's deed of caritas. Bible KJV: Gen. 18,25 to slay the
righteous(tzadik) with the wicked: Shall not the Judge of all the earth do right? Prov. 10:2, 11:4 but
righteousness(tzdaka) delivereth from death. 1 John 4,16 God is love(caritas); he that dwelleth in
love dwelleth in God, God in him. Caritas=tzdaka: least possible death and pain etc.**
* 36Luther, Martin. "The Smalcald Articles," in Concordia: The Lutheran Confessions. Saint Louis:
Concordia Publishing House, 2005, 289, Part two, Article 1.: The first and chief article is this: Jesus
Christ, our God and Lord, died for our sins and was raised again for our justification (Romans 3:24–
25). He alone is the Lamb of God who takes away the sins of the world (John 1:29), and God has
laid on Him the iniquity of us all (Isaiah 53:6). All have sinned and are justified freely, without their
own works and merits, by His grace, through the redemption that is in Christ Jesus, in His blood
(Romans 3:23–25). This is necessary to believe. This cannot be otherwise acquired or grasped by
any work, law or merit. Therefore, it is clear and certain that this faith alone justifies us. ... Nothing
of this article can be yielded or surrendered, even though heaven and earth and everything else
falls (Mark 13:31).[36], see https://en.wikipedia.org/wiki/Sola_fide
** https://tachles.tv/relacia/rabinska-múdrosť/rabinska-mudrost-o-osude : Rabínska múdrosť o
osude, Rabínska múdrosť sezóna 2022 : ep 148/ Rabbinic Wisdom about Fate, Rabbinic Wisdom
Season 2022: ep 148
Aktualizováno čvn 11, 2022 11:51:04odpol.
11.06, 2022 23:43:13
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Za brutální zacházení se zvířaty pošlou veterináři na majitele jatek policii. Státní veterinární správa
podá trestní oznámení na majitele jatek v Hraběticích na Jižní Moravě kvůli podezření z týrání
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zvířat. Reagovala tak na záběry z minulého týdne spolku Zvířata nejíme, který dlouhodobě usiluje o
to, aby byly povinně na všech jatkách zavedené kamerové systémy. Mateřské organizaci tohoto
spolku dlouhodobě finančně přispívám.
Zdroj: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/jatka-hrabetice-veterinarni-sprava-tyrani-trestnioznameni.A220606_114747_brnozpravy_krut#utm_content=freshnews&amp;amp;utm_term=jatky%20hrabětice&amp;amp;utm_medi
um=hint&amp;amp;utm_source=search.seznam.cz : Za brutální zacházení se zvířaty pošlou
veterináři na majitele jatek policii, 6.6.2022, Autoři: ČTK, iDNES.cz
12.06, 2022 0:11:46
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Veterinarians send slaughterhouse owner to the police for brutal treatment of animals. State
Veterinary Administration will file criminal complaint against owner of slaughterhouse in Hrabětice
in South Moravia because of suspicion of animal cruelty. So it responded to film from last week by
association Zvířata nejíme (Animals We Don't Eat), which is long time striving to make it
compulsory for all slaughterhouses to have camera systems. I donate financially to parent
organization of this association for long time.
Zdroj: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/jatka-hrabetice-veterinarni-sprava-tyrani-trestnioznameni.A220606_114747_brnozpravy_krut#utm_content=freshnews&amp;utm_term=jatky%20hrabětice&amp;utm_medium=hint&
amp;utm_source=search.seznam.cz : Za brutální zacházení se zvířaty pošlou veterináři na majitele
jatek policii, 6.6.2022, Autoři: ČTK, iDNES.cz
12.06, 2022 0:13:28
Jistá charito(tj. caritas)logie: co možná nejméně smrti a bolesti v určitý časový okamžik (Bible, Gen.
18:25, Př. 10:2, 11:4, 1Jan 4:16). Má Filosofie rovnováhy (caritaslogie) je světská měřitelná věda Má Filosofie rovnováhy (pod licencí Creative commons, tj. společná tvorba) obsahuje velký počet
shrnutí všech druhů vyhotovených textů. Tato shrnutí jsou určena pro obec charitních živých tvorů.
Po studiu základních pravidel těchto shrnutí (viz dále) v rámci většího či menšího počtu těchto
mých jednotlivých shrnutí pro pochopení praktického užití těchto pravidel skutečně kdokoliv může
pokračovat v mé světské filosofické práci ("svodky"). FILOSOFIE ROVNOVÁHY FILOSOFIE
LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY: "Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve
světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti
a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace). Problém je, jestli podstata přírody (charita či
naopak predace) umožňuje obecně vrátit charitní jednání za charitní jednání. Jestliže nebude
uzákoněno a s výjimkou krajní nouze důsledně vynucováno jedení z mrtvol zvířat jen lékařsky
zaručených zdechlin zvířat (např. po veterinární pitvě a převařených v několika vodách v hrnci pod
pokličkou), které zemřely zásadně na stáří, popřípadě i porážková daň jako trest za porušení
tohoto, což se nyní jeví jako velmi pravděpodobné tak, aby se z ortodoxních muslimů, jejichž
náboženství jim zakazuje jedení zdechlin, stali neortodoxní muslimové, pak jinak tito ortodoxní
muslimové zřejmě brzy zahájí atomovou třetí světovou válku, ale doufám, že předtím zemřu.
Dokonalý živý tvor jí tedy ze všech živých tvorů pouze rostlinné plody a rostlinná semena. Přátelský
živý tvor je oprávněn také jíst pouze postupně v krajní nouzi (zejména z vážných zdravotních
důvodů) vejce, v krajní nouzi chcípliny živých tvorů zemřelými přirozenou smrtí, zásadně na stáří,
případně v krajní nouzi odebranou krev neporažených zvířat a lidí a mléko, případně v krajní nouzi
rostliny, vše vždy co možná nejmilosrdněji chované a zabité, a výrobky výhradně z nich. Postní
jídla nyní i pro děti jsou ryby a drůbež (židovské Gefilte fiš a i šábesová kachna se šouletemluštěninami, či křesťanské postní ryby a i postní kachna) a to dle mě jen za podmínky nikoliv
mláďat a jejich milosrdného, resp. přinejmenším současného ekologického chovu a i jejich
milosrdné porážky, ale lepší je jíst jejich zdechliny. Půst je omezení potravy, což má mít největší
pozitivní přínos pro společnost živých tvorů a pro postící se jedince. Křesťané nemohou dobrovolně
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jíst a platit maso z židy a muslimy nucených velmi mučivých košer, popř. halal porážek, a to vyjma
krajní nouze. Je velké zlo pro křesťany konvertovat k židovství či islámu, neboť dle mé zkušenosti
lidé jako všežravci musí jíst malé množství masa. Je dovolené, aby tajní křesťané jedli košer/halal
maso v krajní nouzi. Romuald Jakub Weksler-Waskinel jako přeživší holocaust, polský katolický exkněz, re-konvertovaný žid. Autor: Dalibor Grůza Experiment: dobré krmení mého psa z masa jen
trochou přirozeně uhynulých zdravých slepic, pes umřel jako zdravý v 14,5 let náhle na srdeční
selhání (váha zdechlin-krmiva, chorobopis*), dravec-levičák, filantrop. Darwin: nemilosrdné
podmínky druhů v evoluci, přežili nejsilnější, nejodolnější, nezabíjení až k alergickému šoku je
likvidace dravců, neudržitelné nyní soužití člověka s přírodou, pravičácká selekce nejschopnějších,
likvidace neúspěšných, slabších ne často smrt. * - http://www.spvzt.cz/myarticles2-afterGooddogdeath.htm... : Lékařská dokumentace z 29.6.2021, ošetřující veterinární lékař MVDr. Michal
Vítek - http://forum.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1375 : Ráj začíná vědeckým pokusem
na mé zahradě, posty: Dalibor Grůza - 10/12/2010 :11:12:34, jrf - 10/12/2010 :12:27:25 Audio
soubory (viz http://epos.ufe.cz/ , http://balabolka.site/balabolka.htm , https://www.text2speech.org/ ,
http://www.festvox.org/flite/ , https://www.hearwho.com/) jsou licencovány zde za podmínek
bezplatných webových aplikací. Vše výše viz: http://www.spvzt.cz/ ,
http://www.daliborgruza.sweb.cz/ , https://www.facebook.com/dalibor.gruza/ ,
https://www.facebook.com/Strana-za-pr%C3%A1va-v%C5%A1ech-%C5%BEiv%C3%BDchtvor%C5%AF-133671120130073 , http://stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=YhOv47fQlRU Copyleft 2021-2
Jistá charito(tj. caritas)logie: co možná nejméně smrti a bolesti v určitý časový okamžik (Bible, Gen.
18:25, Př. 10:2, 11:4, 1Jan 4:16).
Má Filosofie rovnováhy (caritaslogie) je světská měřitelná věda - Má Filosofie rovnováhy (pod
licencí Creative commons, tj. společná tvorba) obsahuje velký počet shrnutí všech druhů
vyhotovených textů. Tato shrnutí jsou určena pro obec charitních živých tvorů. Po studiu
základních pravidel těchto shrnutí (viz dále) v rámci většího či menšího počtu těchto mých
jednotlivých shrnutí pro pochopení praktického užití těchto pravidel skutečně kdokoliv může
pokračovat v mé světské filosofické práci ("svodky").
FILOSOFIE ROVNOVÁHY FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY: "Všichni živí
tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále
povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace).
Problém je, jestli podstata přírody (charita či naopak predace) umožňuje obecně vrátit charitní
jednání za charitní jednání.
Jestliže nebude uzákoněno a s výjimkou krajní nouze důsledně vynucováno jedení z mrtvol zvířat
jen lékařsky zaručených zdechlin zvířat (např. po veterinární pitvě a převařených v několika vodách
v hrnci pod pokličkou), které zemřely zásadně na stáří, popřípadě i porážková daň jako trest za
porušení tohoto, což se nyní jeví jako velmi pravděpodobné tak, aby se z ortodoxních muslimů,
jejichž náboženství jim zakazuje jedení zdechlin, stali neortodoxní muslimové, pak jinak tito
ortodoxní muslimové zřejmě brzy zahájí atomovou třetí světovou válku, ale doufám, že předtím
zemřu.
Dokonalý živý tvor jí tedy ze všech živých tvorů pouze rostlinné plody a rostlinná semena. Přátelský
živý tvor je oprávněn také jíst pouze postupně v krajní nouzi (zejména z vážných zdravotních
důvodů) vejce, v krajní nouzi chcípliny živých tvorů zemřelými přirozenou smrtí, zásadně na stáří,
případně v krajní nouzi odebranou krev neporažených zvířat a lidí a mléko, případně v krajní nouzi
rostliny, vše vždy co možná nejmilosrdněji chované a zabité, a výrobky výhradně z nich. Postní
jídla nyní i pro děti jsou ryby a drůbež (židovské Gefilte fiš a i šábesová kachna se šouletemluštěninami, či křesťanské postní ryby a i postní kachna) a to dle mě jen za podmínky nikoliv
mláďat a jejich milosrdného, resp. přinejmenším současného ekologického chovu a i jejich
milosrdné porážky, ale lepší je jíst jejich zdechliny. Půst je omezení potravy, což má mít největší
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pozitivní přínos pro společnost živých tvorů a pro postící se jedince.
Křesťané nemohou dobrovolně jíst a platit maso z židy a muslimy nucených velmi mučivých košer,
popř. halal porážek, a to vyjma krajní nouze. Je velké zlo pro křesťany konvertovat k židovství či
islámu, neboť dle mé zkušenosti lidé jako všežravci musí jíst malé množství masa. Je dovolené,
aby tajní křesťané jedli košer/halal maso v krajní nouzi. Romuald Jakub Weksler-Waskinel jako
přeživší holocaust, polský katolický ex-kněz, re-konvertovaný žid. Autor: Dalibor Grůza
Experiment: dobré krmení mého psa z masa jen trochou přirozeně uhynulých zdravých slepic, pes
umřel jako zdravý v 14,5 let náhle na srdeční selhání (váha zdechlin-krmiva, chorobopis*), draveclevičák, filantrop. Darwin: nemilosrdné podmínky druhů v evoluci, přežili nejsilnější, nejodolnější,
nezabíjení až k alergickému šoku je likvidace dravců, neudržitelné nyní soužití člověka s přírodou,
pravičácká selekce nejschopnějších, likvidace neúspěšných, slabších ne často smrt.
*
- http://www.spvzt.cz/myarticles2-afterGood-dogdeath.htm... : Lékařská dokumentace z 29.6.2021,
ošetřující veterinární lékař MVDr. Michal Vítek
- http://forum.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1375 : Ráj začíná vědeckým pokusem na mé
zahradě, posty: Dalibor Grůza - 10/12/2010 :11:12:34, jrf - 10/12/2010 :12:27:25
Audio soubory
(viz http://epos.ufe.cz/ , http://balabolka.site/balabolka.htm , https://www.text2speech.org/ , http://w
ww.festvox.org/flite/ , https://www.hearwho.com/) jsou licencovány zde za podmínek bezplatných
webových aplikací.
Vše výše
viz: http://www.spvzt.cz/ , http://www.daliborgruza.sweb.cz/ , https://www.facebook.com/dalibor.gru
za/ , https://www.facebook.com/Strana-za-práva-všech-živých-tvorů133671120130073 , http://stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=YhOv47fQlRU
Copyleft 2021-2
12.06, 2022 6:34:01
Sure charity(ie caritas)logy: the least possible death and pain at a certain point in time (Bible, Gen.
18:25, Prov. 10:2, 11:4, 1John 4:16). My Philosophy of Balance (caritaslogy) is secular exact
science - My Philosophy of Balance (under license Creative commons, ie common creation)
contains a large number of summaries of all kinds of texts. These summaries are intended for
community of charitable living creatures. After studying basic rules of these summaries (see below)
within more or less number of these my individual summaries for understanding of practical
application of these rules, really everyone can continue my secular philosophical work (of
"svodka"). PHILOSOPHY OF BALANCE PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS
ARMY: „All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other,
therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists
more in views (speculations). Problem is if the substance of nature (charity or, on the contrary,
predation) enables generally to return charitable action for charitable action. If the eating from dead
animals of only medically guaranteed carrions of animals (eg after veterinary autopsy and boiled in
several waters in a pot under the lid), which have on principle died of old age, possibly also
slaughter tax as a punishment for violating this, will not be enacted by law and, with the exception
of extreme need, consistently enforced, which now seems very probable, so that orthodox Muslims,
whose religion forbids them to eat carrions, become unorthodox Muslims, then otherwise these
orthodox Muslims will apparently soon start an atomic third world war, but I hope, that before it I will
die. The perfect living creature eats then only plant fruits and plant seeds from all living creatures.
Friendly living creature has right also to eat only gradually in extreme emergency (especially from
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serious health reasons) eggs, in extreme emergency carrions of living creatures died of natural
causes, on principle of old age, or in extreme emergency collected blood of non-slaughtered
animals and humans and milk, or in extreme emergency plants, all always the most mercifully as
possible bred and killed, and products purely from them. Fasting foodstuffs now even for children
are fish and poultry (Jewish Gefilte fish and also Shabbat duck with tscholent-legumes, or Christian
fasting fish and also fasting duck) and as to me only under condition of not young-animals and of
their merciful, virtually at least contemporary organic farming and also of their merciful slaughter,
but it is better to eat their carrions. Fasting is food restricting, which shall have biggest positive
benefit for society of live creatures and for the fasting individuals. Christians cannot voluntarily eat
and pay meat from the Jews- and Muslims-forced very torturous kosher, virtually halal slaughters
except for extreme need. It's big evil for Christians to convert to Judaism or Islam, because in my
experience humans as omnivores must eat small amount of meat. It is allowed for secret Christians
to eat kosher/halal meat in extreme need. Romuald Jakub Weksler-Waskinel as Holocaust
survivor, Polish Catholic ex-priest, a re-converted Jew. Author: Dalibor Grůza Experiment: good
feeding my dog from meat only a bit of naturally dead healthy hens, dog died as healthy in 14,5
years suddenly of heart failure (carrions food weight, medical record*), predator-leftist,
philanthropist. Darwin: unmerciful conditions of species in evolution, the strongests,most resistants
survived, not killing till allergic shock is predators liquidation, unsustainable now coexistence of
human and nature, right-wing selection of fittests, liquidation of unsuccessfuls, weakers' not often
death. * - http://www.spvzt.cz/myarticles2-afterGood-dogdeath.htm... : Medical documentation from
29.6.2021, attending veterinarian MVDr. Michal Vítek http://forum.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1375 : Ráj začíná vědeckým pokusem na mé
zahradě/Paradise begins with a scientific experiment in my garden, posts: Dalibor Grůza 10/12/2010 :11:12:34, jrf - 10/12/2010 :12:27:25 Audio files (see http://epos.ufe.cz/ ,
http://balabolka.site/balabolka.htm , https://www.text2speech.org/ , http://www.festvox.org/flite/ ,
https://www.hearwho.com/ ) are licensed here under the terms of free web applications. All above
see: http://www.spvzt.cz/ , http://www.daliborgruza.sweb.cz/ ,
https://www.facebook.com/dalibor.gruza/ , https://www.facebook.com/Strana-za-pr%C3%A1vav%C5%A1ech-%C5%BEiv%C3%BDch-tvor%C5%AF-133671120130073 ,
http://stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/ https://www.youtube.com/watch?v=ibV-Fwh4sUc
Copyleft 2022
Sure charity(ie caritas)logy: the least possible death and pain at a certain point in time (Bible, Gen.
18:25, Prov. 10:2, 11:4, 1John 4:16).
My Philosophy of Balance (caritaslogy) is secular exact science - My Philosophy of Balance (under
license Creative commons, ie common creation) contains a large number of summaries of all kinds
of texts. These summaries are intended for community of charitable living creatures. After studying
basic rules of these summaries (see below) within more or less number of these my individual
summaries for understanding of practical application of these rules, really everyone can continue
my secular philosophical work (of "svodka").
PHILOSOPHY OF BALANCE PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY: „All
living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore
everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more in
views (speculations). Problem is if the substance of nature (charity or, on the contrary, predation)
enables generally to return charitable action for charitable action.
If the eating from dead animals of only medically guaranteed carrions of animals (eg after
veterinary autopsy and boiled in several waters in a pot under the lid), which have on principle died
of old age, possibly also slaughter tax as a punishment for violating this, will not be enacted by law
and, with the exception of extreme need, consistently enforced, which now seems very probable,
so that orthodox Muslims, whose religion forbids them to eat carrions, become unorthodox
Muslims, then otherwise these orthodox Muslims will apparently soon start an atomic third world
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war, but I hope, that before it I will die.
The perfect living creature eats then only plant fruits and plant seeds from all living creatures.
Friendly living creature has right also to eat only gradually in extreme emergency (especially from
serious health reasons) eggs, in extreme emergency carrions of living creatures died of natural
causes, on principle of old age, or in extreme emergency collected blood of non-slaughtered
animals and humans and milk, or in extreme emergency plants, all always the most mercifully as
possible bred and killed, and products purely from them. Fasting foodstuffs now even for children
are fish and poultry (Jewish Gefilte fish and also Shabbat duck with tscholent-legumes, or Christian
fasting fish and also fasting duck) and as to me only under condition of not young-animals and of
their merciful, virtually at least contemporary organic farming and also of their merciful slaughter,
but it is better to eat their carrions. Fasting is food restricting, which shall have biggest positive
benefit for society of live creatures and for the fasting individuals.
Christians cannot voluntarily eat and pay meat from the Jews- and Muslims-forced very torturous
kosher, virtually halal slaughters except for extreme need. It's big evil for Christians to convert to
Judaism or Islam, because in my experience humans as omnivores must eat small amount of
meat. It is allowed for secret Christians to eat kosher/halal meat in extreme need. Romuald Jakub
Weksler-Waskinel as Holocaust survivor, Polish Catholic ex-priest, a re-converted Jew. Author:
Dalibor Grůza
Experiment: good feeding my dog from meat only a bit of naturally dead healthy hens, dog died as
healthy in 14,5 years suddenly of heart failure (carrions food weight, medical record*), predatorleftist, philanthropist. Darwin: unmerciful conditions of species in evolution, the strongests,most
resistants survived, not killing till allergic shock is predators liquidation, unsustainable now
coexistence of human and nature, right-wing selection of fittests, liquidation of unsuccessfuls,
weakers' not often death.
*
- http://www.spvzt.cz/myarticles2-afterGood-dogdeath.htm... : Medical documentation from
29.6.2021, attending veterinarian MVDr. Michal Vítek
- http://forum.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1375 : Ráj začíná vědeckým pokusem na mé
zahradě/Paradise begins with a scientific experiment in my garden, posts: Dalibor Grůza 10/12/2010 :11:12:34, jrf - 10/12/2010 :12:27:25
Audio files
(see http://epos.ufe.cz/ , http://balabolka.site/balabolka.htm , https://www.text2speech.org/ , http://w
ww.festvox.org/flite/ , https://www.hearwho.com/ ) are licensed here under the terms of free web
applications.
All above
see: http://www.spvzt.cz/ , http://www.daliborgruza.sweb.cz/ , https://www.facebook.com/dalibor.gru
za/ , https://www.facebook.com/Strana-za-práva-všech-živých-tvorů133671120130073 , http://stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=ibV-Fwh4sUc
Copyleft 2022
12.06, 2022 6:36:57
Vygenerováno Daliborem Grůzou Neděle 12. června 2022 v 7:47 UTC+02:00
Obsahuje údaje od 17. ledna 2013 v 5:59 do 12. června 2022 v 7:44
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Ve smečce Bible lidských dravců je teror i proti slabým lidským dravcům, ale zde by neměl
být tento teror proti Bible (lidským) býložravcům, vlastně frutariánům. Když rodiče, draví
lidé jsou možná posmrtná kořist, ale nezranění se při lovu je menší hodnota a vlastní děti
velmi učí také jako dravce lovit maso pro jejich děti, vůli těchto dospělých Bible dravců
téměř nelze změnit, tj. atomová válka smeček.
https://www.reflex.cz/clanek/reportaze/113265/peklo-velkochovu-co-nemate-videt-avedet-o-puvodu-vetsiny-zivocisnych-potravin.html : Peklo velkochovů. Co nemáte vidět a
vědět o původu většiny živočišných potravin., Adéla Knapová, 18.5.2022
Aktualizováno čvn 17, 2022 1:44:03odpol.
15.06, 2022 13:28:00
There is terror also against weak human predators in the pack of Bible human predators,
but here this terror should not be against the Biblical (human) herbivores, virtually
fruitarians. When parents, predatory people can be postmortem prey, but uninjured
hunting is less value and they teach very much own children also as predators to hunt
meat for their children, a will of these adult Bible predators cannot be nearly changed, ie
atom war of packs.
https://www.reflex.cz/clanek/reportaze/113265/peklo-velkochovu-co-nemate-videt-avedet-o-puvodu-vetsiny-zivocisnych-potravin.html : Peklo velkochovů. Co nemáte vidět a
vědět o původu většiny živočišných potravin./Hell of industrial farms. What you don't see
and know about the origin of most animal foods., Adéla Knapová, 18.5.2022
Aktualizováno čvn 17, 2022 7:07:29odpol.
15.06, 2022 14:15:39

KDU, ODS, STAN, Piráti, top09, ANO, ČSSD. Chcete někdo konec
zákazu prodeje lékařsky zaručených zdechlin zvířat (např. po
veterinární pitvě, převařených v několika vodách v hrnci pod
pokličkou), mrtvé zásadně na stáří, příp. porážkovou daň. Jinak
nevolím 2022. Volím různé demokratické strany, jež mě zradili (i
STAN). Chtěli kořist, ne spravedlnost-charitu(Bible, Gen. 18:25, Př.
10:2, 11:4, 1Jan 4:16)=co možná nejméně smrti a bolesti (Lota rodinu
charita od atom bomby v Sodomě).
Žádám o potvrzení doručení.
S úctou
15.6.2022 JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., má Filosofie rovnováhy (nikoliv existující
strana, ale křesťanská filosofie jako exaktní věda o charitě): http://www.spvzt.cz/ , Think
tank: http://www.spvzt.cz/UstStizn-ConstCompl.htm
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-------- Přeposlaná zpráva -------Předmět: Chcete někdo konec zákazu prodeje lékařsky zaručených zdechlin zvířat (např. po
veterinární pitvě, převařených v několika vodách v hrnci pod pokličkou), mrtvé zásadně na
stáří, příp. porážkovou daň. Jinak nevolím 2022.
Datum: Wed, 15 Jun 2022 21:46:28 +0200
Od: daliborgruza2 <daliborgruza2@seznam.cz>
Komu: info@kdu.cz, hk@ods.cz, vit.rakusan@stan.cz, info@pirati.cz, info@top09.cz,
info@stan.cz, babisa@psp.cz, tiskove@socdem.cz, zakladatel@spvzt.cz
<zakladatel@spvzt.cz>
Aktualizováno čvn 16, 2022 9:12:53dopol.
15.06, 2022 21:29:58

Czech democratic parties. Does any of you want to end ban on sale
of medically guaranteed animal carrions(eg after veterinary autopsy,
boiled in several waters in pot under lid), dead mainly in old age,
possibly slaughter tax. Otherwise I don't vote in 2022. I vote for
various democratic parties who betrayed me (also STAN). They
wanted prey, not justice-charity(Bible,Gen.18:25,Prov.10:2,11:4,
1John 4:16)=least possible death and pain(Lot's family a charity vs.
Sodom atom bomb).
I request confirmation of delivery.
With respect
15.6.2022 JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., my Philosophy of Balance (not an existing
party, but Christian philosophy as an exact science of charity): http://www.spvzt.cz/ , Think
tank: http://www.spvzt.cz/UstStizn-ConstCompl-ENG.htm
-------- Forwarded Message -------Subject: Does any of you want to end ban on sale of medically guaranteed animal
carrions(eg after veterinary autopsy, boiled in several waters in pot under lid), dead mainly
in old age, possibly slaughter tax. Otherwise I don't vote in 2022.
Date: Wed, 15 Jun 2022 21:46:28 +0200
From: daliborgruza2 <daliborgruza2@seznam.cz>
To: info@kdu.cz, hk@ods.cz, vit.rakusan@stan.cz, info@pirati.cz, info@top09.cz,
info@stan.cz, babisa@psp.cz, tiskove@socdem.cz, zakladatel@spvzt.cz
<zakladatel@spvzt.cz>
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Aktualizováno čvn 16, 2022 9:19:58dopol.
15.06, 2022 22:37:30
V Sodomě caritas jako co možná nejméně smrti, bolesti v určitý časový okamžik lze spočítat
(tj. Adam jako Bible lidský frutarián), ne výši síly pro odplatu Pána. V Sodomě Pán nezabil
díky Lota caritas skutku Lota rodinu, ale atom bomba tam. Bible: Žalmy 94:1Hospodin je
Bůh odplaty, Hospodine mstiteli, zjev se*. ČEP: Gen.18:25 Přece bys neusmrtil spolu se
svévolníkem spravedlivého; Soudce vší země?, Př.10:2,11:4 kdežto spravedlnost vysvobodí
od smrti.**
* KICUR ŠULCHAN ARUCH, Kniha II, Rabi Šlomo Ganzfried, přeložil: Miriam Havelková,
nakladatelství AGADAH s.r.o., Česká republika 2012, kapitola 167, odstavec 8., strana 296
** https://tachles.tv/relacia/je-to-pre-nas-dobre/bratislava-jeruzalem-talks-novestrategicke-prostredie-na-blizkom-vychode : Bratislava - Jeruzalem Talks: nové strategické
prostredie na Blízkom východe, Je to pre nás dobre? sezóna 2022 : ep 8
Aktualizováno čvn 18, 2022 9:35:43odpol.
18.06, 2022 15:29:53
In Sodom, caritas as least possible death, pain at certain point in time can be counted (ie
Adam as Bible human fruitarian), not amount of power for Lord's revenge. In Sodom, Lord
didn't kill Lot's family thanks to Lot's deed of caritas, but the atom bomb there.
Bible:Psalms 94:1Lord is the God of revenge, become apparent, Lord the avenger*.
KJV:Gen.18:25 to slay the righteous with the wicked: the Judge of all the earth?,
Prov.10:2,11:4 but righteousness delivereth from death.**
* KITZUR SHULCHAN ARUCH, Book II, Rabbi Shlomo Ganzfried, translated by: Miriam
Havelková, publishing house AGADAH s.r.o., Czech Republic 2012, chapter 167, paragraph
8., page 296
** https://tachles.tv/relacia/je-to-pre-nas-dobre/bratislava-jeruzalem-talks-novestrategicke-prostredie-na-blizkom-vychode : Bratislava - Jeruzalem Talks: nové strategické
prostredie na Blízkom východe, Je to pre nás dobre? sezóna 2022 : ep 8/ Bratislava Jerusalem Talks: a new strategic environment in the Middle East, Is it good for us? season
2022 : ep 8
Aktualizováno čvn 18, 2022 9:35:18odpol.
18.6, 2022 16:22:47

Povinnost je odměna, trest. Jako caritas věřím v povinnost působit
co možná nejméně smrti, bolesti. Židé věří v povinnost plnit Tóru.
Bible* Numeri 10:35Mojžíš: „Povstaň, Hospodine, ať se rozprchnou
tvoji nepřátelé, ať před tebou utečou, kdo tě nenávidí!“ Ty povinnosti
jako odměna, trest nelze dokázat. Alespoň milosrdnější než většina
Židů, když jím z masa jen lékařsky zaručené zdechliny, ačkoli Tóry
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zákaz+povinnost jíst z masa jen velmi nemilosrdné košer maso.
* ČEP
https://tachles.tv/relacia/rabinska-múdrosť/tyzdenna-parasa-behaalotcha-hlavnehorabina-zno-ba-barucha-myersa : Týždenná paraša Behaalotcha hlavného rabína ŽNO BA
Barucha Myersa, 6 min, 18.6.2022, Rabínska múdrosť, Cesta od Sinaja: aj vtedy platí, že "šla
pred nimi archa Pánovej zmluvy.", sezóna 2022 : ep 149
Aktualizováno čvn 19, 2022 11:22:59odpol.
18.06, 2022 23:47:41

Duty is reward, penalty. As caritas I believe in duty to cause least
possible death, pain. Jews believe in duty to perform Torah. Bible*
Numbers 10:35Moses said, Rise up, Lord, and let thine enemies be
scattered; and let them that hate thee flee before thee. Those duties
as reward, penalty cannot be proved. At least more merciful than
most Jews, when I eat from meat only medically guaranteed carrions,
although Torah ban+duty to eat from meat only very unmerciful
kosher meat.
* KJV
https://tachles.tv/relacia/rabinska-múdrosť/tyzdenna-parasa-behaalotcha-hlavnehorabina-zno-ba-barucha-myersa : Týždenná paraša Behaalotcha hlavného rabína ŽNO BA
Barucha Myersa, 6 min, 18.6.2022, Rabínska múdrosť, Cesta od Sinaja: aj vtedy platí, že "šla
pred nimi archa Pánovej zmluvy.", sezóna 2022 : ep 149/ Weekly Parashat Beha'alotcha of
Chief Rabbi ZNO BA Baruch Myers, 6 minutes, 18.6.2022, Rabbinic Wisdom, The Way of
Sinai: Even then it is valid, that "the ark of the Lord's covenant went before them.", season
2022 : ep 149
Aktualizováno čvn 19, 2022 11:23:21odpol.
19.06, 2022 0:12:11
Finančně podporuji (viz níže)/ I support financially (see below)
Aktualizováno čvn 19, 2022 9:07:18odpol.
19.06, 2022 20:39:57
Nyní elita Západního světa tvořená Židy je neutrální ve vztahu k mému nátlaku proti Židům
k jedení z masa jen lékařsky zaručených zdechlin. Protože podle studie Pew Research
Center z roku 2020* v Izraeli si 48% lidí myslí, že víra v Boha, tedy i velmi nemilosrdné košer
maso, je nezbytná, abychom byli morální (v islámských zemích to je 70-90%, tedy i stejné
halal maso), ale v Izraeli si 48% lidí nemyslí, že víra v Boha je nezbytná, abychom byli
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morální.
* By contrast, nearly everyone surveyed in Indonesia and the Philippines (96% each) draws
a connection between belief in God and having good values. ... Among those in the Middle
East and North African nations surveyed, at least seven-in-ten in Lebanon (72%), Turkey
(75%) and Tunisia (84%) think belief in God is necessary to have good values. Israelis are
split on this question, with 48% of the population on either side./ Naproti tomu téměř
každý dotazovaný v Indonésii a na Filipínách (96 % každý) si spojuje víru v Boha a dobré
hodnoty. ... Mezi dotázanými národy Středního východu a severní Afriky si nejméně sedm z
deseti v Libanonu (72%), Turecku (75%) a Tunisku (84%) myslí, že víra v Boha je nezbytná
pro dobré hodnoty. Izraelci jsou v této otázce rozděleni, na obou stranách je 48%
populace., viz https://www.pewresearch.org/global/2020/07/20/the-global-god-divide/ :
Pew Research Center, 20.7.2020, The Global God Divide/Globální Boha rozdělení, od
CHRISTINE TAMIR, AIDAN CONNAUGHTON a ARIANA MONIQUE SALAZAR
Aktualizováno čvn 19, 2022 10:45:12odpol.
19.06, 2022 22:12:45
Now elite of Western world, made up of Jews, is neutral in relation to my pressure against
Jews to eat from meat only medically guaranteed carrions. Because according to a Pew
Research Center study in 2020* in Israel, 48% of people think that belief in God, thus also
very unmerciful kosher meat, is necessary us to be moral (in Islamic countries it is 70-90%,
thus also same halal meat), but in Israel 48% of people don't think that belief in God is
necessary us to be moral.
* By contrast, nearly everyone surveyed in Indonesia and the Philippines (96% each) draws
a connection between belief in God and having good values. ... Among those in the Middle
East and North African nations surveyed, at least seven-in-ten in Lebanon (72%), Turkey
(75%) and Tunisia (84%) think belief in God is necessary to have good values. Israelis are
split on this question, with 48% of the population on either side.,
see https://www.pewresearch.org/global/2020/07/20/the-global-god-divide/ : Pew
Research Center, 20.7.2020, The Global God Divide, BY CHRISTINE TAMIR, AIDAN
CONNAUGHTON AND ARIANA MONIQUE SALAZAR
Aktualizováno čvn 19, 2022 10:44:38odpol.
19.06, 2022 22:30:19
G.Berkeley: Jsem pouze já, mé vědomí(mozek), vše ostatní je fikce., tj. rozmnožování buněk
dělením ve dřeni, shodný genetický kód všech, ne pohlavní rozmnožování s kombinací
toho kódu. Dělení buněk hranice, pak atom válka, lidstva zvířat úroveň. Lidé umírají, jestli
mozku buněk 85-90%, charity výzkum, charity tělesný výkon jsou stálý zájem všech, tak v
mozku dřeni mnoho nových buněk proti smrti, atom válce.*
*
- Bible: hoden je dělník své mzdy (meat/masa, viz KJV), neberte si na cestu mošnu ani dvoje
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šaty ani obuv ani hůl. (ČEP, Matouš 10,10)
- Bible, Matouš 10:7-16, Matouš 20:1-16
- Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Autor: - kš -, Nenechte váš mozek „zestárnout“,
[online], copyright © ČPZP 2009, [cit. 2012-02-14]. Dostupné na World Wide
Web: http://www.cpzp.cz/clanek/1614-0-Nenechte-vas-mozek-zestarnout.html , („... Na
svět přicházíme s 25 miliardami nervových buněk. Podle posledních údajů přijdete za celý
dospělý život zhruba od 20 do 99 let, při normálním průběhu stárnutí přibližně o 10-15
procent neuronů. “ …)
- Dnes víme, že kmenové buňky v různých částech mozku v průběhu celého života
produkují nové nervové buňky. V hipokampu vznikají denně tisíce nových granulárních
buněk – jejich množství závisí na podnětech prostředí a na fyzické aktivitě jedince. Jejich
přežití je zajišťováno učením se něčemu novému – a učení také zpětnovazebně vede k další
tvorbě nových nervových buněk. ... Nedokonalá apoptóza ve stárnoucím mozku a u
Alzheimerovy nemoci může vysvětlit, proč si staří lidé tak dobře vzpomínají na to, co se
stalo v jejich dětství a mládí, a nemohou si proto pamatovat to nové. Staré překáží. ...
Zdravý mozek ukládá informace do skladiště paměti, musí je však využívat, jinak se
skladiště vyprazdňuje apoptózou. Je-li skladiště ucpáno, protože apoptóza selhává,
„nepotřebné zboží se neprodává“, zhoršuje se i schopnost učení se něčemu novému.
Výroba vázne, poněvadž pro nové výrobky není místo. ... Pro duševní činnost je prospěšné,
když člověk ví, že se „prodá“ to, co jeho mozek a ruce vyrobí (ať jsou to boty, obraz nebo
dům), že to, co řekne, bude někdo chtít slyšet a to, co napíše, bude někdo chtít číst. V
podstatě nejde o nic nového. Nové je to, že se zdá, že na těchto principech pracuje a podle
toho se organicky neustále mění náš mozek., viz https://vesmir.cz/cz/casopis/archivcasopisu/2005/cislo-2/prutokovy-mozek.html : Průtokový mozek, Proč je nutné umět
zapomínat, Oldřich Vinař, 17.2.2005, Vesmír 84, 76, 2005/2
Aktualizováno čvn 20, 2022 12:00:02odpol.
20.06, 2022 10:21:58
G.Berkeley: It's only me, my consciousness(brain), all else is fiction., ie reproduction by cell
division in medulla, same genetic code of everyone, not sexual reproduction with
combination of this code. A cell division limit, then atom war, humanity animal level.
People die if brain cells 85-90%, charity research, charity physical performance are still
interest of everyone, so in brain medulla many new cells against death, atom war.*
*
-Bible: workman is worthy of his meat, nor scrip for your journey, neither two coats, neither
shoes, nor yet staves. (KJV, Matthew 10,10)
- Bible, Matthew 10:7-16, Matthew 20:1-16
- Česká průmyslová zdravotní pojišťovna/Czech Industrial Health Insurance Company,
Author: - kš -, Nenechte váš mozek „zestárnout“/ Don't let your brain "become old",
[online], copyright © ČPZP 2009, [cit. 2012-02-14]. Available on the World Wide
Web: http://www.cpzp.cz/clanek/1614-0-Nenechte-vas-mozek-zestarnout.html , („... We
come into the world with 25 billion nerve cells. According to the latest data you will lose
about from 20 to 99 years of age in your entire adult life, 10-15 percent of neurons in the
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normal course of aging.”…)
- Today we know that stem cells in different parts of the brain produce new nerve cells
through whole life. Thousands of new granular cells are formed in the hippocampus every
day - their number depends on environmental stimuli and the individual's physical activity.
Their survival is ensured by learning something new - and learning also leads to the further
formation of new nerve cells. ... Imperfect apoptosis in the aging brain and Alzheimer's
disease may explain why old people remember so well what happened in their childhood
and youth, and therefore cannot remember the new. Old things hinder. ... A healthy brain
stores information in a memory repository, but it must use it, otherwise the repository is
emptied by apoptosis. If the warehouse is blocked because apoptosis fails, "unnecessary
goods are not sold," so the ability to learn something new worsen. Production slows down
because there is no place for new products. ... It is beneficial for mental activity when one
knows that what one's brain and hands make (whether it is shoes, a picture or a house) is
"sold", that what one says, someone will want to hear, and that what one writes, someone
will want to read. Basically, this is nothing new. What is new is that it seems that our brain
is working on these principles, and is constantly changing organically accordingly.,
see https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2005/cislo-2/prutokovy-mozek.html :
Průtokový mozek, Proč je nutné umět zapomínat/Flow brain, Why it is necessary to be able
to forget, Oldřich Vinař, 17.2.2005, Vesmír 84, 76, 2005/2
Aktualizováno čvn 20, 2022 12:01:43odpol.
20.06, 2022 11:41:10
Zkažený Západ v průmyslovém vraždění hospodářských zvířat jako tehdy. Ženatý mnich
M.Luther (přesmyčka Hitler) odvážně, hrubostí ovládl severní Evropu, 2/3 Německa, porazil
císaře Západu (teď Židy). Pak 30 letá válka pustinu z Německa (teď atom válka).* Luther:
Odmítnout manželství proti Božímu povolání**, ačkoli záchrana tisíců zvířat jedených
dítětem. Evangelíci zdánlivě obhajují vrozenou homosexualitu proti Bibli-jejich autoritě,
fakticky blízko proti celibátu.
* str. 202, Franzen, August, Malé církevní dějiny. Praha : Zvon, 1992. Přel. Bedřich Smékal.
** (Luther [LW] 1955: vol.28: 912, 927-31; vol.45: 18-22),
viz https://www.researchgate.net/publication/334749212_Sex_and_Marriage_in_the_Protest
ant_Tradition_1500-1900 : str. 4, Published in Adrian Thatcher, ed., Oxford Handbook on
Theology, Sexuality, and
Gender (Oxford: Oxford University Press, 2015), 204-223
Aktualizováno čvn 21, 2022 9:28:51odpol.
21.06, 2022 13:07:41
Perverted West in industrial murder of farm animals as at that time. Married monk
M.Luther(Hitler anagram) bravely, rudely conquered northern Europe, 2/3 Germany,
defeated emperor of the West(now Jews). Then 30 Years' War a desert from Germany(now
atom war).* Luther: To spurn marriage against God’s calling**, although saving thousands
of animals eaten by child. Protestants seemingly advocate innate homosexuality against
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Bible-their authority, in fact near against celibacy.
* page 202, Franzen, August, Malé církevní dějiny./Small history of church. Prague : Zvon,
1992. Translated by Bedřich Smékal.
** (Luther [LW] 1955: vol.28: 912, 927-31; vol.45: 18-22),
see https://www.researchgate.net/publication/334749212_Sex_and_Marriage_in_the_Protes
tant_Tradition_1500-1900 : page 4, Published in Adrian Thatcher, ed., Oxford Handbook on
Theology, Sexuality, and
Gender (Oxford: Oxford University Press, 2015), 204-223
Aktualizováno čvn 21, 2022 9:31:13odpol.
21.06, 2022 13:43:33
Caritas jako co možná nejméně smrti, bolesti v určitý časový okamžik lze spočítat (tj. Adam
jako Bible lidský frutarián), ne výši síly pro vítězství v nyní válce atomových velmocí. Tj. jestli
lidstvo nebude jako Adam jako Bible lidský frutarián, tak atomová válka (Vesmír má málo
života, jestliže určitá civilizace nereformuje dostatečně svůj sobecký přístup ke světu, pak v
radiové či Vesmírné letecké technologie fázi vyhubí sama sebe. Viz Fermiho paradox
na: https://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox ).
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-rusko-stupnuje-hrozby-vuci-litve-vilniusbrani-dovozu-do-kaliningradu206874#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_n
o=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Rusko
stupňuje hrozby vůči Litvě. Vilnius brání dovozu do Kaliningradu, TOMÁŠ TRNĚNÝ,
21.6.2022
Aktualizováno čvn 21, 2022 5:24:20odpol.
21.06, 2022 17:02:49
Caritas as least possible death, pain at certain point in time can be counted (ie Adam as
Bible human fruitarian), not amount of power for victory in the now war of the atomic
powers. Ie if mankind is not as Adam as Bible human fruitarian, so atom war (The Universe
has so little life, if some civilization does not reform sufficiently its selfish approach to the
world, then in radio or spaceflight technology phase it will exterminate itself. See Fermi
paradox on: https://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox ).
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-rusko-stupnuje-hrozby-vuci-litve-vilniusbrani-dovozu-do-kaliningradu206874#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_n
o=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Rusko
stupňuje hrozby vůči Litvě. Vilnius brání dovozu do Kaliningradu/Russia increases threats
against Lithuania. Vilnius blocks imports to Kaliningrad, TOMÁŠ TRNĚNÝ, 21.6.2022
Aktualizováno čvn 21, 2022 5:24:00odpol.
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21.06, 2022 17:11:55
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
3 mužské strategie a) dost majetku, b) zdravé dítě, c) ochránit své ženu, dětí: 1) silný a)c)
lidé se bojí b) dědičné zdraví pro sílu, 2) krása a) ženy mi dávají majetek b) dědičné zdraví c)
má silná žena nás chrání, vše pro mou krásu, 3) charita (nejméně smrti, bolesti) a) ne závist
majetku pro charitu b)c) nyní celibát, děti jedí mnoho zavražděných zvířat. Silní, krásní
muži-lidé po smrti po narození dětí. Celibát se silných, krásných mužů heterosexuální
porno-onanií pro závist.
06.07, 2022 2:19:27
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
3 man strategies a) enough property, b) healthy child, c) protect his wife, children: 1) strong
a)c) people fear b) genetic health for strength, 2) beauty a) women give me property b)
genetic health c) my strong wife protects us, all for my beauty, 3) charity (least death, pain)
a) no envy of property for charity b)c) now celibacy, children eat many murdered animals.
Strong, beauty men-people after death after children birth. Celibacy with a strong, beauty
men heterosexual porn-onanism for envy.
06.07, 2022 2:44:46
Stále konec zákazu prodeje lékařsky zaručených zdechlin zvířat, jinak nevolím. Ač strana
DSZ-ZA PRÁVA ZVÍŘAT má EU iniciativu ETSA: PĚSTOVANÉ+ZELENINOVÉ MASO (židovina).
Pěstované maso jen v Izraeli.* Náš tým pěstuje maso, odmítá fetální telecí sérum (FBS): ne
maso z výtažku ze zabitých obého embryí** a těhotných krav. (Neživočišná krmiva buněk
velmi drahá.*** Často nutno buněčnou kulturu zvykat–nejprve se kultivuje s FBS, pak se
nahrazuje.****)
*
Předmět: Prohlášení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT k podpoře iniciativy End The Slaughter Age Za svět bez jatek
Datum: Thu, 07 Jul 2022 20:44:23 +0200 (CEST)
Od: DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT <dsz.za-prava-zvirat@seznam.cz>
„Dokud budou existovat jatka, budou existovat bitevní pole.“ - Lev Nikolajevič Tolstoj
Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se rozhodla podpořit Evropskou
občanskou iniciativu navrženou organizací End The Slaughter Age (Za svět bez jatek).
Cílem iniciativy je schválení ekologických alternativních řešení, jakými je uměle pěstované
maso, zeleninové maso a všechny další etické a ekologické alternativy směřující ke zrušení
chovu a porážek zvířat. Evropská komise začátkem června schválila žádost End The
Slaughter Age /ETSA/ o sběr podpisů pro tuto Evropskou občanskou iniciativu, kterou jí
ETSA předložila před několika měsíci.
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DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT byla oslovena prezidentem organizace ETSA Nicolasem Micheletti
s žádostí, aby ji podpořila svým vystupováním v roli českého zástupce, Evropské občanské
iniciativy /ECI/ a připojila se tak k ETSA. DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je první organizací, která
se z ČR i SR připojila k této iniciativě. Iniciativu ETSA doposud podpořilo 150 politických
stran, hnutí, organizací, spolků a sdružení ze skoro všech států EU. DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
byla mezi prvními (připojila se již 8. 6. 2022, tedy tři dny po jejím zveřejnění).
ETSA je organizace, která propaguje etické a ekologické alternativy s cílem zrušit chov a
porážku zvířat a vyžaduje přesun dotací z živočišného průmyslu do sektoru alternativních
produktů, a to jak rostlinného původu, tak produktů získaných buněčným zemědělstvím,
jako je pěstované maso.
Cíle organizace ETSA jsou:
1 - Vyloučení chovu hospodářských zvířat z činností způsobilých pro zemědělské dotace a
zahrnutí etických a ekologických alternativ, jako je buněčné zemědělství a rostlinné
bílkoviny.
2 - Zavedení pobídek pro výrobu a prodej produktů rostlinného původu a produktů
buněčného zemědělství.
„End The Slaughter Age (Za svět bez jatek)
PĚSTOVANÉ MASO + ZELENINOVÉ MASO = KONEC PORÁŽKY
Podle Intergovernmental Panel on Climate Change (Vládní tým odborníků pro klimatické
změny) máme asi 10 let na to, abychom se vyhnuli klimatickému zlomu. Skleníkové emise
dosáhly úrovně, která na této planetě ještě nikdy nebyla. Od 15 % do 51 % souvisí s
konzumací tradičního masa. Existují etické alternativy schopné produkovat stejné množství
masa s o 99 % nižšími skleníkovými emisemi. Technologie na záchranu světa existuje.
Pomozte nám požádat politiky, aby zasáhli, než bude příliš pozdě.
Za svět bez jatek - End The Slaughter Age je mezinárodní organizace vytvořená s cílem
ukončit existenci chovu zvířat pro potravinářské i jiné účely, počínaje porážkou zvířat. Za
tímto účelem vytvořila mezi různými iniciativami stejnojmennou Evropskou občanskou
iniciativu /ECI/ se dvěma konkrétními návrhy v tomto směru. Pandemie, globální
oteplování, odlesňování, znečišťování oceánů, světový hlad, ničení ekosystémů, neustálé
vymírání druhů, to vše a mnohem více lze zastavit. Etické alternativy, kterými End The
Slaughter Age navrhuje nahradit živočišné produkty, vypouštějí o 99 % méně skleníkových
emisí a potřebují o 99 % zdrojů méně k výrobě stejného množství masa. K tomu navrhuje
dvě řešení:
• pěstované maso vyrobené pomocí nového Buněčného zemědělství a pomocí fermentační
techniky;
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• rostlinné maso, schopné vyrovnat se chutí a tradičnímu masu (velmi úspěšným příkladem
na trhu je Beyond Meat)
Masné a agrobyznysové lobby šíří mnoho hoaxů o kultivovaném mase. Zjistěte, jaké to
jsou, a pomozte nám šířit pravdu: Co je buněčné zemědělství? Buněčné zemědělství je nové
technologické odvětví, které umožňuje produkci masa, mléka, vajec, kostí, kůže a mnoha
dalších organických materiálů přímo v laboratořích, počínaje několika buňkami, které se
množí téměř neomezeně.
◾Buňky se odebírají zcela bezbolestnou biopsií, drůbeži stačí i spadlé pírko.
◾První hovězí burger vypěstovaný v roce 2013 stál 250 000 EUR, zatímco dnes je to jen 8
EUR. Cena tohoto masa se snižuje, ale stále zůstává drahá. Živočišný průmysl lobbuje za
politiku prostřednictvím lobbistů, aby tuto inovaci zmařili.
V současné době je možné zakoupit pěstované maso pouze na konkrétních místech v
Izraeli a Singapuru. Rozhodli jsme se předložit Evropské komisi projekt rozdělený do dvou
bodů: 1 – Vyloučení hospodářských zvířat z činností způsobilých pro zemědělské dotace a
zahrnutí ekologických alternativ, jako je buněčné zemědělství a rostlinné bílkoviny; 2 –
Pobídky pro výrobu a prodej produktů rostlinného původu a produktů vyrobených pomocí
buněčného zemědělství; Mezinárodní síť Sběr podpisů ECI bude vyžadovat alespoň 7
členských států a 1 000 000 podpisů v celé Evropě. Podpisy lze také provést online.
Organizujeme evropskou síť. Jména zástupců již brzy uvidíte na těchto stránkách.
Konečným cílem End The Slaughter Age je zrušení a kriminalizace všech forem
vykořisťování zvířat. Z tohoto důvodu přikládáme mimořádný význam útulkům pro zvířata ,
místům spravovaným aktivisty a dobrovolníky, kteří mají často ekonomické problémy, také
a především kvůli politickům, kteří je ignorují. Z tohoto důvodu, kromě již vyjmenovaných
cílů, ETSA struktury bojuje za to, aby tyto získaly právní uznání a veřejné financování v celé
Evropě, aby se staly domovem mnoha zvířat, která jsou i dnes stále vězněna a zabíjena pro
lidskou chamtivost.“
DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT vyzývá všechny ochránce zvířat, ale i lidi, kterým není lhostejné jak
se se zvířaty zachází, k podpisu Evropské občanské iniciativy ZA SVĚT BEZ JATEK. Za rok je
potřeba nasbírat ve všech členských zemích EU dohromady 1 000 000 podpisů. V samotné
ČR 14 805 podpisů. Podepsat je možné zde:
https://eci.ec.europa.eu/025/public/#/screen/home
Webová stránka iniciativy v registru Evropské komise?
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2022/000003
Internetové stránky této iniciativy:
https://www.endtheslaughterage.eu/
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Kontaktní osoby:
Filippo Borsellino: endtheslaughterage@gmail.com
Darryl Grima: info@veggymalta.com
Registrační číslo: ECI(2022)000003
Začátek lhůty pro sběr prohlášení: 05/06/2022
K podpisu zde: https://eci.ec.europa.eu/025/public/#/screen/home
FB stránky: https://www.facebook.com/EndTheSlaughterAge
https://www.facebook.com/EndTheSlaughterAge/photos/a.114429620882251/3249295264
98925
„Kdyby jatka měla stěny ze skla, každý by byl vegetarián.“ — Paul McCartney
„Osvětim začíná tam, kde člověk stojí na jatkách a říká: vždyť jsou to jen zvířata.“ —
Theodor W. Adorno
„Na jatkách se uřezávají hlavy zvířat, z trupů se stahuje kůže, pářou se břicha. Jak dlouho se
ještě bude Bůh dívat na tohle vaše strašné peklo a mlčet? Proč potřebujete tento oceán
krve a masa, jehož puch se šíří po celém vašem vesmíru?“ — Isaac Bashevis Singer
„Tisíce lidí, kteří se pokládají za milovníky zvířat, zasedají několikrát denně ke stolu, aby si
vychutnali maso tvorů, kterým byla nejprve odepřena možnost radovat se ze života a kteří
posléze podstoupili děsivé utrpení a hrůzy na jatkách.“ — Jane van Lawick-Goodall
„Těsně před tím, než se zvíře setká na jatkách se smrtí, nachází se obklopeno děsivými
výkřiky a strach budícími scénami vražd minulých, přítomných a i blížící se vraždy. Jeho
vlastní hrůza pak mentálně proniká tělo škodlivými vlivy, zatímco následný šok jeho
vlastního poražení způsobuje nedobrovolný průchod moče do samého těla. Tato kyselina
močová je roznesena krví a potom fyzicky prostupuje tělo jedovatou látkou.“ — Paul
Brunton
„Zvíře má stejně citlivé srdce jako ty. Zvíře cítí radost i bolest jako ty. Zvíře má stejný strach
ze smrti jako ty. Zvíře má stejné právo na život jako ty…“ — Peter Rosegger
„Přijde čas, kdy zločin spáchaný na zvířeti bude trestán stejně jako zločin spáchaný na
člověku.“ — Leonardo Da Vinci
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, živočichů,
přírody, vody, ovzduší, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší
právní ochranu.
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DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s
nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.
DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a
zlepšení podmínek chovu.
NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!
MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.
ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT
V Domažlicích 7. 7. 2022
https://dsz321.webnode.cz/news/prohlaseni-dsz-za-prava-zvirat-k-podpore-iniciativy-endthe-slaughter-age-za-svet-bez-jatek/
K podpisu zde: https://eci.ec.europa.eu/025/public/#/screen/home
FB stránky DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT: @[2390059371038158:274:DSZ ZA PRÁVA Zvířat]
FB stránky Demokratičtí zelení: @[1508834006024781:274:Demokratičtí zelení]
www.youtube.com/watch?v=lTeIgJI9vjI&t
-DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
ochrana zvířat a jejich práv
Více zde: www.dsz-zapravazvirat.cz
** https://www.metro.cz/mezinarodni-tym-v-hostivari-pestuje-maso-prace-mladychvedcu-pomuze-celemu-svetu-gin-/spolecnost.aspx?c=A210316_145228_metrospolecnost_hyr : Mezinárodní tým v Hostivaři „pěstuje“ maso. Práce mladých vědců pomůže
celému světu, 17.3.2021, Marek Hýř Metro.cz
*** viz http://3pol.cz/1101/print : TŘIPÓL e-zin popelarizující vědu a techniku, Medicína a
přírodověda, Vepřový řízek ze zkumavky, 2011, Zdroj: Nature, 9 December 2010, Vol 468,
str. 752 až 753, Edita Bromová
**** viz http://bioprojekty.lf1.cuni.cz/3381/sylaby-prednasek/textova-verzeprednasek/bunecne-kultury-vejrazka.pdf : Buněčné kultury, Martin Vejražka, Ústav lékařské
biochemie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Aktualizováno čvc 08, 2022 1:32:04dopol.
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07.07, 2022 22:23:04
End The Slaughter Agefacebook.com
Still end of ban on sale of medically guaranteed animal carrions, otherwise I don't elect.
Though the DSZ-FOR ANIMAL RIGHTS party has EU initiative ETSA:
CULTIVATED+VEGETABLE MEAT (act of Jews). Cultivated meat only in Israel.* Our team
cultivates meat, rejects fetal bovine serum (FBS): not meat from extract from killed both
embryos** and pregnant cows. (Non-animal feeds for cells very expensive.*** Often cell
culture needs to accustom for it-it's firstly cultivated with FBS, then it is replaced.****)
*
Subject: Declaration of DSZ - FOR ANIMAL RIGHTS to support the initiative End The
Slaughter Age - For a world without slaughterhouses
Date: Thu, 07 Jul 2022 20:44:23 +0200 (CEST)
From: DSZ - FOR ANIMAL RIGHTS <dsz.za-prava-zvirat@seznam.cz>
"As long as there are slaughterhouses, there will be battlefields." - Leo Tolstoy
The Democratic Green Party - FOR ANIMAL RIGHTS has decided to support the European
citizens' initiative proposed by the organization End The Slaughter Age (For a world
without slaughterhouses).
The goal of the initiative is the approval of ecological alternative solutions, such as
artificially cultivated meat, vegetable meat and all other ethical and ecological alternatives
aimed at abolishing the breeding and slaughter of animals. At the beginning of June, the
European Commission approved the request of End The Slaughter Age /ETSA/ to collect
signatures for this European citizens' initiative, which ETSA submitted to it a few months
ago.
DSZ - FOR ANIMAL RIGHTS was asked by ETSA president Nicolas Micheletti with a request
to support it by acting as the Czech representative of the European Citizens' Initiative /ECI/
and thus join ETSA. DSZ - FOR ANIMAL RIGHTS is the first organization from the Czech
Republic and Slovakia to join this initiative. The ETSA initiative has so far been supported
by 150 political parties, movements, organizations, associations and associations from
almost all EU states. DSZ - FOR ANIMAL RIGHTS was among the first (it joined on 8 June
2022, i.e. three days after its publication).
ETSA is an organization that promotes ethical and ecological alternatives to abolish animal
farming and slaughter and calls for the shift of subsidies from the animal industry to the
alternative products sector, both plant-based and products obtained from cellular
agriculture such as cultivated meat.
The objectives of ETSA are:
1 - Exclusion of livestock farming from activities eligible for agricultural subsidies and
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inclusion of ethical and ecological alternatives such as cellular agriculture and vegetable
proteins.
2 - Introduction of incentives for the production and sale of products of plant origin and
products of cellular agriculture.
"End The Slaughter Age
CULTIVATED MEAT + VEGETABLE MEAT = END OF SLAUGHTER
According to the Intergovernmental Panel on Climate Change, we have about 10 years to
avoid a climate top point. Greenhouse emissions have reached levels never seen before on
this planet. From 15% to 51% is related to the consumption of traditional meat. There are
ethical alternatives capable of producing the same amount of meat with 99% lower
greenhouse emissions. The technology to save the world exists. Help us ask politicians to
intervene before it's too late.
For a world without slaughter - End The Slaughter Age is an international organization
created with the aim of ending the existence of animal breeding for food and other
purposes, starting with the slaughter of animals. For this purpose, it has created, among
various initiatives, this European Citizens' Initiative /ECI/ with two specific proposals in this
direction. Pandemics, global warming, deforestation, ocean pollution, world hunger,
ecosystem destruction, the constant extinction of species, all of these and more can be
stopped. The ethical alternatives that End The Slaughter Age proposes to replace animal
products emit 99% fewer greenhouse emissions and require 99% fewer resources to
produce the same amount of meat. For this he proposes two solutions:
• cultivated meat produced using the new Cellular Agriculture and fermentation technique;
• plant-based meat, able to match the taste and traditional meat (Beyond Meat is a very
successful example on the market)
The meat and agribusiness lobbies spread many hoaxes about cultivated meat. Find out
what they are and help us spread the truth: What is cell farming? Cell farming is a new
technological branch that allows the production of meat, milk, eggs, bones, skin and many
other organic materials directly in laboratories, starting with a few cells that multiply
almost indefinitely.
◾Cells are collected by a completely painless biopsy, even a fallen feather is enough for
poultry.
◾The first beef burger grown in 2013 cost 250,000 EURO, while today it is only 8 EURO.
The price of this meat is decreasing, but it still remains expensive. The livestock industry
lobbies for politics through lobbyists to cancel this innovation.
At present time, cultivated meat can only be purchased at specific locations in Israel and
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Singapore. We have decided to present to the European Commission a project divided into
two points: 1 – Exclusion of farm animals from activities eligible for agricultural subsidies
and the inclusion of ecological alternatives such as cellular agriculture and vegetable
proteins; 2 – Incentives for the production and sale of products of plant origin and
products produced using cellular agriculture; The international ECI Signature Collection
network will require at least 7 member states and 1,000,000 signatures across Europe.
Signatures can also be made online. We organize a European network. You will soon see
the names of representatives on these pages. The ultimate goal of End of the Slaughter
Age is to abolish and criminalize all forms of animal exploitation. For this reason, we attach
special importance to shelters for animals, places managed by activists and volunteers,
which often have economic problems, also and above all because of politicians who ignore
them. For this reason, in addition to the objectives already listed, the ETSA structures are
fighting for these to receive legal recognition and public funding throughout Europe, to
become the home of many animals that are still imprisoned and killed for human greed
today."
DSZ - FOR ANIMAL RIGHTS invites all animal protectors, but also people who are not
indifferent to how animals are treated, to sign the European citizens' initiative FOR A
WORLD WITHOUT SLAUGHTERHOUSES. In one year, a total of 1,000,000 signatures need
to be collected in all EU member states. 14,805 signatures in the Czech Republic alone. You
can sign here:
https://eci.ec.europa.eu/025/public/#/screen/home
Initiative website in the European Commission register?
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2022/000003
Website of this initiative:
https://www.endtheslaughterage.eu/
Contact person:
Filippo Borsellino: endtheslaughterage@gmail.com
Darryl Grima: info@veggymalta.com
Registration number: ECI(2022)000003
Beginning of the period for collecting of signatures: 05/06/2022
To sign here: https://eci.ec.europa.eu/025/public/#/screen/home
FB page: https://www.facebook.com/EndTheSlaughterAge
https://www.facebook.com/EndTheSlaughterAge/photos/a.114429620882251/3249295264
98925
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“If a slaughterhouse had glass walls, everyone would be a vegetarian.” — Paul McCartney
"Auschwitz begins where one stands at the slaughterhouse and says: after all, they are only
animals." — Theodor W. Adorno
"At the slaughterhouse, the heads of the animals are cut off, the skin is removed from the
carcasses, the stomachs are cut. How long will God look upon this terrible hell of yours and
be silent? Why do you need this ocean of meat and blood, the mell of which permeates
your entire universe?” — Isaac Bashevis Singer
"Thousands of people who claim to be animal lovers sit down to the table several times a
day to enjoy the meat of creatures who were first denied the opportunity to enjoy life and
then subjected to terrible suffering and horrors in the slaughterhouse." — Jane van LawickGoodall
"Just before the animal meets its death in the slaughterhouse, it is surrounded by terrifying
screams and frightening scenes of past, present and soon murder. Its own horror then
mentally permeates the body with harmful influences, while the aftershock of its own
slaughter causes the involuntary passage of urine into the body itself. This uric acid is
carried by the blood and then physically permeates the body with a poisonous substance.”
— Paul Brunton
“An animal has a heart as sensitive as yours. An animal feels pleasure and pain just like you.
An animal has the same fear of death as you do. An animal has the same right to life as
you do…” — Peter Rosegger
"The time will come when a crime committed against an animal will be punished in the
same way as a crime committed against a human." — Leonardo Da Vinci
DSZ - FOR ANIMAL RIGHTS aims to promote more consistent protection of beasts,
animals, nature, water, air, environment, but also greater rights for animals, or their greater
legal protection.
DSZ - FOR ANIMAL RIGHTS opposes all kinds of cruelty to animals or cruel treatment of
them. It condemns any activity that causes suffering to animals.
DSZ – FOR ANIMAL RIGHTS advocates for more consistent animal protection, stricter
punishments for cruelty and improvement of breeding conditions.
LET'S NOT LOOK AT THE SUFFERING, AN ANIMAL IS NOT A THING!
WE SPEAK FOR THOSE WHO CANNOT THEMSELVES.
Board of Directors DSZ – FOR THE RIGHTS OF ANIMALS
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In Domažlice on 7/7/2022
https://dsz321.webnode.cz/news/prohlaseni-dsz-za-prava-zvirat-k-podpore-iniciativy-endthe-slaughter-age-za-svet-bez-jatek/
To sign here: https://eci.ec.europa.eu/025/public/#/screen/home
FB page DSZ - FOR ANIMAL RIGHTS: DSZ FOR ANIMAL RIGHTS
Democratic Greens FB page: Democratic Greens
www.youtube.com/watch?v=lTeIgJI9vjI&t
-DSZ - FOR THE RIGHTS OF ANIMALS
Democratic Green Party - FOR ANIMAL RIGHTS
protection of animals and their rights
More here: www.dsz-zapravazvirat.cz
** https://www.metro.cz/mezinarodni-tym-v-hostivari-pestuje-maso-prace-mladychvedcu-pomuze-celemu-svetu-gin-/spolecnost.aspx?c=A210316_145228_metrospolecnost_hyr : Mezinárodní tým v Hostivaři „pěstuje“ maso. Práce mladých vědců pomůže
celému světu/ The international team in Hostivar "cultivates" the meat. The work of young
scientists will help the whole world, 17.3.2021, Marek Hýř Metro.cz
*** see http://3pol.cz/1101/print : TŘIPÓL e-zin popelarizující vědu a techniku, Medicína a
přírodověda, Vepřový řízek ze zkumavky, 2011, Source: Nature, 9 December 2010, Vol 468,
p. 752 to 753, Edit Brom
**** see http://bioprojekty.lf1.cuni.cz/3381/sylaby-prednasek/textova-verzeprednasek/bunecne-kultury-vejrazka.pdf : Buněčné kultury, Martin Vejražka, Department of
Medical Biochemistry, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague
Aktualizováno čvc 08, 2022 1:31:48dopol.
07.07, 2022 23:02:52
Mnou i finančně podporovaná kampaň UNICEF při OSN: Teplá večeře pro celou rodinu (3
děti, rodiče a prarodiče) za 225,- Kč z místních surovin a zdrojů (podvýživa patří mezi
nejčastější příčiny úmrtí dětí). https://eshop.unicef.cz/darky-pro-zivot/tepla-vecere-procelou-rodinu/ Dobrý den, děkujeme za Vaši pomoc dětem.
Dobrý den, děkujeme za Vaši pomoc dětem. Darovací certifikát(y) k Vaší objednávce číslo
4022000517 Vám zasíláme elektronicky přílohou tohoto e-mailu.
Děkujeme za Vaši podporu,
UNICEF Česká republika
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Aktualizováno čvc 08, 2022 3:14:21odpol.
08.07, 2022 15:14:21
By me also financially supported UNICEF campaign at the UN: Hot dinner for the whole
family (3 children, parents and grandparents) for 225 CZK from local raw materials and
sources (malnutrition is one of the most common causes of death of
children). https://eshop.unicef.cz/darky-pro-zivot/tepla-vecere-pro-celou-rodinu/
Hello, thank you for your help to the children. We will send the donation certificate (s) to
your order number 4022000517 electronically as an attachment to this e-mail.
Thank you for your support,
UNICEF Czech Republic
Aktualizováno čvc 08, 2022 3:15:48odpol.
08.07, 2022 15:15:48
Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (VS daru: 43715520), nyní 100 Kč projekt
Nocleženka (pro bezdomovce): https://noclezenka.cz/ -- Salvation Army. I donated again
(Donation VS: 43715520), now 100 CZK project Nocleženka/Bed and breakfast (for the
homeless): https://noclezenka.cz/
Aktualizováno čvc 08, 2022 3:20:32odpol.
08.07, 2022 15:20:32
Brno Chicken Savefacebook.com
Daroval jsem opět, nyní 12 USD. Každé 2 měsíce Pietní akt před jatky kuřat slepic Vodňanská drůbež a.s. Brno Modřice (viz níže)-Kdyby to bylo v Brně a neměl bych pracovní
povinnosti, tak bych tam chtěl jít, ač zřejmě nemluví zcela pravdu o svém reálně nemožném
veganství/ I donated again, now 12 USD. Every 2 months Vigil Brno Chicken Save-If it was
sometimes in Brno and I have no work duties, I would like to go there, although they do
not apparently say the whole truth about their really impossible
veganism: https://www.facebook.com/brnochickensave .
Pro mateřskou organizaci české pobočky Animal Save Movement
(https://www.facebook.com/zviratanejime , https://www.facebook.com/ceskybrodanimalsa
ve a https://www.facebook.com/animalsavecz/ )/ For the Animal Save Movement. Animal
Save Movement is a vegan anti-speciesist animal rights organisation that positions itself
against all forms of oppression with a compassionate and love-based approach. They
believe in non-violent resistance against oppression
26.11.2021 15:45 Dobrý den, pane Grůza, děkujeme za Vaši zprávu. Vigily děláme v
Modřicích každý 2. měsíc. Nikde nemáme uvedené žádné číslo účtu, nelze nám tedy poslat
žádné peníze (tedy naší skupině Brno Chicken Save)./ 26.11.2021 15:45 Hello, Mr Grůza,
thank you for your message. We make vigils in Modřice every 2 months. We do not have
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any account number anywhere, so one cannot send us any money (ie to our Brno Chicken
Save group).
Animal Save Movement Donation Receipt
-------- Přeposlaná zpráva -------Předmět: Dalibor, you did something amazing today!
Datum: Wed, 08 Jun 2022 08:52:05 +0000 (UTC)
Od: Animal Save Movement <receipts@mail2.donorbox.org>
Adresa pro odpověď: Animal Save Movement <donate@animalsavemovement.org>
Komu: Dalibor Grůza <daliborgruza2@seznam.cz>
Hi Dalibor
You made our day! We truly appreciate your thoughtful One-time contribution of $12 to
the international Animal Save Movement.
Your gift makes it possible to launch and run important campaigns and initiatives for
animals across the globe. It helps fund billboards and ad campaigns, leaflets, posters,
outreach, food giveaways, animal vigils and rescues, documentaries and digital media,
media coverage and pressure campaigns.
With the help of caring people such as yourself, we are able to further our mission and
spread the idea that we all have a moral duty to bear witness, end animal agriculture and
reforest the Earth.
While you’re here, you can double your impact by joining your local chapter. If you haven't
had the chance to meet us at one of our animal vigils, climate actions or outreach events,
please come along and get active. We need you in our team!
Thanks again for your kindness and generosity. Simply put, if it wasn’t for people like you,
we wouldn’t exist.
Love & liberation
Anita & Varun
P.S - We love getting social, which is why you’ll find us on all the major social media
platforms. It’s a great way to build an online community where we can share news, ideas
and actions. Hope to see you there!
Facebook • Instagram • Twitter • YouTube
If you did not make this donation or have received this email by mistake, please click here.
This link is valid for 24 hours.
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Aktualizováno čvc 08, 2022 3:34:05odpol.
08.07, 2022 15:34:05
Organizace Greenpeace. Daroval jsem opět (Id daru: 43715525 ), nyní 100 Kč projekt
Každou vteřinou : https://podpora.greenpeace.cz/vterina/ -- Greenpeace. I donated again
(Donation Id: 43715525 ), now 100 CZK project Second
: https://podpora.greenpeace.cz/vterina/
Aktualizováno čvc 08, 2022 3:47:06odpol.
08.07, 2022 15:47:06
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Deprese (i postkoitálním snížením tělesné hladiny hormonů, shodně v andropauze či
/karmickém/ stresu) je řešena v mánii střídáním sexuálních partnerů, fyzickým tréningem,
ale správným řešením by měla být charita (tj. nejméně smrti, bolesti /stresu/, nyní hlavně
nejíst maso, sádlo). Protože myslím, že deprese je: 1) Citová vyprahlost, tj. nemám nikoho
rád nebo cítím, že nemá mne nikdo rád. 2) Jsem špatný, proto se musím trestat, což se
pravidelně střídá s vyvažujícím velikášstvím (mánií).
09.07, 2022 9:33:33
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Depression (also due to post-coital decrease in body's hormone level, equally in
andropause or /karmic/ stress) is solved in mania by changing sexual partners, physical
training, but right solution should be charity (ie least death, pain /stress/, now mainly not
to eat meat, animal fat). Because I think depression is: 1) Emotional aridity, ie I don't like
anybody, or I feel that no one likes me. 2) I'm bad, so I have to punish myself, which
alternates regularly with balancing (megalo)mania.
09.07, 2022 9:43:16
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Může charitní mnich (např. Ježíš z Nazaretu) vést armádu zdravých vojáků např. ukrajinskou
armádu? Či v tomto případě bude špinavý mnich (vrcholový dravec) dříve či později nebo
jinak z jeho armády téměř všichni zdraví vojáci utečou a zároveň jen nemocní a několik
málo jejich zdravých příbuzných budou v jeho armádě?
12.07, 2022 21:06:04
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Can charitable monk (eg Jesus of Nazareth) be boss of army of healthy soldiers, eg
Ukrainian army? Or in this case he will be dirty monk (top predator) sooner or later or
otherwise from his army nearly all healthy soldiers will escape and at the same time only
the sick and a few of their healthy relatives will be in his army?
12.07, 2022 21:22:02
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Základní vyjádření hudby je relativní (jiné je v případě citlivého člověka a jiné v případě
drsného člověka, např. metalisty) ticho, to je jak základní vyjádření mé Filosofie rovnováhy
jako co možná nejméně smrti a bolesti, tak i základní číselné vyjádření mé Filosofie
rovnováhy jako 0=1.
http://www.spvzt.cz/FilosofieRovnovahyKniha.htm#Vypocty
Aktualizováno čvc 20, 2022 6:59:38odpol.
20.07, 2022 17:40:08
The basic expression of music is relative (it is different in the case of a sensitive person and
different in the case of a rough person, eg a metal fan) silence, this is both the basic
expression of my Philosophy of Balance as the least possible death and pain, and also the
basic numerical expression of my Philosophy of Balance as 0=1.
http://www.spvzt.cz/BalancePhilosophyBook.htm#V2
Aktualizováno čvc 20, 2022 7:00:09odpol.
20.07, 2022 17:50:41
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.

Zoologie podle Bible, kde existují 3 říše (evoluční větve): 1) travní, 2)
hmyzí, 3) plazí. Transliterated Biblia Hebraica, Genesis 9:3 kol-remes
asher hu-hhai lakhem yihye leokhla keyerek esev natati lakhem et-kol
(Každá hmyz-/plazivá-věc, jež živá, /k/ vám bude k jídlu jako zelená
tráva, dal jsem /k/ vám vše). Tak po Biblické potopě Bůh možná
přikázal lidem, aby jedli maso, alespoň občas trochu podle mne
ideálně zdechlinu, a to vše proto, že lidé jsou všežravci.
22.07, 2022 9:17:12
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.

Zoology according to Bible, where there are 3 kingdoms
(evolutionary branches): 1) grass, 2) insect, 3) reptilian.
Transliterated Biblia Hebraica, Genesis 9:3 kol-remes asher hu-hhai
lakhem yihye leokhla keyerek esev natati lakhem et-kol (Every insect/creeping-thing, this living, will be to you to meal as green grass, I
gave /to/ you all). So, after the Biblical Flood, God possibly
commanded people to eat meat, at least occasionally a little
according to me ideally a carrion, all because people are omnivores.
22.07, 2022 9:22:02
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Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.

Satan (Viz hindština: सताना/satáná/-zlobit-popouzet-/doslova:/ z
napínání. Také viz hebrejština: מכחק/micchek, viz Izmael poštvává
proti Izákovi-Jicchakovi Bible Gen. 21,9/-poštívač-poštvávač-směje
se.)
Zdroje: 1) sloveso: zlobit, str. 306, Lingea konverzace česko-hindská, vydalo Lingea s.r.o., 1.
vydání, Brno 2016, 2) Bible ČEP, 3) Bible KJV, 4) Google Translator,
5) https://slovnik.seznam.cz/
24.07, 2022 9:13:00
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.

Satan (See Hindi/language/: सताना/sataana/-to irritate-to annoy/literally:/ from tautness. Also see Hebrew/language/: מכחק/mitzchak,
see Ishmael is mocking at Isaac-Yitzchak Bible Gen. 21,9/-the
incendiary /human/-he or she laughs.)
Sources: 1) verb: zlobit /to irritate/, page 306, Lingea konverzace česko-hindská /Lingea
Czech-Hindi conversation/, published by Lingea s.r.o., 1st edition, Brno 2016, 2) Bible ČEP,
3) Bible KJV, 4) Google Translator, 5) https://slovnik.seznam.cz/
24.07, 2022 10:01:24

Blud specismu, tj. zvířecího rasismu v učení sv.T.Akvinského o
nesmrtelnosti duše, jež jako novotomismus1) je velký směr
moderních pravicových římsko-katolíků, v němž má zvíře smrtelnou
duši (nebude v nebi) stejně jako vegetativní dřevo, říkají: tak i
velkochovy zvířat jsou jak velké sklady zvířecího dřeva-"rozumová
duše jest neporušná, kdežto jiné duše, totiž smyslová a živící, jsou
porušné"2)
"Proto duše zvířat se zruší, když se zruší těla: avšak lidská duše by se nemohla zrušiti, leč by
se zrušila a sobě. To pak jest vůbec nemožné, nejen u ní, nýbrž u každého svébytného, jež
jest tolika tvar."3)
"porušná stvoření sice zůstávají na věky podle hmoty, ale mění se podle podstatného tvaru.
Stvoření pak neporušná zůstávají sice podle podstaty, ale jsou proměnná podle jiných:
třeba podle místa"4)
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Literatura:
1) https://cs.wikipedia.org/wiki/Novotomismus
2) "anima intellectiva est incorruptibilis; aliae vero animae, scilicet sensitiva et nutritiva, sunt
corruptibiles" SUMMA THEOLOGIAE, Pars Prima, 76. De unione animae ad corpus. 3. Utrum
praeter animam intellectivam sint in homine aliae animae per essentiam differentes. I q. 20
a. 3 arg. 1 viz Theologická summa, doslovný překlad, red. E. Soukup OP, Krystal Olomouc
1937, 2002 Česká dominikánská provincie, http://summa.op.cz/
3) "Unde animae brutorum corrumpuntur, corruptis corporibus, anima autem humana non
posset corrumpi, nisi per se corrumperetur. Quod quidem omnino est impossibile non
solum de ipsa, sed de quolibet subsistente quod est forma tantum." SUMMA THEOLOGIAE,
Pars Prima, 75. De homine quantum ad essentiam animae. 6. Utrum anima humana sit
incorruptibilis. I q. 75 a. 6. co. viz Theologická summa, doslovný překlad, red. E. Soukup OP,
Krystal Olomouc 1937, 2002 Česká dominikánská provincie, http://summa.op.cz/
4) "creaturae corruptibiles in perpetuum manent secundum materiam, sed mutantur
secundum formam substantialem. Creaturae vero incorruptibiles permanent quidem
secundum substantiam, sed sunt mutabiles secundum alia, puta secundum locum"
SUMMA THEOLOGIAE, Pars Prima, 65. De opere creationis quod creaturam corporalem. 1.
Utrum cratura corporalis sit a Deo. I q. 65 a. 3 ad 1 viz Theologická summa, doslovný
překlad, red. E. Soukup OP, Krystal Olomouc 1937, 2002 Česká dominikánská
provincie, http://summa.op.cz/
Aktualizováno čvc 25, 2022 2:39:08dopol.
24.07, 2022 20:40:34

Speciesism heresy, ie animal racism in St.T.Aquinas teaching on
soul immortality, which as neo-Thomism1) is big trend of modern
right-wing Roman Catholics, in which animal has mortal soul (it
won't be in heaven) just like vegetative wood, they say: so also
animal industrial farms are like big warehouses of animal wood"rational soul is immortal; but other souls, namely sensitive and
nourishing, are corruptible"2)
"Thus beast soul will be canceled if bodies corrupt but human soul could not be canceled
unless it were itself canceled. This, indeed, is absolutely impossible, not only with regard to
itself, but with regard to any subsisting thing which is only as form."3)
"Corruptible creatures remain forever according to matter, but change according to
substantial form. But incorruptible creatures are permanent according to substance, but
they are changeable according to other things, for example according to place"4)
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Literature:
1) https://cs.wikipedia.org/wiki/Novotomismus
2) "anima intellectiva est incorruptibilis; aliae vero animae, scilicet sensitiva et nutritiva, sunt
corruptibiles" SUMMA THEOLOGIAE, Pars Prima, 76. De unione animae ad corpus. 3. Utrum
praeter animam intellectivam sint in homine aliae animae per essentiam differentes. I q. 20
a. 3 arg. 1 see Theologická summa, literal translation, red. E. Soukup OP, Krystal Olomouc
1937, 2002 Czech Dominican Province, http://summa.op.cz/
3) "Unde animae brutorum corrumpuntur, corruptis corporibus, anima autem humana non
posset corrumpi, nisi per se corrumperetur. Quod quidem omnino est impossibile non
solum de ipsa, sed de quolibet subsistente quod est forma tantum." SUMMA THEOLOGIAE,
Pars Prima, 75. De homine quantum ad essentiam animae. 6. Utrum anima humana sit
incorruptibilis. I q. 75 a. 6. co. see Theologická summa, literal translation, red. E. Soukup OP,
Krystal Olomouc 1937, 2002 Czech Dominican Province, http://summa.op.cz/
4) "creaturae corruptibiles in perpetuum manent secundum materiam, sed mutantur
secundum formam substantialem. Creaturae vero incorruptibiles permanent quidem
secundum substantiam, sed sunt mutabiles secundum alia, puta secundum locum"
SUMMA THEOLOGIAE, Pars Prima, 65. De opere creationis quod creaturam corporalem. 1.
Utrum cratura corporalis sit a Deo. I q. 65 a. 3 ad 1 see Theologická summa, literal
translation, red. E. Soukup OP, Krystal Olomouc 1937, 2002 Czech Dominican
Province, http://summa.op.cz/
Aktualizováno čvc 25, 2022 2:39:56dopol.
24.07, 2022 21:07:29
Jewish animal racism although rationality is in animal next evolution. Yuval Noah HarariIsraeli most influential public intellectual now: something special about us. on individual
level, I’m similar to chimpanzee, Humans control planet because they're only animals that
can cooperate flexibly, in remarkably large numbers. there are social insects, but very rigid,
10 versus 10, chimpanzees better, 1000 humans against 1000 chimpanzees, humans will
win easily*
* https://eng.lish.video/watch/TED/cs/nzj7Wg4DAbs : Why humans run the world, Yuval
Noah Harari, 24.7.2015, TED channel
Aktualizováno čvc 24, 2022 11:52:48odpol.
24.07, 2022 22:57:52
Židovský zvířecí rasismus, ačkoliv racionalita je ve zvířecí další evoluci. Yuval Noah Harariizraelský nejvlivnější veřejný intelektuál nyní: něco zvláštního o nás. na individuální úrovni
jsem podobný šimpanzovi, lidé ovládají planetu, protože to jsou jediná zvířata, která
mohou flexibilně spolupracovat, v pozoruhodně velkém počtu. existuje společenský hmyz,
ale velmi rigidní, 10 proti 10, šimpanzi lepší, 1000 lidí proti 1000 šimpanzům, lidé snadno
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vyhrají*
* https://eng.lish.video/watch/TED/cs/nzj7Wg4DAbs : Why humans run the world/Proč svět
řídí lidé, Yuval Noah Harari, 24.7.2015, TED channel
Aktualizováno čvc 25, 2022 2:36:42dopol.
24.07, 2022 23:46:16
Catholic theology had withdrawn from asserting the direct creation of the whole world by
God: first to the direct creation of the human body (not from the animal world); then to
that of the human soul (in contrast to the human body).* Pope John Paul II, who refers to
Pope Pius XII Encyclical Humani generic (1950), they stressed this essential point: if the
human body takes its origin from pre-existent living matter the spiritual soul is
immediately created by God ("animal enim a Deo immediate creari catholica fides nos
retinere inhet"; Encyclical Humani generic, AAS 42 [1950], p. 575).**
* Compare: Küng, Hans; Bowden, John (2008). The Beginning of All Things: Science and
Religion. Wm. B. Eerdmans Publishing. pp. 94–95. ISBN 9780802863591. Retrieved 201506-15. Meanwhile, theology had withdrawn from asserting the direct creation of the whole
world by God: first to the direct creation of the human body (not from the animal world);
then to that of the human soul (in contrast to the human body). Finally – it seems today – a
direct intervention in the development of the world and human beings is dispensed with
altogether. The English philosopher Antony Flew was unfortunately right when he stated
that through this constantly repeated strategy of protection and withdrawal with which we
are familiar (and which for long decades kept young Catholics especially from the study of
biology 'which endangers the faith'), the hypothesis of God was being 'killed by inches, the
death of a thousand qualifications.' [...] Is such an attitude credible belief in God? It isn't
surprising that it is increasingly being put in
question., https://en.wikipedia.org/wiki/Theistic_evolution#cite_note-45
** Magisterium Is Concerned with Question of Evolution, For It Involves Conception of
Man, Pope John Paul II "Message to Pontifical Academy of Sciences 22 October 1996".
Catholic Information Network (CIN). 24 October 1997. Retrieved 1 January
2009., http://www.cin.org/jp2evolu.html
Aktualizováno čvc 25, 2022 8:57:22dopol.
25.07, 2022 0:42:27
Katolická teologie ustoupila od tvrzení o přímém stvoření celého světa Bohem: nejprve k
přímému stvoření lidského těla (nikoli ze světa zvířat); pak duše lidské (na rozdíl od
lidského těla).* Papež Jan Pavel II., jenž odkazuje na encykliku papeže Pia XII. Humani
generic (1950), zdůraznili tento podstatný bod: jestliže lidské tělo pochází z preexistující
živé hmoty, duchovní duše je přímo stvořena Bohem („animal enim a Deo immediate creari
catholica fides nos retinere inhet"; Encyklika Humani generic, AAS 42 [1950], p. 575).**
* Srovnej: Küng, Hans; Bowden, John (2008). Počátek všech věcí: věda a náboženství. Wm.
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B. Eerdmans Publishing. s. 94–95. ISBN 9780802863591. Staženo 2015-06-15. Mezitím
teologie ustoupila od tvrzení o přímém stvoření celého světa Bohem: nejprve k přímému
stvoření lidského těla (nikoli ze světa zvířat); pak duše lidské (na rozdíl od lidského těla).
Konečně – jak se dnes zdá – je zcela upuštěno od přímého zásahu do vývoje světa a
lidských bytostí. Anglický filozof Antony Flew měl bohužel pravdu, když prohlásil, že
prostřednictvím této neustále se opakující strategie ochrany a ústupu, kterou známe (a
která po dlouhá desetiletí držela mladé katolíky zejména od studia biologie, „která
ohrožuje víru“), Hypotéza Boha byla 'zabíjena palci, smrt tisíce kvalifikací'. [...] Je takový
postoj věrohodnou vírou v Boha? Není divu, že je stále více
zpochybňován., https://en.wikipedia.org/wiki/Theistic_evolution#cite_note-45
** Magisterium Is Concerned with Question of Evolution, For It Involves Conception of
Man, Pope John Paul II "Message to Pontifical Academy of Sciences 22 October 1996".
Catholic Information Network (CIN). 24 October 1997. Retrieved 1 January
2009., http://www.cin.org/jp2evolu.html
Aktualizováno čvc 25, 2022 8:55:32dopol.
25.07, 2022 1:00:04

Malý zvířecí rasismus má katolický kněz-modernista P.Teilhard de
Chardin.* Souhlas: charita (snad jako Božský duch-neviditelná věčná
podstata) je přítomna v hmotě, charita všech živých tvorů (snad jako
jejich Božské věčné duše-jejich neviditelná věčná podstata) má svůj
původ v evoluci hmoty, tato charita je schopná vynořit se z hmoty,
přítomnost embryí charity z geneze Vesmíru a existence této charity
nekonečně rozptýlené v nejmenší částici.
* Matter and spirit. Teilhard maintains that the human spirit (which he identifies with the
anima and not with the spiritus) originates in a matter which becomes more and more
complex until it produces life, then consciousness, then the consciousness of being
conscious, holding that the immaterial can emerge from the material.[60] At the same time,
he supports the idea of the presence of embryos of consciousness from the very genesis of
the universe: "We are logically forced to assume the existence [...] of some sort of psyche"
infinitely diffuse in the smallest particle.[61]/ Hmota a duch. Teilhard tvrdí, že lidský duch
(kterého ztotožňuje s animou a ne s spiritem) má svůj původ ve hmotě, která se stává stále
složitější, dokud nevytvoří život, pak vědomí, pak vědomí bytí při vědomí, přičemž zastává
názor, že nehmotné se může vynořit z hmoty.[60] Zároveň podporuje myšlenku
přítomnosti embryí vědomí ze samotné geneze vesmíru: „Jsme logicky nuceni
předpokládat existenci [...] jakési psychiky“ nekonečně rozptýlené v nejmenší částici.[61],
viz https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin#Matter_and_spirit : Uvozovka
60. W. Smith, Op. cit., pp. 42-43. Uvozovka 61. P. Teilhard de Chardin, The Phenomenon of
Man, Op. cit, pp. 301-302 – quoted in W. Smith, Op. cit., pp. 49-50. Viz (všechna slova v
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uvozovkách jsou Teilhardova, citováno Smithem) uvozovka 54. Wolfgang Smith,
Teilhardism and the New Religion: A Thorough Analysis of the Teachings of Pierre Teilhard
de Chardin, Tan Books & Pub, Gastonia/NC, USA, 1988 (republished as Theistic Evolution,
Angelico Press, New York, 2012, 270 pages).
Aktualizováno čvc 25, 2022 8:45:34odpol.
25.07, 2022 1:43:32

Catholic priest-modernist P.Teilhard de Chardin has little animal
racism.* Consent: charity (perhaps as God spirit-invisible eternal
substance) is present in matter, charity of all living creatures
(perhaps as their God eternal souls-their invisible eternal substance)
has its origin in evolution of matter, this charity is able to emerge
from matter, presence of charity embryos from genesis of Universe
and existence of this charity infinitely diffused in smallest particle.
* Matter and spirit. Teilhard maintains that the human spirit (which he identifies with the
anima and not with the spiritus) originates in a matter which becomes more and more
complex until it produces life, then consciousness, then the consciousness of being
conscious, holding that the immaterial can emerge from the material.[60] At the same time,
he supports the idea of the presence of embryos of consciousness from the very genesis of
the universe: "We are logically forced to assume the existence [...] of some sort of psyche"
infinitely diffuse in the smallest particle.[61],
see https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin#Matter_and_spirit : Quotation
mark 60. W. Smith, Op. cit., pp. 42-43. Quotation mark 61. P. Teilhard de Chardin, The
Phenomenon of Man, Op. cit, pp. 301-302 – quoted in W. Smith, Op. cit., pp. 49-50. See (all
the words in quotation marks are Teilhard's, quoted by Smith) quotation mark 54.
Wolfgang Smith, Teilhardism and the New Religion: A Thorough Analysis of the Teachings
of Pierre Teilhard de Chardin, Tan Books & Pub, Gastonia/NC, USA, 1988 (republished as
Theistic Evolution, Angelico Press, New York, 2012, 270 pages).
Aktualizováno čvc 25, 2022 10:38:22dopol.
25.07, 2022 2:10:05
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.

Holocaust židů byl, protože měli děti, a všichni jedli poražené maso,
zejména nejkrutější košer maso, nikoli z masa jen lékařsky zaručené
zdechliny, což je v rozporu s židovskou i křesťanskou Biblí, resp.
křesťanskou charitou (židovskou cedaka), viz Bible, Gen. 18:25, Př.
10:2, 11:4, 1Jan 4:16.
1352

29.07, 2022 19:10:40
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.

The Holocaust of Jews was because they had children, and they all
ate slaughtered meat, especially the cruelest kosher meat, not from
the meat only medically guaranteed carrions, which contradicts the
Jewish and Christian Bible, virtually Christian charity (Jewish
tzedakah), see Bible, Gen. 18:25, Prov. 10:2, 11:4, 1John 4:16.
29.07, 2022 19:17:52
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Vtip (je to stejné jako má charita, tj. ve zkratce co možná nejméně smrti a bolesti): Byť pilný
(komunistický ideál), co znamená pilný lze spočítat, pouze nelze dokázat, jestli to funguje či
ne, jestli pilnost nefunguje, pak to je nespravedlivé. Ale charita v hebrejštině je cedaka, což
je v hebrejštině i spravedlnost. Pilný může sníst 12 telecích steaků a udělat hodně práce i
mučení telat, spravedlivý může sníst 1 telecí steak či žádný s minimem utrpení telat.
29.07, 2022 19:31:28
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Joke (it's the same as my charity, ie in short the least possible death and pain): Be
hardworking (communist ideal), what hardworking means can be counted, it's just that it
can't be proven if it functions or not, if hardworking doesn't function, then it it is unfair. But
charity in Hebrew is tzedakah, which is also justice in Hebrew. Hardworking can eat 12 calf
steaks and do a lot of work, also of torture of calves, righteous can eat 1 calf steak or none
with minimal calf suffering.
29.07, 2022 19:43:25
Pirkei Avot 1:12 Od nich prijali (Tóru) Hilel a Šamaj. Hilel povedal: Buď jedným zo žiakov
Aharona, miluj mier a usiluj oň, maj ľudí (doslova stvoření-"briot") v láske a privádzaj ich k
Tóre.
(ְשמַׁ אי ִהלֵּ ל )יב
ַׁ מֵּ הֶ ם ִק ְבלּו ו. אֹומֵּ ר ִהלֵּ ל, ידיו הֱ וֵּי
ָ אַׁ הֲ רֹן ֶשל ִמ ַׁת ְל ִמ, רֹודף ָשלֹום אֹוהֵּ ב
ֵּ שלֹום ְו,
ָ הַׁ ְב ִרּיֹות אֶ ת אֹוהֵּ ב
ּומ ָק ְרבָ ן
ְ תֹורה
ָ ַׁל
(jev) hilel vašamaj kablu mahem. hilel ommer, hejaj metalmidajo šel ahern, ohev šalom
varodef šalom, ohev et habriot umakarban latora.
- https://www.sefaria.org/sheets/111714.1?lang=bi&with=all&lang2=en : Be Like the
Disciples of Aaron, Howard Goldsmith, 8.5.2018
- https://chanele6019.wordpress.com/2010/10/02/pirkej-avot-kap-1/ : PIRKEJ AVOT kap.1,
2.10.2010, chanele246@gmail.com
Aktualizováno čvc 30, 2022 9:08:47dopol.
29.07, 2022 22:54:35
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Pirkei Avot 1:12 Hillel and Shammai received (Torah) from them. Hillel says, Be of the
disciples of Aaron, loving peace and pursuing peace, loving the creatures and bringing
them closer to Torah.
אֹוהֵּ ב אֶ ת הַׁ ְב ִרּיֹות, ְרֹודף ָשלֹום
ֵּ אֹוהֵּ ב ָשלֹום ו, ידיו ֶשל אַׁ הֲ רֹן
ָ הֱ וֵּי ִמ ַׁת ְל ִמ,  ִהלֵּ ל אֹומֵּ ר. ְשמַׁ אי ִק ְבלּו מֵּ הֶ ם
ַׁ (יב ) ִהלֵּ ל ו
תֹורה
ָ ַּׁומ ָק ְרבָ ן ל
ְ
(yev) hilel vashmay kablo moham. hilel ummar, hoi methelmidaio shal aherne, ohav shlom
vrodf shlom, ohav at habriot omekerban latora.
- https://www.sefaria.org/sheets/111714.1?lang=bi&with=all&lang2=en : Be Like the
Disciples of Aaron, Howard Goldsmith, 8.5.2018
Aktualizováno čvc 30, 2022 7:57:04dopol.
29.07, 2022 22:54:54
29.07.2022 Dohoda v Kongresu USA: Dáme Ukrajině rakety s doletem 300 km, ale Rusko
má atom bomby. 1. Av 5782 (29.7.2022), „Tři týdny“ období smutku nad zničením
Židovského chrámu – které začalo o 13 dní dříve – vstupuje do zesílené fáze. Během „Devíti
dnů“ od Av 1 je dodržován zvýšený stupeň smutku, včetně zdržování se masa, vína,
Konzumace masa, vína je povolena o šabatu nebo při povinném slavnostním jídle.
- https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/usa-ukrajinci-dostanou-pro-himarsrakety-s-doletem-300-km-at-uderi-rusko-do-zubu40404409#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&s
eq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Shoda
v Kongresu: Dáme Ukrajině rakety s doletem 300 km, ať udeří Rusko do zubů, 29.7.2022,
Washington, Michal Sobotka, Novinky
- https://www.chabad.org/calendar/view/day.asp?tdate=7%2F29 : Jewish Calendar, To view
Shabbat Times click here to set your location, Friday, 29.8.2022, 1 Av, 5782
Aktualizováno čvc 30, 2022 9:20:25odpol.
29.07, 2022 23:25:52
29.07.2022 Agreement in USA Congress: We will give Ukraine missiles with a range of 300
km, but Russia has atom bombs. 1st of Av 5782 (29.7.2022), "Three Weeks" mourning
period over destruction of Jewish Temple--which began 13 days earlier--enters intensified
stage. During "Nine Days" from Av 1st, a heightened degree of mourning is observed,
including abstention from meat, wine, Consumption of meat, wine is permitted on
Shabbat, or at obligatory festive meal.
- https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/usa-ukrajinci-dostanou-pro-himarsrakety-s-doletem-300-km-at-uderi-rusko-do-zubu40404409#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&s
eq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Shoda
v Kongresu: Dáme Ukrajině rakety s doletem 300 km, ať udeří Rusko do zubů, 29.7.2022,
Washington, Michal Sobotka, Novinky
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- https://www.chabad.org/calendar/view/day.asp?tdate=7%2F29 : Jewish Calendar, To view
Shabbat Times click here to set your location, Friday, 29.8.2022, 1 Av, 5782
Aktualizováno čvc 30, 2022 9:20:02odpol.
29.07, 2022 23:27:32

Deprese(i postkoitální snížení testosteronu, shodně v andropauze či
v karmickém/po jídle/ stresu) je řešena v (i schizofrenní) mánii
střídáním sex partnerů, fyzickým tréningem, antidepresiva zvyšují
nízkou testosteronu hladinu i u žen, ale působí i její útlum menší než
antipsychotika(útlum-kozlík lékařský, antibludy-rostlinná semena).
Trvající stres je více léčiv. Hlavně charita(nejméně smrti,bolestistresu, nejíst zabitá zvířata) může být šťastný konec.
- https://www.prolekare.cz/kreditovane-kurzy/valproat-v-lecbe-bipolarni-afektivniporuchy-106731/valproat-v-lecbe-bipolarni-afektivni-poruchy : proLékaře.cz / Kurzy,
Valproát v léčbě bipolární afektivní poruchy, 1.1.2019
- https://www.psychiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2012/02/07.pdf : Neklidová medikace –
teorie a praxe, MUDr. Alexander Nawka, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha,
Psychiatr. praxi 2012; 13(2): 69–74
- http://www.upsychiatra.cz/antipsychotika-i-generace-klasicka/ : Antipsychotika I.
generace – „klasická“, MUDR. LADISLAV POLÁCH, 14.6.2015 (1. KLASICKÁ SEDATIVNÍ
(BAZÁLNÍ) AP, 2. INCIZIVNÍ ANTIPSYCHOTIKA)
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Haloperidol , https://cs.wikipedia.org/wiki/Fenylalanin
Aktualizováno srp 09, 2022 5:37:29odpol.
30.07, 2022 12:47:13

Depression(also post-coital testosterone decrease, equally in
andropause or in karmic/postmeal/ stress) is solved in (also
schizophrenic) mania by changing sex partners, physical training,
antidepressants increase low testosterone level also in women, but
have also its sedation effect less than antipsychotics(sedationValerian herb, antidelusions-plant seeds). Lasting stress is more
medicines. Mainly charity(least death,pain-stress, not to eat killed
animals) can be happy end.
- https://www.prolekare.cz/kreditovane-kurzy/valproat-v-lecbe-bipolarni-afektivniporuchy-106731/valproat-v-lecbe-bipolarni-afektivni-poruchy : proLékaře.cz / Kurzy,
Valproát v léčbě bipolární afektivní poruchy, 1.1.2019
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- https://www.psychiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2012/02/07.pdf : Neklidová medikace –
teorie a praxe, MUDr. Alexander Nawka, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha,
Psychiatr. praxi 2012; 13(2): 69–74
- http://www.upsychiatra.cz/antipsychotika-i-generace-klasicka/ : Antipsychotika I.
generace – „klasická“/Antipsychotics of the 1st generation – "classic", MUDR. LADISLAV
POLÁCH, 14.06.2015 (1. CLASSIC SEDATIVE (BASAL) AP, 2. INCISIVE ANTIPSYCHOTICS)
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Haloperidol , https://cs.wikipedia.org/wiki/Fenylalanin
Aktualizováno srp 09, 2022 4:06:02odpol.
30.07, 2022 12:47:52
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Po době rozumové, kdy byly potlačovány sex a útočnost a bylo místo pro rozumovou
změnu společnosti, musí být doba vyvážené charity (tj. co možná nejméně smrti, bolesti), či
naopak doba testosteronová, kdy budou povzbuzovány sex a útočnost a bude místo pro
boření společnosti.
01.08, 2022 11:06:13
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
After the age of reason, when sex and aggression were suppressed and the place for the
rational reform of society was, there must be the age of balanced charity (ie the least
possible death, pain), or on the contrary the age of testosterone, when sex and aggression
will be stimulated and the place for the destruction of society will be.
01.08, 2022 11:10:49
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Trest za porušení povinnosti působit nejméně smrti, bolesti, když působím zbytečnou smrt,
bolest (má karmická zátěž), i když pomsta toho je má zbytečná smrt, bolest, protože všichni
živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi. To může
být světová atom válka. Bible ČEP, Římanům 5,12Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa
hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. 18Jako jediné
provinění přineslo odsouzení všem
02.08, 2022 13:06:51
Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a) svůj stav.
Penalty for violating duty to cause least death, pain, when I cause unnecessary death, pain
(my karmic burden), also when revenge for this is my unnecessary death, pain, because all
living creatures in fact mostly want to live in world, where everyone likes each other. It can
be world atom war. Bible KJV, Romans 5,12as by one man sin entered into world, and
death by sin; so death passed upon all men, for that all have sinned: 18as by the offence of
one judgment came upon all men to condemnation;
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02.08, 2022 13:18:29

Tóra, Talmud jsou návod pro spravedlivé žid-plaziány (démony), jak
jíst nejhůře lidi při plném vědomí jako trest, tj. jak spravedlivě krást,
podvádět, vraždit, i návod charity pro žid-anděly, jak zabránit
zbytečné smrti, bolesti. Nyní potřebná pro spravedlnost i angličtina,
matematika, informatika. Tak v Izraeli ortodoxní židé chtějí studovat
jen Tóru, Talmud, ale nyní cca 1/3 ortodoxních židů i tyto světské
obory. Ale strach být křehcí ortodoxní židé.
https://hlidacipes.org/znaji-toru-ale-tapou-v-poctech-a-nemuzou-najit-praci-izrael-resico-s-zaky-ultraortodoxnich-skol/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-zinternetu#dop_ab_variant=789111&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box : Znají
Tóru, ale tápou v počtech a nemůžou najít práci. Izrael řeší, co s žáky ultraortodoxních škol,
Tereza Engelová, 2.8.2022
Aktualizováno srp 04, 2022 7:51:23odpol.
04.08, 2022 17:33:58

Torah, Talmud are manual for righteous Jew-reptilians (demons) how
to eat at worst a people in full consciousness as penalty, ie how to
righteously steal, cheat, murder, also charity manual for Jew-angels,
how to prevent unnecessary death, pain. Now needed for justice also
English, mathematics, informatics. So in Israel Orthodox Jews want
to study only Torah, Talmud, but now ca. one third of Orthodox Jews
also these secular branches. But fear to be fragile Orthodox Jews.
https://hlidacipes.org/znaji-toru-ale-tapou-v-poctech-a-nemuzou-najit-praci-izrael-resico-s-zaky-ultraortodoxnich-skol/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-zinternetu#dop_ab_variant=789111&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box : Znají
Tóru, ale tápou v počtech a nemůžou najít práci. Izrael řeší, co s žáky ultraortodoxních škol/
They know the Torah, but they do not know mathematics well and cannot find work. Israel
is deciding what to do with the pupils of ultra-Orthodox schools, Tereza Engelová, 2.8.2022
Aktualizováno srp 21, 2022 17:21:06
04.08, 2022 17:52:24
Nejmilosrdnější produktyfacebook.com
Všechny mé finanční dary v rámci mé občanské povinnosti budou nyní na mém webu/All
my financial gifts within my civil duty will be now on my
web: https://www.facebook.com/NejmilosrdnejsiProdukty
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Aktualizováno srp 08, 2022 2:59:05odpol.
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Vygenerováno Daliborem Grůzou Neděle 21. srpna 2022 v 17:53 UTC+02:00
Obsahuje údaje od 17. ledna 2013 v 5:59 do 21. srpna 2022 v 17:49
Caritaslogy News
Caritaslogy News aktualizoval(a) svůj stav.
Trade designation of rightness:
"THE MOST MERCIFUL PRODUCTS"
(Czech: NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY, Slovak: NAJMILOSRDNEJŠÍ PRODUKTY, Spanish:
LOS PRODUCTOS MÁS MISERICORDIOSOS, French: LES PRODUITS LES PLUS
MISÉRICORDIEUX, Russian: наиболее милостивые продукты, German: DIE
BARMHERZIGSTEN PRODUKTE, Italian: I PRODOTTI PIÙ MISERICORDIOSI,מוצרים הרחומים
ביותר: Hebrew)
21.07, 2013 10:28:39dopol.
Today Sunday (i.e. Christ's Day) my dog Good, a good Christian, died mercifully and
naturally and I hope is now in heaven. Good was charitable because he was a vegetarian
and ate the same kinds of food as me, in which he was my role model (see video below
and https://www.youtube.com/watch?v=ibV-Fwh4sUc ). That is why he had a merciful
death (he had been taking the equivalent of acylpyrine against pain for the last month and
a maintenance dose of vegetarian antibiotics for his teeth for longer time, he had eaten
enough yesterday, was not emaciated, came to me today to be petted and then died of old
age of natural causes at about 14 years and 6 months*). * Author: Dalibor Grůza Time:
August 28, 2010 6:27:39 p.m. Message : Age of my dog Bad is unclear. I have him for a year
and three months. In a shelter for dogs his age was estimated for two and half year, so he
ought to be three years and nine months old. (see
http://www.spvzt.cz/BalancePhilosophyBook.htm )
Today Sunday (i.e. Christ's Day) my dog Good, a good Christian, died mercifully and
naturally and I hope is now in heaven. Good was charitable because he was a vegetarian
and ate the same kinds of food as me, in which he was my role model (see video below
and https://www.youtube.com/watch?v=ibV-Fwh4sUc ). That is why he had a merciful
death (he had been taking the equivalent of acylpyrine against pain for the last month and
a maintenance dose of vegetarian antibiotics for his teeth for longer time, he had eaten
enough yesterday, was not emaciated, came to me today to be petted and then died of old
age of natural causes at about 14 years and 6 months*).
* Author: Dalibor Grůza
Time: August 28, 2010 6:27:39 p.m.
Message :
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Age of my dog Bad is unclear. I have him for a year and three months. In a shelter for dogs
his age was estimated for two and half year, so he ought to be three years and nine
months old.
(see http://www.spvzt.cz/BalancePhilosophyBook.htm )
28.06, 2021 8:34:20dopol.
4 posmrtné fotky 14,5 roku starého mého psa Gooda, dobrého křesťana a vegeatariána
zemřelého dnes v neděli (tj. Kristův den) (viz můj předchozí příspěvek a video)/ 4
postmortem photos of my 14.5 years old dog Good, a good Christian and a vegetarian
deceased today on Sunday (ie Christ's Day) (see my previous post and video)
28.06, 2021 8:35:44dopol.
26.08, 2022 Můj spolužáku-vědče zřejmě se musím omluvit, protože v současnosti optické
vlákno vpichované vyvrtáním díry do mozku myší je pouze 1 a v současnosti toto jedno
optické vlákno má tloušťku pouze 1/10 milimetru*. Nyní hlavně němé/c/. komerční zájem je
o tuto Vaši technologii a zároveň všichni i tito Němci mají historicky velký zájem zachránit co
možná nejvíce mučených, vražděných (němé) zvířat, zřejmě možná i nespravedlivě více než
lidí způsobujících velké utrpení zvířatům**. Tj. alespoň v současnosti experiment vědeckého
týmu s mým spolužákem prováděný na jim svěřených pokusných myších je zřejmě v krajní
nouzi.
S přátelským pozdravem
26.8.2022 Dalibor Grůza, má Filosofie rovnováhy (nikoliv existující politická strana, ale
křesťanská filosofie jako exaktní věda o spravedlnosti-charitě): http://www.spvzt.cz/ či
http://daliborgruza.sweb.cz/
Zdroje:
* V praxi výzkum probíhá tak, že se vlákno s průměrem asi desetiny milimetru zavede do
mozku laboratorní myši. Ta nic necítí, protože je uspaná. „Díky naší technologii jsme schopní
zobrazovat mnohem tenčím nástrojem, než bylo doposud možné, což znamená, že zvířecí
model utrpí podstatně menší poškození. To je jednak humánnější přístup, navíc jsou výsledky
studie výrazně méně ovlivněny samotným pozorováním. V jakékoli struktuře v mozku
dokážeme dosáhnout rozlišení lepšího než jeden mikrometr, což je srovnatelné s nejlepším
mikroskopem, který funguje ex vivo, tedy na mrtvé tkáni,“ přidává se vedoucí vědecké
skupiny Komplexní fotoniky a držitel ERC grantu profesor Tomáš Čižmár. Ten se
zobrazováním pomocí tenkého optického vlákna zabývá už více než deset let., viz
https://komoraplus.cz/2022/07/09/co-odhali-endoskop-tenky-jako-vlas/ : Co odhalí
endoskop tenký jako vlas?, DANIEL MRÁZEK, 9.7.2022 07:00, ZPRAVODAJSKÝ PORTÁL
HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY
** O komerční využití je zájem zejména v Německu. Tomáš Čižmár působí i na Leibnitzově
ústavu fotoniky v Jeně v Německu. „Můj německý tým nedávno získal grant od agentury Exist
na komerční využití holografických endoskopů. Máme dva roky na to, abychom vyvinuli
komerční prototyp tohoto zařízení a přivedli ho na trh. Naší primární cílovou skupinou budou
neurovědci a zobrazovací infrastruktura institucí, které se touto problematikou zabývají,
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nicméně výhledově bychom rádi představili i první aplikace v lékařství,“ plánuje Čižmár a
pochvaluje si dobrou komunikaci a zájem ze strany komerčních partnerů: „Přijde za námi
komerční partner, který má konkrétní nápad a pro jeho realizaci by chtěl využít naši
technologii. Co se týče Německa, podpora uplatnění vědeckých výsledků v komerční sféře je
velice dobrá, v Česku to jde pomaleji. Ale věřím, že se to spraví.“, viz
https://komoraplus.cz/2022/07/09/co-odhali-endoskop-tenky-jako-vlas/ : Co odhalí
endoskop tenký jako vlas?, DANIEL MRÁZEK, 9.7.2022 07:00, ZPRAVODAJSKÝ PORTÁL
HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY
26.08, 2022 My classmate-scientist, I must apparently apologize, because at present there is
only 1 optical fiber injected by drilling a hole into the mouse brain, and at present this single
optical fiber is only 1/10th of a millimeter thick*. Now mainly D/E/umb/ commercial interest
is in this technology of yours, and at the same time, all also these Germans, historically has a
big interest in saving as many tortured, murdered (dumb) animals as possible, apparently
possibly even unfairly more than people causing big suffering to animals**. Ie at least at
present, the experiment of the scientific team with my classmate, carried out on experimental
mice looked after by them, is apparently in extreme need.
Sincerely
26.8.2022 Dalibor Grůza, my Philosophy of Balance (not an existing political party, but
Christian philosophy as an exact science of justice-charity): http://www.spvzt.cz/ or
http://daliborgruza.sweb.cz/
Sources:
* In practice, the research is carried out by inserting a fiber with a diameter of about a tenth of
a millimeter into the brain of a laboratory mouse. It doesn't feel anything because it's asleep.
“Thanks to our technology, we are able to image with a much thinner instrument than has
been possible before, which means that the animal model will suffer significantly less damage.
On the one hand, this is a more humane approach, and the results of the study are significantly
less influenced by the observation itself. In any structure in the brain, we can achieve a
resolution of better than one micrometer, which is comparable to the best microscope that
works ex vivo, ie on dead tissue," says Professor Tomáš Čižmár, head of the Complex
Photonics scientific group and holder of an ERC grant. He has been dealing with imaging using
a thin optical fiber for more than ten years, see https://komoraplus.cz/2022/07/09/coodhali-endoskop-tenky-jako-vlas/ : Co odhalí endoskop tenký jako vlas?/What does an
endoscope as thin as a hair reveal? , DANIEL MRÁZEK, 9.7.2022 07:00, NEWS PORTAL OF THE
CZECH CHAMBER OF COMMERCE
** Germany is especially interested in commercial use. Tomáš Čižmár also works at the
Leibnitz Institute of Photonics in Jena, Germany. “My German team recently received a grant
from the Exist agency for the commercial use of holographic endoscopes. We have two years
to develop a commercial prototype of this device and bring it to market. Our primary target
group will be neuroscientists and the imaging infrastructure of institutions dealing with this
problems, however, in the future we would also like to present the first applications in
medicine," Čižmár plans and praises the good communication and interest from commercial
partners: "A commercial partner will come to us, who has a specific idea and would like to use
our technology for its implementation. As for Germany, support for the application of
scientific results in the commercial sphere is very good, in the Czech Republic it is slower. But
I believe it will be corrected.", see https://komoraplus.cz/2022/07/09/co-odhali-endoskop1360

tenky-jako-vlas/ : Co odhalí endoskop tenký jako vlas?/What does an endoscope as thin as a
hair reveal? , DANIEL MRÁZEK, 9.7.2022 07:00, NEWS PORTAL OF THE CZECH CHAMBER OF
COMMERCE
14.09, 2022 Mluvte o míru. Židi USA, ukrajinští prezident Zelenskyj a zřejmě ministr zahraničí
Kuleba (Káleb) mohou být šílení: List Financial Times (FT) uvádí, že podle ruské nukleární
doktríny publikované v roce 2020 si Moskva vyhrazuje právo použít jaderné zbraně, mimo
jiné "pro prevenci eskalace vojenských operací a jejich ukončení za podmínek, které jsou
přijatelné pro Ruskou federaci a její spojence"., viz https://www.msn.com/cscz/lifestyle/cestování/co-znamená-putinův-rozkaz-o-jaderných-silách-někteří-analytici-majíobavy/ar-AAUpsRL?ocid=msedgntp : Co znamená Putinův rozkaz o jaderných silách? Někteří
analytici mají obavy EuroZprávy.cz, ČTK, 28.2.2022
14.09, 2022 Speak about peace. Jews of USA, Ukraine president Zelensky and apparently
foreign minister Kuleba (Caleb) can be mad: The Financial Times (FT) says that according to
the Russian nuclear doctrine published in 2020, Moscow reserves the right to use nuclear
weapons, inter alia, to prevent the escalation of military operations and their termination
under conditions acceptable to the Russian Federation and its allies.", viz
https://www.msn.com/cs-cz/lifestyle/cestování/co-znamená-putinův-rozkaz-o-jadernýchsilách-někteří-analytici-mají-obavy/ar-AAUpsRL?ocid=msedgntp : Co znamená Putinův
rozkaz o jaderných silách? Někteří analytici mají obavy/ What does Putin's command for
nuclear weapons mean? Some analysts have fear, EuroZprávy.cz, ČTK, 28.2.2022
15.09, 2022 Bývalý ruský prezident a premiér "Medveděv, který je nyní místopředsedou Rady
bezpečnosti Ruské federace. A vzápětí pohrozil západním státům třetí světovou válkou.
"Pokud budou tito pitomci i nadále bezuzdně pumpovat do kyjevského režimu nebezpečné
zbraně, dříve či později se vojenská akce posune na jinou úroveň," dodal. "Jejich lidé budou
velmi trpět," pokračoval Medveděv.", viz https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/471452rusko-opet-mluvi-o-treti-svetove-upresnilo-co-jivyvola?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-zinternetu&campaignsrc=tn_clipboard#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.szn
hp.context : Rusko opět mluví o třetí světové válce. Upřesnilo, co ji vyvolá, PETR VÝZNER,
14.9.2022, 13:51
15.09, 2022 Former Russian President and Prime Minister "Medvedev, who is now the Deputy
Chairman of the Security Council of the Russian Federation. And immediately he threatened
Western countries with the third world war. "If these stupid people continue to pump
dangerous weapons into the Kiev regime without restraint, sooner or later military action will
shift to another level," he said. "Their people will suffer a lot," Medvedev continued.", see
https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/471452-rusko-opet-mluvi-o-treti-svetoveupresnilo-co-ji-vyvola?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-zinternetu&campaignsrc=tn_clipboard#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.szn
hp.context : Rusko opět mluví o třetí světové válce. Upřesnilo, co ji vyvolá/Russia is again
talking about World War III. It specified what causes it, PETR VÝZNER, 14.9.2022, 13:51
15.09, 2022 Je kontraproduktivní a může zapříčinit atomovou válku: 1) špinaví antisemité
(říkají židé-ultranacionalisté), 2) špinaví židé, kteří ukřižovali Ježíše Krista (říkají křesťanéfašisté).
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15.09, 2022 It is counterproductive and can cause atom war: 1) dirty anti-Semites (Jewsultranationalists say), 2) dirty Jews who crucified Jesus Christ (Christians-fascists say).
19.09, 2022 Ukrajiny, USA židi, co tam vládnou*, mluvíte o míru s Ruskem? Rusko může užít
nečekaně atom bombu v Ukrajině, když obecněji mluvilo o jejím užití**, jak to bylo v případě
vojenské invaze Ruska v Ukrajinu v 2022. Ale USA podobně užily 1. atom bomby v Japonsku v
1945, když nechtěly boj proti Japoncům, ale zvítězit.
* https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-zidaci-vladnou-ukrajine-tvrdilasavcenkova-v-televizi-40029185 : Židáci vládnou Ukrajině, tvrdila Savčenková v televizi,
30.3.2017, 15:45 – Kyjev, Aktualizováno 30.3.2017, 15:49, Novinky
** https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/471452-rusko-opet-mluvi-o-treti-svetoveupresnilo-co-ji-vyvola?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-zinternetu&campaignsrc=tn_clipboard#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.szn
hp.context : Rusko opět mluví o třetí světové válce. Upřesnilo, co ji vyvolá, PETR VÝZNER,
14.9.2022, 13:51
19.09, 2022 The Ukraine, USA Jews who rule there*, speak about peace with Russia? Russia
can unexpectedly use atom bomb in Ukraine when it spoke more generally about its use**, as
was the case with Russia's military invasion in Ukraine 2022. But USA similarly used the 1st
atom bombs in Japan 1945 when they didn't want a fight against Japanese, but to win.
* https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-zidaci-vladnou-ukrajine-tvrdilasavcenkova-v-televizi-40029185 : Jews rule Ukraine, Savchenko said on television/Židáci
vládnou Ukrajině, tvrdila Savčenková v televizi, 30.3.2017, 15:45 – Kyjev, Aktualizováno/Kyiv,
Updated 30.3.2017, 15:49, Novinky
** https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/471452-rusko-opet-mluvi-o-treti-svetoveupresnilo-co-ji-vyvola?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-zinternetu&campaignsrc=tn_clipboard#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.szn
hp.context : Russia is again talking about World War III. It specified what causes it/Rusko opět
mluví o třetí světové válce. Upřesnilo, co ji vyvolá, PETR VÝZNER, 14.9.2022, 13:51
21.09, 2022 Židé ultranacionalisté: „Ty jsi Dov Landau,“ řekl Ari. „Je ti 17 a pocházíš z Polska.
Byl jsi v koncentračním táboře a jsi odborník na falšování dokladů. Dove, nemám v úmyslu tě
o něco prosit, anebo ti vyhrožovat. Jde o čistě obchodní nabídku. Dov Landaua. „Vy z Palmachu
nejste lepší než Němci nebo Angličani. Chcete nás dostat do Palestiny, protože se bojíte Arabů.
chci taky do Palestiny, ale až tam budu, dám se k partě, která mi pomůže oddělávat lidi!“ Bible,
Ex 21, 23-25*
* str. 46, Exodus, Kniha I.-II., a str. 7, Exodus, Kniha III.-V., Leon Uris, z anglického originálu
vydaného nakladatelstvím Doubleday v New Yorku roku 1989, v ČR vydala Panorama,
nakladatelství a vydavatelství v Praze v roce 1991, 1. vydání
21.09, 2022 Jew ultranationalists: “You're Dov Landau,” Ari said. "You're 17 and you're from
Poland. You were in concentration camp and are expert to falsify documents. Dov, I have no
intention of begging or threatening you. This is purely commercial offer. Dov Landau. “You in
Palmach are no better than Germans or the English. You want us to be in Palestine because
you are afraid of Arabs. I also want to go to Palestine, but when I'm there, I'll join a group
which will help me to murder people!" Bible, Ex 21, 23-25*
* page 46, Exodus, Book I.-II., and page 7, Exodus, Book III.-V., Leon Uris, from the English
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original published by the Doubleday publishing house in New York in 1989, published in the
Czech Republic by publishing house Panorama, nakladatelství a vydavatelství in Prague in
1991, 1st edition
21.09, 2022 Menší část Židů (možná Ukrajiny prezident za smrt rodiny) s malou Charitou
(Židé vládnou nyní Západu) chce vyhubit všechny Evropy křesťany jako odplatu oko za oko,
viz Tóra, Darwin přirozeným vývojem (válkami, uprchlíky: ruská blokace vývozu
ukrajinského obilí dřív, než shnije, hladomor v mnoha částech světa), nikoliv Tórou
zakázanými židovskými vrahy, zejm. za nedávné vyhubení Evropy židovstva (6 miliónů)
křesťany.*
*
- https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/rusko-neprerusi-dodavky-plynu-do-rakouska40398396#source=hp&seq_no=7&utm_campaign=abtest198_novy_panel_sluzeb_varCC&utm_
medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Rusko nepřeruší dodávky plynu do
Rakouska, Jitka Zadražilová, Novinky,27.5.2022
- https://cnn.iprima.cz/volodymyr-zelenskyj-pribeh-zidovskeho-prezidenta-jehoz-rodinazazila-holokaust-82198 : Volodymyr Zelenskyj: Příběh židovského (ukrajinského, má pozn.)
prezidenta, jehož rodina prožila holokaust, Téma: Ukrajina, Monika Kabourková, 1.3.2022
Aktualizováno kvě 27, 2022 9:57:00odpol. 27.05, 2022 21:04:21
21.09, 2022 Jews minor part (maybe Ukraine president for death of family) with little Charity
(Jews now rule West) wants to exterminate all European Christians as revenge eye for eye,
see Torah, Darwin by natural evolution (wars, refugees: Russia blockade of Ukrainian grain
exports before it decomposes, famine in many parts of world), not by Torah-forbidden Jewish
murderers, esp. for recent murder of Europe Jewry (6 million) by Christians.*
*
- https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/rusko-neprerusi-dodavky-plynu-do-rakouska40398396#source=hp&seq_no=7&utm_campaign=abtest198_novy_panel_sluzeb_varCC&utm_
medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Rusko nepřeruší dodávky plynu do
Rakouska, Jitka Zadražilová, Novinky,27.5.2022
- https://cnn.iprima.cz/volodymyr-zelenskyj-pribeh-zidovskeho-prezidenta-jehoz-rodinazazila-holokaust-82198 : Volodymyr Zelenskyj: Příběh židovského (ukrajinského, má pozn.)
prezidenta, jehož rodina prožila holokaust/ Volodymyr Zelensky: Story of a Jewish (Ukraine,
my note) president whose family experienced the Holocaust, Topic: Ukrajina, Monika
Kabourková, 1.3.2022 Aktualizováno kvě 27, 2022 9:56:08odpol. 27.05, 2022 21:20:58
21.09, 2022 When Jews from the rather merciful unorthodox governmental army Haganah
and from the very merciless extreme right-wing militant groups of the Lehi met during the
founding of the State of Israel, both sides always kept their guns in their hands, but they
nearly never fired mutually against each other, because in the case of all Jews, it is one
nation which is completely connected by family ties. (my comment)
21.09, 2022 Když se potkali při zakládání Státu Izrael židé z celkem milosrdné neortodoxní
vládní armády hagany a z velmi nemilosrdných krajně pravicových bojůvek lechi, tak obě
strany vždy držely ruku na zbrani, avšak takřka nikdy na sebe nevystřelily, protože v případě
všech židů jde o jeden národ celý propojený rodinnými vazbami. (můj komentář)
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21.09, 2022 Židovští démoni na Ukrajině, Rusku a na Západě mohou brzy zničit Evropu skrz
atomovou válku jako jejich pomstu za židovský holocaust, původně holocaust zvířat, jestli nás
nezachrání židovští andělé./ Jewish demons in Ukraine, Russia and in the West can soon
annihilate Europe through atom war as their revenge for Jewish Holocaust, originally
holocaust of animals, unless Jewish angels save us.
https://www.facebook.com/caritaslogynews
22.09, 2022 Židé. Uzákoňte ihned na Západě prodej k jídlu lékařsky zaručených zdechlin
zvířat, které zemřely zásadně na stáří, popřípadě i porážkovou daň. V Bibli Ježíš z Nazaretu
zřejmě Bůh (syn) říká, jestli svět bude nespravedlivý, tak teď apokalypsa (zřejmě atomová
válka) může začít v Izraeli či skrz Izrael? Ježíš mluvil o konci světa zřejmě skrze atomovou
válku (Matouš 24: 14-36), tak jako vždy v jeho dospělosti mluvil v Izraeli, hlavně k židům
(Matouš 15: 21-28).
22.09, 2022 Jews. Enact immediately the sale of medically guaranteed carrions of animals
for food, which have on principle died of old age, possibly also slaughter tax in the West. In
Bible Jesus of Nazareth apparently the God (son) says if world is unjust, so now apocalypse
(apparently atomic war) can start in Israel or through Israel? Jesus spoke about end of
world, apparently through atomic war (Matthew 24: 14-36), so as always in his adulthood,
he spoke in Israel, mainly to Jews (Matthew 15: 21-28).
25.09, 2022 I když je rafinovaný (odbarvený) cukr rostlinného původu, veganům na něm vadí,
že se při čištění rafinovaného cukru používají filtry s rozemletými kostmi hospodářských
zvířat (spodium).
www.dtest.cz/clanek-1934/hnedy-nebo-bily-cukr : Hnědý, nebo bílý cukr?, Publikováno v
časopise 11/2011
25.09, 2022 Although refined (discolored) sugar is plant-based, vegans protest that refined
sugar filters with ground animal bones (spodium) are used to purify refined sugar.
www.dtest.cz/clanek-1934/hnedy-nebo-bily-cukr : Hnědý, nebo bílý cukr?, Publikováno v
časopise 11/2011/Brown or white sugar?, Published in the magazine 11/2011
28.09, 2022 Jiné mnoho z nejvyšších židovských vůdců Ukrajiny, resp. Ruska zřejmě usiluje o
mír, nikoliv o pomstu za holocaust proti Západní Ukrajině (viz https://tachles.tv/relacia/jccprague/jan-fingerland-12-ukrajinska-valka-a-jeji-zidovsky-pribeh : Jan Fingerland #12:
Ukrajinská válka a její židovský příběh, 20.9.2022, JCC Prague, podcast židovské televize
tachles.tv).
1) Podle mé Filosofie rovnováhy atomové válce zabrání jen schválení na Západě prodeje jako
potravy zdravotně zaručených zdechlin zvířat, zemřelých zásadně na stáří, popř. i porážkové
daně (viz Fermi paradox, Fermi měl manželku židovku).
2) Ad 1) lze spočítat jako co možná nejméně smrti a bolesti (tj. charita) v určitý časový
okamžik, ale nelze dokázat jako trest a odměna. Ad 1) je alespoň milosrdnější než většina
ostatních možností.
3) Stejně jako my, ani v Biblickém Starozákonním příběhu hrdina Lot nemohl dopředu vědět,
že jeho charita zachrání jeho rodinu od atomové bomby, kterou Bůh použil ke zničení
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hříšného města Sodomy ohněm. Tento Lot pouze věřil v Charitu, což však nakonec jeho rodinu
zachránilo. (Bible, Gen. 18:25)
4) Mnoho z nejvyšších vůdců Ukrajiny, resp. Ruska má údajně dvojí občanství izraelské a dále
ukrajinské, resp. ruské. Tj. současná hrozba použití atomových bomb na Západní Ukrajině,
jejíž obyvatelé v 1941-1945 anno Domini masově vraždili své židy, by mohla být úmyslná či
nějaký jiný podvod.
5) Dle mé Filosofie rovnováhy skutečná atomová válka začne spíše v Izraeli mezi židy a
muslimy. (Bible, Matouš 24: 14-36 a Matouš 15: 21-28)
28.09, 2022 Many other top Jewish leaders of Ukraine, or Russia apparently seek peace, not
revenge for the Holocaust against Western Ukraine (see https://tachles.tv/relacia/jccprague/jan-fingerland-12-ukrajinska-valka-a-jeji-zidovsky-pribeh : Jan Fingerland #12:
Ukrajinská válka a její židovský příběh/Ukrainian war and its Jewish story, 20.9.2022, JCC
Prague, radio broadcasting of Jewish television tachles.tv).
1) According to my Philosophy of Balance, atomic war will only be prevented by the approval
in the West of the sale as food of health-guaranteed carrions of animals, which have on
principle died of old age, or even slaughter tax (see Fermi paradox, Fermi had a Jewish wife).
2) Ad 1) can be counted as the least possible death and pain (ie charity) at a certain point in
time, but cannot be proven as penalty and reward. Ad 1) is at least more merciful than most
other options.
3) Like us, even in the Biblical Old Testament story, the hero Lot could not have known in
advance that his charity would save his family from the atomic bomb which God used to
destroy the sinful city of Sodom by fire. This Lot only believed in Charity, which in the end
saved his family. (Bible, Gen. 18:25)
4) Many of the top leaders of Ukraine, respectively Russia allegedly has dual Israeli and
Ukrainian, respectively Russian citizenship. I.e. the contemporary threat of use of atomic
bombs in Western Ukraine, whose inhabitants mass-murdered their Jews in 1941-1945 anno
Domini, could be intentional or some other fraud.
5) According to my Philosophy of Balance, the real atomic war will start more probably in
Israel between Jews and Muslims. (Bible, Matthew 24: 14-36 and Matthew 15: 21-28)
02.10, 2022 Putin říká, že k ochraně území Ruska užije „všechny dostupné prostředky“, „to není bluf“,
tj. hrozba užití atom bomb proti Ukrajině.* „Lidé, kteří říkají, že blafuje, se spoléhají jen na svou
intuici", „protože pokud jde o Ukrajinu, zatím neblafoval“, řekl F. Heisbourg z Mezinárodního institutu
pro strategická studia (IISS).** Putin schválil Ruska anexi dalšího Ukrajiny území. Den poté Rusko
ztratilo anektované město Lyman zařazené pod deštník atom bomb.***
* https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-amerika-usa-varuji-rusko40409757#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&ut
m_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : USA varovaly Rusko před
katastrofou, pokud použije jaderné zbraně, 25.9.2022, ČTK
** https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/usa-rusko-jaderne-zbrane-putin-bidenukrajina.A220228_220337_zahranicni_bur : Američané by se jaderného konfliktu bát neměli, řekl
Biden, 28.2.2022 22:16, aktualizováno 23:28
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*** https://www.novinky.cz/clanek/valka-na-ukrajine-kadyrova-nastvala-porazka-v-lymanu-nasadmejaderne-zbrane-vyzyva40410312#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=3&ut
m_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Kadyrova naštvala porážka v
Lymanu: Nasaďme jaderné zbraně, vyzývá, 1.10.2022, Magdalena Žohová

02.10, 2022 Putin says he will use "all available means" to protect Russia's territory, "it isn't
bluff", ie threat of using atom bombs against Ukraine.* "People who say he's bluffing, only rely
on their intuition", "because as to Ukraine he didn't bluffed yet," said F. Heisbourg from
International Institute for Strategic Studies (IISS).** Putin approved Russia's annexation of
another Ukraine territory. Day after, Russia lost annexed city of Lyman placed under umbrella
of atom bombs.***
* https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-amerika-usa-varuji-rusko40409757#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_n
o=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : USA varovaly
Rusko před katastrofou, pokud použije jaderné zbraně, 25.9.2022, ČTK
** https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/usa-rusko-jaderne-zbrane-putin-bidenukrajina.A220228_220337_zahranicni_bur : Američané by se jaderného konfliktu bát neměli,
řekl Biden, 28.2.2022 22:16, aktualizováno 23:28
*** https://www.novinky.cz/clanek/valka-na-ukrajine-kadyrova-nastvala-porazka-v-lymanunasadme-jaderne-zbrane-vyzyva40410312#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_n
o=3&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz : Kadyrova
naštvala porážka v Lymanu: Nasaďme jaderné zbraně, vyzývá, 1.10.2022, Magdalena Žohová
02.10, 2022 Rusko mluví o užití atom bomb proti Západní Ukrajině a ve velkém nakupuje
jodové tablety proti radiaci možná pro své vojáky ve východní Ukrajině. Rusko se urychleně
rozhodlo nakoupit velké množství jodidu draselného snad jen za 86000 dolarů, vyplývá z
příkazu zveřejněného na webu Státních zakázek Ruska.*
* https://www.forum24.cz/kreml-mluvi-o-jadernych-zbranich-a-ve-velkem-nakupuje-jodovetablety/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu : Kreml mluví o jaderných
zbraních a ve velkém nakupuje jodové tablet, Pavel Šmejkal, deník FORUM 24, 27.9.2022

02.10, 2022 Russia is speaking about using atom bombs against Western Ukraine and is
buying large amount of anti-radiation iodine tablets, possibly for its soldiers in eastern
Ukraine. Russia has urgently decided to purchase a large amount of potassium iodide
perhaps only for 86000 USD, according to an order published on the website of the State
Contracts of Russia.*
* https://www.forum24.cz/kreml-mluvi-o-jadernych-zbranich-a-ve-velkem-nakupuje-jodovetablety/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu : Kreml mluví o
jaderných zbraních a ve velkém nakupuje jodové tablet, Pavel Šmejkal, FORUM 24
newspaper, 27.9.2022
12.10, 2022 Ačkoliv v neověřeném vyjádření mého odborníka na jinou oblast zemědělství
nyní zbylé 2 (z cca 50 českých komunistických**) cukrovarů údajně užívají při odbarvování
cukru neživočišné aktivní uhlí. Tak dne 31.12.1981 se při odbarvování cukru v
československém cukrovarnictví stále běžně UŽÍVÁ ŽIVOČIŠNÉ AKTIVNÍ UHLÍ ze zvířecích
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kostí (viz heslo "spodium" encyklopedického slovníku Československé akademie věd s
redakční uzávěrkou k 31.12.1981*).
* spodium (-dy-, lat., řec.), kostní uhlí - jemně rozptýlený uhlík. Vyrábí se karbonizací
odtučněných kostí. POUŽÍVÁ SE zejm. v cukrovarnictví k odbarvování rafinádních šťáv
(kléry)., viz str. 371, Ilustrovaný encyklopedický slovník, III. díl Pro-Ž, kolektiv autorů
Encyklopedického institutu Československé akademie věd pod vedením hlavní redakce
Československé encyklopedie, Redakční uzávěrka 31.12.1981, vydala ACADEMIA,
nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1982, Vydání první
** https://www.vyzivaspol.cz/wp-content/uploads/2017/06/10.pdf : Historie výroby a
konzumace cukrů aneb CUKROVARNICTVÍ dříve, nyní a v budoucnosti ? aneb CUKR ZÁKLAD
ŽIVOTA, Prof.Ing. Zdeněk Bubník, CSc., Ústav sacharidů a cereálií Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, citováno 12.10.2022
12.10, 2022 Although in unverified statement of my expert in another agriculture field now
the remaining 2 (out of ca. 50 Czech communist**) sugar factories allegedly use non-animal
activated carbon for sugar decolorization. So on 31.12.1981, ANIMAL ACTIVATED CARBON
from animal bones is still routinely USED in decolorization of sugar in Czechoslovak sugar
industry (see an entry "spodium" in encyclopedic dictionary of Czechoslovak Academy of
Sciences with editorial deadline of 31.12.1981*).
* spodium (-dy-, Latin, Greek), bone coal - finely dispersed carbon. It is produced by
carbonizing defatted bones. IT IS USED especially in the sugar industry to decolorize refined
juices (colourings)., see page 371, Illustrated Encyclopedic Dictionary, III. volume Pro-Ž,
collective of authors of the Encyclopedic Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences
under the leadership of the chief editor of the Czechoslovak Encyclopedia, Editorial deadline
31.12.1981, published by ACADEMIA, publishing house of the Czechoslovak Academy of
Sciences, Prague 1982, First edition
** https://www.vyzivaspol.cz/wp-content/uploads/2017/06/10.pdf : Historie výroby a
konzumace cukrů aneb CUKROVARNICTVÍ dříve, nyní a v budoucnosti ? aneb CUKR ZÁKLAD
ŽIVOTA/History of sugar production and consumption, or SUGAR MAKING before, now and in
the future? or SUGAR THE BASIS OF LIFE, Prof.Ing. Zdeněk Bubník, CSc., Institute of
Carbohydrates and Cereals, University of Chemistry and Technology Prague, cited 12.10.2022
12.10, 2022 Nízká hladina testosteronu v mužském organismu se projevuje jako vyšší hladina
cukru v krvi a vyšší riziko cukrovky 2. typu.* Podle mě: tj. neagresivní lidské tělo má strach
nutit buňky těla spalovat zavražděné živočišné (např. spodiem odbarvené, viz níže) cukry z
důvodu jejich evoluční vazby, což se může projevit i v psychice člověka jako paranoidní strach
(schizofrenie), ale agresivní tělo může vyvolat imunitní válku v těle a jen spalovaní cukrů dává
tělu živočichů energii.
* https://native.seznamzpravy.cz/zvyste-hladinu-testosteronu-ve-svemtele/?utm_source=Seznam&utm_medium=HP_Box_SZ_7 : Seznam Zprávy, SEZNAM NATIVE ve
spolupráci s Primulus, Únava&špatná nálada, Zvyšte hladinu testosteronu ve svém těle, Text:
Kristýna Dlasková, COPYRIGHT © 1996–2020, SEZNAM.CZ, A.S.
12.10, 2022 Low testosterone in the male body manifests as higher blood sugar and higher
risk of type 2 diabetes.* In my opinion: ie non-aggressive human body is afraid to force body's
cells to burn the murdered animal (eg spodium-discolored, see below) sugars because of their
evolutionary links, which can also manifest in human psyche as paranoid fear (schizophrenia),
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but an aggressive body can trigger an immune war in body and only burning of sugars gives
an animal body energy.
* https://native.seznamzpravy.cz/zvyste-hladinu-testosteronu-ve-svemtele/?utm_source=Seznam&utm_medium=HP_Box_SZ_7 : Seznam Zprávy, SEZNAM NATIVE ve
spolupráci s Primulus, Únava&špatná nálada, Zvyšte hladinu testosteronu ve svém těle/in
cooperation with Primulus, Fatigue & bad mood, Increase the level of testosterone in your
body, Text: Kristýna Dlasková, COPYRIGHT © 1996–2020, SEZNAM.CZ, A.S.
12.10, 2022 Lidé jsou zřejmě opice ve vztahu k Bohu: V Bible ČEP, Genesis 1-2 jsou tři termíny
1) člověk jako obraz (hebrejský slovní kořen  צלמv Aleppo codex) Boží, 2) člověk a živočichové
jako vegetariáni, 3) člověk panující nad přírodou. Překlad obraz Boží je nesprávný, nyní v
hebrejštině: kořen celem- צלמznamená fotka, tj. nedokonalý obraz, ale odvozeno zřejmě od
slova c/o/lea-לע/ו/צ, což znamená kulhavý, chromý* (Boží).
* heslo: צולע-limping, lame, poor, unsatisfactory, viz str. 580, Multi Dictionary, Bilingual
Learners Dictionary, Edna Lauden, Liora Weinbach, Hebrew-Hebrew-English, EnglishHebrew, English-Miriam Shani, Tel Aviv, 1998, ISBN 965-390-003-x
12.10, 2022 People are apparently apes in relation to the God: In the Bible KJV, Genesis 1-2
there are three terms 1) human being as the image (Hebrew verbal root  צלמin Aleppo codex)
of God, 2) human being and animals as vegetarians, 3) human being with dominion over
nature. The translation image of God is incorrect, now in Hebrew: the verbal root צלמ-tselem
means a photo, ie an imperfect image, but derived apparently from the word לע/ו/צ-ts/o/lea,
which means limping, lame* (of God).
* the entry: צולע-limping, lame, poor, unsatisfactory, see page 580, Multi Dictionary, Bilingual
Learners Dictionary, Edna Lauden, Liora Weinbach, Hebrew-Hebrew-English, EnglishHebrew, English-Miriam Shani, Tel Aviv, 1998, ISBN 965-390-003-x
17.10, 2022 V Biblickém ráji nezištné přednostní přátelství mezi zvířaty a Adamem, kde
všichni byli vegetariáni, nahradilo přednostní přátelství mezi Adamem a jeho ženou Evou, kde
Eva kvůli ztrátě krve v období její menstruace a jejich společné děti i chlapci do 18 let jedí
tisíce zavražděných zvířat. To vyvolalo u zvířat velkou žárlivost ve vztahu k ženám a jejich
malým dětem, pak i k dospělým mužům, jestli jejich ženy, děti jedí zavražděné maso.*
* Jenže stvořením lidské samice vzniká další trhlina mezi lidmi a faunou, protože zvířata
ztrácejí pozici hlavních a dosud jediných Adamových druhů. ... Lze to chápat tak, že zvířecí
svět žárlil na lidskou samici, která zapříčinila sestup fauny na nižší pozici, k pomstě byl vybrán
had, ten je v textu výslovně označený za nejchytřejšího ze zvířat. (10:00-10:49) Když se
hrdina románu Kajícník od Isaaca Bashevise Singera rozhodne stát ortodoxním věřícím a
současně vegetariánem, jeho noví souvěrci to považují za přepjaté, člověk nemá být
milosrdnější než Hospodin, ovšem prorocké knihy hebrejské Bible vyjádřily naději, že toto
není setrvalý stav, prorok Izajáš slibuje, že v mesiášské éře bude vlk lehávat vedle beránka a
tele se pást vedle lvíčete. (14:26-14:53), viz https://tachles.tv/relacia/jcc-prague/jcc-pragueuvadi-predvarenou-bibli-mame-radi-zvirata : JCC Prague uvádí Předvařenou bibli: Máme rádi
zvířata, 16 min, 10.10.2022, JCC Prague, Autor: Jan Fingerland
17.10, 2022 In Biblical Paradise, unselfish preferential friendship between animals and Adam,
where all were vegetarians, was replaced by preferential friendship between Adam and his
wife Eve, where Eve, because of the blood loss during her period, and their children also boys
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under the 18 year age eat thousands of murdered animals. This caused big jealousy of animals
in relation to women and their young children, then also to adult men if their wives, children
eat murdered meat.*
* But the creation of the human female creates another hole between humans and fauna, as
animals lose their position as the main and so far only friends of Adam. ... It can be understood
that the animal world was jealous of the human female, which was caused by the decrease of
the fauna to a lower position, a snake was chosen for revenge, which is explicitly mentioned in
the text as the cleverest of animals. (10:00-10:49) When the hero of the novel The Penitent by
Isaac Bashevis Singer decides to become an Orthodox believer and a vegetarian at the same
time, his new co-religionists consider it too much, man is not supposed to be more merciful
than God, but the prophetic books of the Hebrew Bible expressed the hope that this is not a
permanent state, the prophet Isaiah promises that in the messianic era the wolf will lie down
beside the lamb and the calf will graze beside the young lion. (14:26-14:53), see
https://tachles.tv/relacia/jcc-prague/jcc-prague-uvadi-predvarenou-bibli-mame-radi-zvirata
: JCC Prague uvádí Předvařenou bibli: Máme rádi zvířata/JCC Prague presents the Pre-cooked
Bible: We like animals, 16 min, 10.10.2022, JCC Prague, Author: Jan Fingerland
17.10, 2022 Podle odpůrců modelové osoby (katolické) církve: 1) manipulátor-diktátor, 2)
homosexuál, slaboch, 3) zločinec, 4) sexuální oběť, prostitut, prostitutka. Proto nyní se v
(katolické) církvi její členové často nemají rádi (tj. neví, že se ve skutečnosti mají rádi). Proti
tomu je církev živých tvorů, kde se všichni mají rádi (tj. charita).*
*https://www.facebook.com/king.oldrich/videos/2366165646761288 : možně parodie
vysvěcení biskupa, Oldřich Augustin Král, 7.3.2019
https://www.facebook.com/king.oldrich : Oldřich Augustin Král, Kardinal DOCM., Mons.,
Biskup., Dr. OLDŘICH AUGUSTIN KRÁL, Církev Jednoty

17.10, 2022 According to opponents, the model persons of (Catholic) church: 1) manipulatordictator, 2) homosexual, weak, 3) criminal, 4) sexual victim, prostitute-man, prostitutewoman. Therefore now in (Catholic) church, its members often do not like each other (ie they
do not know that they in fact like each other). Against this is church of living creatures where
everyone likes each other (ie charity).*
*https://www.facebook.com/king.oldrich/videos/2366165646761288 : possibly parody of
bishop-consecration/parodie vysvěcení biskupa, Oldřich Augustin Král, 7.3.2019
https://www.facebook.com/king.oldrich : Oldřich Augustin Král, Kardinal DOCM., Mons.,
Biskup./Bishop., Dr. OLDŘICH AUGUSTIN KRÁL, Unity Church/Církev Jednoty

20.10, 2022 Měli nízký testosteron(dopamin)*, tj. etický vegetarián-frutarián, jejich tělo mělo
strach spalovat zavražděné živočišné cukry, tak v jejich těle, resp. světě možná nezačne
imunitní válka, když se tam zvýšil testosteron. Imunitní válka je např. cukrovka 1. typu,
roztroušená skleróza, kdy imunitní buňky ničí jiné buňky jejich vlastního těla jako krevní
mstu, resp. ve světě (démoni-)hadi** vraždí jeden druhého z hladu, pak vzájemná krevní msta.
* http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=643 : SEXUÁLNÍ FUNKCE, ANTIPSYCHOTIKA,
PROLAKTIN A TESTOSTERON U MUŽŮ SE SCHIZOFRENIÍ, Alexandra Žourková, Monika
Večeřová, Tomáš Kašpárek, Sandra Bogorová, Jana Ščerbová, Psychiatrická klinika LF MU a
FN, Brno, Čes a slov Psychiat 2010; 106(4): 221–225
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** seriál „Byl jednou jeden život“ (viz literatura) 3 DVD, díl „9. Mozek“, čas 2:30-3:55 před
200 milióny let se vyvinul primitivní mozek, tj. mozková kůra plazů-archikortex, umožňující
primitivní reakce jako agresivní obrana teritoria, tyto primitivní reakce a tato část mozku
existují také u moderního člověka, před 100 milióny let to byl paleokortex, (tj. mozková
kůra savců viz 1 DVD, díl „1. Planeta Buněk“, čas 4:48-5:06) zprostředkující obavu, strach,
počátky paměti, čas 4:10-5:48 před 100.000 lety to byl neokortex tvořící 85% hmotnosti
mozku umožňující sdílení myšlenek, počítání, umění, přemýšlet o příčinách a chovat se
civilizovaně, a problémová komunikace neokortexu a primitivní mozkové kůry
(archikortexu a paleokortexu), čas 23:30-25:50 mozek má víceméně úplnou kontrolu nad
člověkem, komunikace neokortexu a primitivní mozkové kůry (archikortexu a
paleokortexu) způsobuje věčné dilema mezi agresivním či civilizovaným řešením situace
živým tvorem, primitivní část mozku se pořád snaží převládnout. Mozek skladuje většinu
toho, co vnímáme vědomě, z toho, co vnímáme nevědomě, mozek ukládá asi 1/100,
mozek vnímá vše najednou. Každá část těla je kontrolována určitou oblastí mozku, větší
části mozku jsou potřeba na citlivější části těla, např. ruce a obličej. Přenos do mozku se
děje prostřednictvím povrchových buněk těla a jeho smyslů a pomocí nervů, resp. jejich
nervových buněk-neuronů a jejich výběžků-dendritů vedených po celém těle, a to pomocí
chemických látek neurotransmiterů-nervových přenašečů. Literatura: “Byl jednou jeden
život", v originále: "Il était une fois ... la Vie", created by Albert Barillé, music composed
by: Michel Legrand, characters designed by: Jean Barbaud, copyright PROCIDIS-Paris, v
České republice copyright: BH promo CZ 2008, titulní píseň Jana Mařasová, Ľuba, 1,2,4,5
DVD 104 minut, 3,6 DVD 130 minut, 26 dílů seriálu.

20.10, 2022 They had low testosterone(dopamine)*, ie an ethical vegetarian-fruitarian, their
body was afraid to burn the murdered animal sugars, so in their body, virtually their world an
immune war does not possibly start when testosterone increased there. Immune war is, eg
diabetes of the 1st type, multiple sclerosis, when immune cells destroy other cells of their own
body as blood revenge, or in world the (demons-)snakes** murder each other out of hunger,
then mutual blood revenge.
* http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=643 : SEXUÁLNÍ FUNKCE, ANTIPSYCHOTIKA,
PROLAKTIN A TESTOSTERON U MUŽŮ SE SCHIZOFRENIÍ/SEXUAL FUNCTION,
ANTIPSYCHOTICS, PROLACTIN AND TESTOSTERONE IN MEN WITH SCHIZOPHRENIA,
Alexandra Žourková, Monika Večeřová, Tomáš Kašpárek, Sandra Bogorová, Jana Ščerbová,
Psychiatrická klinika LF MU a FN/Psychiatric Clinic of the Faculty of Medicine of the Masaryk
University and Faculty Hospital, Brno, magazine: Čes a slov Psychiat 2010; 106(4): 221–225
** The series "Once Upon a Time … Life" (see Literature) 3 DVD, Part 9 "The Brain", time 2:30
to 3:55, 200 million years ago evolved a primitive brain, i.e. reptiles cortex-archicortex,
allowing primitive aggressive reactions such as territorial defense, these primitive reactions
and this part of the brain are also at modern human, 100 million years ago, it was
paleocortex (i.e. cerebral cortex of mammals see 1 DVD, Part 1 "Cells – Their Amazing Story",
time 4:48 to 5:06) getting over fear, the beginnings of memory, time 4:10-5:48, 100,000
years ago it was the neocortex comprising 85% weight of the brain allowing the sharing of
ideas, counting, art, thinking about the causes and to act in civilized manner, and the
problem of communication of neocortex and primitive cerebral cortex (archicortex and
paleocortex), time 23:30-25:50, the brain has more or less complete control over man,
communication of neocortex and the primitive cerebral cortex (archicortex and paleocortex)
causes the eternal dilemma between aggressive and civilized solution of the situation by
living creature, primitive part of the brain is still trying to prevail. The brain stores most, of
what we perceive consciously, from what we perceive unconsciously, the brain stores about
1/100, the brain perceives everything at once. Each body part is controlled by certain area of
the brain, larger parts of the brain are needed for more sensitive body parts such as hands
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and face. Transfer to the brain is mediated through surface cells of the body and its senses
and through the nerves, virtually their nerve cells, neurons and their dendrites dispersed
throughout the body, using chemical neurotransmitters. Literature: "Once Upon a Time …
Life", the original: "Il était une fois ... la vie", created by Albert Barillé, Music Composed by
Michel Legrand, characters designed by: Jean Barbaud, copyright Procidis-Paris, the Czech
Republic copyright: BH promo CZ 2008, title song of Jane Mařasová, Ľuba, 1,2,4,5 DVD 104
minutes, 3, 6 DVD 130 minutes, 26 episodes of the series.
21.10, 2022 Současný kapitalisticko-imperialistický režim je také peklo, a to jak pro slabé
(hospodářská zvířata, pokusná zvířata a jiná zvířata, šikanované děti ve školách, šikanované
zaměstnance atd.) tak i pro silné, jež jsou nuceni sadisticky mučit slabé. Existuje možnost
trvalého úniku v tomto světě z tohoto pekla v podobě charity, tj. působení co možná
nejméně smrti a bolesti?
21.10, 2022 Contemporary capitalist-imperialist regime is also hell, both for the weak (farm
animals, experimental animals and other animals, bullied children in schools, bullied
employees, etc.) and for the strong, who are forced to torture the weak sadistically. Is there
a possibility of permanent escape in this world from this hell in form of charity, i.e. causing
the least possible death and pain?
21.10, 2022 Antipsychotika (i /milosrdný*/ výron spermatu) blokují dopamin
(neuropřenašeč v mozku zapojený do orgasmu), zvyšují prolaktin (hormon stimulující mléčné
žlázy), tak blokují testosteron (mužů pohlavní hormon). Antidepresiva (i pohlavní abstinence)
zvyšují dopamin, blokují prolaktin, tak zvyšují testosteron.** Schizofrenici: po mléka světadobě (antipsychotika) do 44 let, je testosteronu světa-doba (antidepresiva) od 45-54 let
(nejvíce sebevražd).***
* např. Bible, Leviticus 15,16
** http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=643 : SEXUÁLNÍ FUNKCE, ANTIPSYCHOTIKA,
PROLAKTIN A TESTOSTERON U MUŽŮ SE SCHIZOFRENIÍ, Alexandra Žourková, Monika
Večeřová, Tomáš Kašpárek, Sandra Bogorová, Jana Ščerbová, Psychiatrická klinika LF MU a
FN, Brno, Čes a slov Psychiat 2010; 106(4): 221–225
*** V letech 1996 – 2001 spáchalo nejvíce lidí sebevraždu ve věku 45 až 49 let. Nejvíce mužů,
kteří v těchto letech spáchali sebevraždu, byly ve věku od 45 do 49 let. Naopak u žen to byl
věk mezi 50 až 54 let., viz https://is.muni.cz/th/ivduj/Bakalarska_prace.pdf : str. 29,
MASARYKOVA UNIVERZITA, Pedagogická fakulta, KATEDRA OBČANSKÉ VÝCHOVY,
SEBEVRAŽDA, Bakalářská práce, Brno 2009, Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D., Autor
práce: Veronika Rozsypalová
21.10, 2022 Antipsychotics (also /merciful*/ sperm ejaculation) block dopamine
(neurotransmitter in brain engaged in orgasm), increase prolactin (hormon stimulating
mammary glands), so block testosterone (male sex hormone). Antidepressants (including
sexual abstinence) increase dopamine, block prolactin, so increase testosterone.**
Schizophrenics: after a milk world-period (antipsychotics) up to 44 years, a testosterone
world-period (antidepressants) is from 45-54 years (suicides-maximum).***
* eg Bible, Leviticus 15,16
** http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=643 : SEXUÁLNÍ FUNKCE, ANTIPSYCHOTIKA,
PROLAKTIN A TESTOSTERON U MUŽŮ SE SCHIZOFRENIÍ/SEXUAL FUNCTION,
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ANTIPSYCHOTICS, PROLACTIN AND TESTOSTERONE IN MEN WITH SCHIZOPHRENIA,
Alexandra Žourková, Monika Večeřová, Tomáš Kašpárek, Sandra Bogorová, Jana Ščerbová,
Psychiatrická klinika LF MU a FN/Psychiatric Clinic of the Faculty of Medicine of the Masaryk
University and Faculty Hospital, Brno, magazine: Čes a slov Psychiat 2010; 106(4): 221–225
*** In 1996-2001 anno Domini, the most people committed suicide between the ages of 45
and 49 years old. Most men who committed suicide in this period were between the ages of 45
and 49 years old. On the contrary, for women it was between the ages of 50 and 54 years old.,
see https://is.muni.cz/th/ivduj/Bakalarska_prace.pdf : page 29, MASARYK UNIVERSITY,
Faculty of Education, DEPARTMENT OF CIVIC EDUCATION, SUICIDE, Bachelor thesis, Brno
2009, Supervisor: PhDr. Milan Valach, Ph.D., Thesis author: Veronika Rozsypalová/
MASARYKOVA UNIVERZITA, Pedagogická fakulta, KATEDRA OBČANSKÉ VÝCHOVY,
SEBEVRAŽDA, Bakalářská práce, Brno 2009, Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D., Autor
práce: Veronika Rozsypalová

21.10, 2022 Ve starověké Spartě bojovníci často jedli černou polévku.
Tento vývar byl směsí prasečí krve, (pro konzervaci:) octa a soli.
Černá polévka mohla být vedle zavražděného masa jeden z možných
důvodů jejich vyššího vzrůstu, síly oproti jejich sousedům. I
Mongolové jako světa ex-dobyvatelé pijí krev dobytka. Krev možná
pijí i hadi. Ale k odebrání krve zvířete jej nepotřebujeme zavraždit, tj.
ne vždy proti mé Filosofií rovnováhy.*
*
- https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/historie/co-se-jedlo-ve-starov%C4%9Bk%C3%A9-spart%C4%9B%C4%8Dernou-pol%C3%A9vku-by-m%C4%9Bli-j%C3%ADst-mu%C5%BEi-i-dnes/arAA13deVC?ocid=msedgntp&cvid=385b9b91863e48fb85c9a37b4563a0ca : Co se jedlo ve starověké
Spartě. Černou polévku by měli jíst muži i dnes, Natálie Borůvková, 21.10.2022, Dotyk.cz
- Petr Pešek, Subarktická kuchyně národů Ruska, https://www.navychod.org/subarkticka-kuchynenarodu-ruska-2/ : Požívání čerstvé krve je jev rozšířený na celém severu. Z naříznuté sobí artérie (tj.
tepny, správně zřejmě žíly, má pozn.) se krev buď přímo pije, nebo se míchá s mlékem. Pokud není
domorodec příliš hladový, sob tuto proceduru bez úhony přežije. (Konzumace krve smíchané s mlékem
je prokázaná i u Skythů a u Mongolů či Tatarů, od nichž se výraz „krev a mlíko“ rozšířil i do slovanských
jazyků. Původní výraz „krev a mlíko“ tedy nijak nesouvisel s barvou tváře, ale spíše se zdravím, které
tento nápoj zaručoval).

21.10, 2022 In ancient Sparta, warriors often ate a black soup. This
broth was mixture of pig's blood, (for preservation:) vinegar and salt.
Black soup could have been one of possible reasons for their higher
height, strength compared to their neighbors, in addition to the
murdered meat. Also Mongols as world ex-conquerors drink blood of
cattle. Also snakes possibly drink blood. But to take the blood of an
animal we don't need to murder it, ie not always against my
Philosophy of Balance.*
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*
- https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/historie/co-se-jedlo-ve-starov%C4%9Bk%C3%A9-spart%C4%9B%C4%8Dernou-pol%C3%A9vku-by-m%C4%9Bli-j%C3%ADst-mu%C5%BEi-i-dnes/arAA13deVC?ocid=msedgntp&cvid=385b9b91863e48fb85c9a37b4563a0ca : What was eaten in ancient
Sparta. Men should still eat black soup today/Co se jedlo ve starověké Spartě. Černou polévku by měli
jíst muži i dnes, Natálie Borůvková, 21.10.2022, Dotyk.cz
- Petr Pešek, Subarktická kuchyně národů Ruska/Subarctic cuisine of the nations of Russia,
https://www.navychod.org/subarkticka-kuchyne-narodu-ruska-2/ : Eating fresh blood is a widespread
phenomenon throughout the North. Blood from a cut reindeer artery (correctly apparently the vein,
my note) is either drunk directly or mixed with milk. If the aboriginal is not too hungry, the reindeer
will survive this procedure as health. (The consumption of blood mixed with milk is also proven among
the Scythians and among the Mongols and Tatars, from whom the expression "blood and milk" spread
to the Slavic languages. The original expression "blood and milk" was therefore not related to the color
of the face, but rather to health, which guaranteed this drink).

23.10, 2022 Jestliže i pro děti a ženy nebude uzákoněno a s výjimkou
krajní nouze důsledně vynucováno jedení z mrtvol zvířat jen lékařsky
zaručených zdechlin zvířat (např. po veterinární pitvě a převařených
v několika vodách v hrnci pod pokličkou), které zemřely zásadně na
stáří, popřípadě i porážková daň jako trest za porušení tohoto, tak v
Izraeli či skrz Izrael brzy zahájí atomovou třetí světovou válku, ale
doufám, že předtím milosrdně zemřu.*
* Bible, Matouš 24: 14-36, 15: 21-28

23.10, 2022 If also for children and women the eating from dead
animals of only medically guaranteed carrions of animals (eg after
veterinary autopsy and boiled in several waters in a pot under the
lid), which have on principle died of old age, possibly also slaughter
tax as a punishment for violating this, will not be enacted by law and,
with the exception of extreme need, consistently enforced, so in
Israel or through Israel one will apparently soon start an atomic third
world war, but I hope, that before it I will die mercifully.*
* Bible, Matthew 24: 14-36, 15: 21-28
01.11, 2022 Rusko-Ukrajina válka: může být další roky se stupňujícím, zločinným terorem,
státy údajně nejsou fyzicky nemocné, brzy z toho obviní nenávistnou intriku světového židozednářského spiknutí, tak atom válka a proti relativně nespravedlivé židovské celosvětové
nadvládě pomsta mohou brzy být.*
* str. 323, Dvěstě let pospolu, Díl první Dějiny rusko-židovských vztahů v letech 1795-1916,
Alexandr Solženicyn, vydala Academia, nakladatelství Akademie Věd České republiky, překlad
z ruského originálu, vydání první, Praha 2004
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01.11, 2022 Russia-Ukraine war: it can be next years of increasing, criminal terror, the
States are not allegedly physically ill, they will soon accuse of it the hateful intrigue of the
world Jewish-Masonic conspiracy, so atom war and the against relatively unrighteous
Jewish global domination-revenge can soon be.*

* page 323, Dvěstě let pospolu/Two Hundred Years Together, First Part Dějiny ruskožidovských vztahů v letech 1795-1916/History of Russian-Jewish Relations in the Years
1795-1916, Aleksandr Solzhenitsyn, published by Academia, nakladatelství Akademie Věd
České republiky/Academia, publishing house of Czech Academy of Sciences, translation
from Russian original, first edition, Prague 2004
02.11, 2022 (Žid)andělé dávají nám práci. Ale (Žid)hadi jsou možná v pekle a tam mohou jen
jíst ty při plném vědomí lidi, možná by v budoucnu mohli pít lidskou krev čerstvou či
uvařenou pro konservaci s octem, solí, bez potřeby lidi zavraždit. Četné (Žid)hadí děti pro
hlad jsou mazané, nedůvěryhodné, působí necharitní chyby v produkci, tato produktu koupě
je krevní msty břemeno, chtějí rovnost, svobodu ve vztahu k nežidům, ale ne bratrství s nimi.*
* seriál „Byl jednou jeden život“ (viz literatura) 3 DVD, díl „9. Mozek“, čas 2:30-3:55 před 200
milióny let se vyvinul primitivní mozek, tj. mozková kůra plazů-archikortex, umožňující
primitivní reakce jako agresivní obrana teritoria, tyto primitivní reakce a tato část mozku
existují také u moderního člověka, před 100 milióny let to byl paleokortex, (tj. mozková kůra
savců viz 1 DVD, díl „1. Planeta Buněk“, čas 4:48-5:06) zprostředkující obavu, strach, počátky
paměti, čas 4:10-5:48 před 100.000 lety to byl neokortex tvořící 85% hmotnosti mozku
umožňující sdílení myšlenek, počítání, umění, přemýšlet o příčinách a chovat se civilizovaně, a
problémová komunikace neokortexu a primitivní mozkové kůry (archikortexu a
paleokortexu), čas 23:30-25:50 mozek má víceméně úplnou kontrolu nad člověkem,
komunikace neokortexu a primitivní mozkové kůry (archikortexu a paleokortexu) způsobuje
věčné dilema mezi agresivním či civilizovaným řešením situace živým tvorem, primitivní část
mozku se pořád snaží převládnout. Mozek skladuje většinu toho, co vnímáme vědomě, z toho,
co vnímáme nevědomě, mozek ukládá asi 1/100, mozek vnímá vše najednou. Každá část těla
je kontrolována určitou oblastí mozku, větší části mozku jsou potřeba na citlivější části těla,
např. ruce a obličej. Přenos do mozku se děje prostřednictvím povrchových buněk těla a jeho
smyslů a pomocí nervů, resp. jejich nervových buněk-neuronů a jejich výběžků-dendritů
vedených po celém těle, a to pomocí chemických látek neurotransmiterů-nervových
přenašečů. Literatura: “Byl jednou jeden život", v originále: "Il était une fois ... la Vie", created
by Albert Barillé, music composed by: Michel Legrand, characters designed by: Jean Barbaud,
copyright PROCIDIS-Paris, v České republice copyright: BH promo CZ 2008, titulní píseň Jana
Mařasová, Ľuba, 1,2,4,5 DVD 104 minut, 3,6 DVD 130 minut, 26 dílů seriálu.
02.11, 2022 (Jew)angels give us work. But (Jew)snakes are possibly in hell and there they can
only eat the in full conscious people, possibly in future they could drink people's blood fresh
or boiled for preservation with vinegar, salt without need to murder people. Numerous
(Jew)snake children for hunger are cunning, untrustworthy, cause uncharitable errors in
production, this product purchase is a blood revenge burden, want equality, freedom in
relation to non Jews, but not brotherhood with them.*
* The series "Once Upon a Time … Life" (see Literature) 3 DVD, Part 9 "The Brain", time 2:30
to 3:55, 200 million years ago evolved a primitive brain, i.e. reptiles cortex-archicortex,
allowing primitive aggressive reactions such as territorial defense, these primitive reactions
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and this part of the brain are also at modern human, 100 million years ago, it was paleocortex
(i.e. cerebral cortex of mammals see 1 DVD, Part 1 "Cells – Their Amazing Story", time 4:48 to
5:06) getting over fear, the beginnings of memory, time 4:10-5:48, 100,000 years ago it was
the neocortex comprising 85% weight of the brain allowing the sharing of ideas, counting, art,
thinking about the causes and to act in civilized manner, and the problem of communication of
neocortex and primitive cerebral cortex (archicortex and paleocortex), time 23:30-25:50, the
brain has more or less complete control over man, communication of neocortex and the
primitive cerebral cortex (archicortex and paleocortex) causes the eternal dilemma between
aggressive and civilized solution of the situation by living creature, primitive part of the brain
is still trying to prevail. The brain stores most, of what we perceive consciously, from what we
perceive unconsciously, the brain stores about 1/100, the brain perceives everything at once.
Each body part is controlled by certain area of the brain, larger parts of the brain are needed
for more sensitive body parts such as hands and face. Transfer to the brain is mediated
through surface cells of the body and its senses and through the nerves, virtually their nerve
cells, neurons and their dendrites dispersed throughout the body, using chemical
neurotransmitters. Literature: "Once Upon a Time … Life", the original: "Il était une fois ... la
vie", created by Albert Barillé, Music Composed by Michel Legrand, characters designed by:
Jean Barbaud, copyright Procidis-Paris, the Czech Republic copyright: BH promo CZ 2008, title
song of Jane Mařasová, Ľuba, 1,2,4,5 DVD 104 minutes, 3, 6 DVD 130 minutes, 26 episodes of
the series.
09.11, 2022 Antipsychotika, část antidepresiv (kozlík lékařský), i milosrdný výron semene* snižují
množství testosteronu zvýšeného zejména jedením poraženého masa, jež je nejlepší nahradit
rostlinnými semeny pro nižší hladinu testosteronu. Tato vysoká hladina testosteronu jako důsledek
jedení poraženého masa tlačí na mozek, a tak způsobuje maniodepresivní i schizofrenní mánie.
* např. Bible, Leviticus 15,16

09.11, 2022 Antipsychotics, some antidepressants (Valerian herb), also merciful ejaculation of
sperm* reduce the amount of testosterone increased especially by eating slaughtered meat,
which is best replaced with plant seeds for lower testosterone level. This high level of
testosterone as result of eating slaughtered meat makes pressure on the brain and so causes
the manic-depressive, also schizophrenic manias.
* eg Bible, Leviticus 15,16
09.11, 2022 Spermatické buňky regulují hadi, židi mohou být hadi*, ženy ztělesňují jejich dítě**.
*
- Testosteron: U mužů ovlivňuje spermatogenezi Ze společenského hlediska je spojován s ...
agresivitou; https://cs.wikipedia.org/wiki/Testosteron
- seriál „Byl jednou jeden život“ (viz literatura) 3 DVD, díl „9. Mozek“, čas 2:30-3:55 před 200 milióny let
se vyvinul primitivní mozek, tj. mozková kůra plazů-archikortex, umožňující primitivní reakce jako
agresivní obrana teritoria, tyto primitivní reakce a tato část mozku existují také u moderního člověka,
Literatura: “Byl jednou jeden život", v originále: "Il était une fois ... la Vie", created by Albert Barillé,
music composed by: Michel Legrand, characters designed by: Jean Barbaud, copyright PROCIDIS-Paris,
v České republice copyright: BH promo CZ 2008, titulní píseň Jana Mařasová, Ľuba, 1,2,4,5 DVD 104
minut, 3,6 DVD 130 minut, 26 dílů seriálu.
- Bible, Gn 38, 1-10, Mt 23,33
**
• Golem
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Co si myslíte veganství, vitariánství, fruktariánství a nektariánství?
• Host chatu
Jsou to výživové styly, které vyžadují velké znalosti, aby bylo možné zdravému člověku bez zvýšených
nutričních potřeb zajistit přežití. Pokud je nemocný, vyžaduje operaci, je ve fázi zvýšené potřeby živin
(těhotenství, kojení, růst), je výživa tímto stylem vysloveně škodlivá.
• Golem
Co vegetariánky v těhotenství, je to riziko?
• Host chatu
Pokud se jedná o ovolaktovegeteriánky s dostatečným přívodem kvalitní bílkoviny ve vejcích a
mléčných výrobcích, lze to tolerovat, jinak se jedná o velké riziko - u veganek či přísnějších forem
vegetariánství.
Pozn.: Host chatu: MUDr. Pavel Kohout, Ph.D. od roku 2002 pracuje v Thomayerově nemocnici v Praze
a vede Centrum výživy FTN. Viz www.tyden.cz/chat-s-osobnosti/o-vegetarianstvi-s-lekarem-pavlemkohoutem_535/ : O vegetariánství s lékařem Pavlem Kohoutem, 02.12.2013

09.11, 2022 Snakes regulate sperm cells, Jews can be snakes*, women embody their child**.
*
- Testosterone: In men, it affects spermatogenesis From a social point of view, it is associated with ...
aggressiveness; https://cs.wikipedia.org/wiki/Testosteron
- The series "Once Upon a Time … Life" (see Literature) 3 DVD, Part 9 "The Brain", time 2:30 to 3:55,
200 million years ago evolved a primitive brain, i.e. reptiles cortex-archicortex, allowing primitive
reactions such as aggressive territorial defense, these primitive reactions and this part of the brain are
also at modern human, Literature: "Once Upon a Time … Life", the original: "Il était une fois ... la vie",
created by Albert Barillé, Music Composed by Michel Legrand, characters designed by: Jean Barbaud,
copyright Procidis-Paris, the Czech Republic copyright: BH promo CZ 2008, title song of Jane Mařasová,
Ľuba, 1,2,4,5 DVD 104 minutes, 3, 6 DVD 130 minutes, 26 episodes of the series.
- Bible, Gn 38, 1-10, Mt 23,33
**
• Golem
What do you think about veganism, raw food, fruitarianism and nectarianism?
• Chat Guest
They are the nutritional styles that require great knowledge to allow a healthy human without
increased nutritional needs to ensure survival. If a patient requires surgery, he or she is in the phase of
increased nutrient needs (pregnancy, lactation, growth), this style of food is downright harmful.
• Golem
What about vegetarian women during pregnancy, is it the risk?
• Chat Guest
If they are ovo-lacto-vegetarian women with sufficient supply of high-quality protein in eggs and dairy
products, it can be tolerated, otherwise it is a big risk - in vegans or stricter forms of vegetarianism.
Note: The chat guest: MUDr.. Pavel Kohout, Ph.D. since 2002 he is working in the Thomayer University
Hospital in Prague and he is a head of the Center of Nutrition in the Thomayer University Hospital. See
www.tyden.cz/chat-s-osobnosti/o-vegetarianstvi-s-lekarem-pavlem-kohoutem_535/ : O vegetariánství
s lékařem Pavlem Kohoutem/ About vegetarianism with doctor Pavel Kohout, 02.12.2013

11.11, 2022 I nyní české prezidentské volby jsou ne žid-andělskou, ale ve skutečnosti
nechtěnou žid-hadí tragédií (A.Babiše-Herodese zvířecího holocaustu), která více zadluží
Česko, tak nevolím v 2023. Největší české demokratické strany neodpověděli, aby
Parlament povolil k jídlu prodej lékařsky zaručených zdechlin zemřelé zásadně na stáří v
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běžných obchodech, popř. porážkovou daň, tj. velké zlepšení naší společnosti a ne potřeba
nějakého politika-spasitele. Lota charita od atom bomby v Sodomě.
11.11, 2022 Also now Czech presidential election is not a Jew-angel, but an in fact
unwanted Jew-snake tragedy (of A.Babiš-Herod's animal holocaust) which will make
Czechia more indebted, so I'm not voting in 2023. Biggest Czech democratic parties did
not respond that Parliament would allow sale of medically guaranteed carrions died on
principle of old age in usual shops, possibly slaughter tax, ie big improving our society and
not the need for some politician-savior. Lot's charity vs atom bomb in Sodom.
12.11, 2022 Strach z alter ega.** Nyní jsem dítě slepic jako vegetarián, zřídka mrchožrout v
mém neokortexu (tj. lidském-civilizovaném mozku), v dětství jsem byl neúspěšný had,
protože do svých 20 let jsem snědl 1000 zavražděných kuřat, a to v mém archikortexu (tj.
plaz-agresivním mozku). Nyní strach z hadí krevní msty, chci se s hady usmířit, úspěšně
rozmnožit, ale to je téměř nemožné. Hlavně charita (nejméně smrti, bolesti, nejíst zabitá
zvířata) může být šťastný konec.*
* Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 1997, Spiritualita zdola, Anselm Grün OSB,
Meinrad Dufner OSB, z německého originálu Spiritualität von unten vydaného
nakladatelstvím Vier-Türme-Verlag v roce 1994, str. 31-32:
Krásným příkladem spirituality zdola je pohádka O třech řečech. "Hrdinou v ní je hlupáček,
kterého pošle otec do světa, aby se tam naučil něčemu pořádnému. Třikrát po sobě se vrátí
domů a na otcovu otázku, čemu se tam naučil, nejprve odpoví: "Otče naučil jsem se rozumět
štěkajícím psům", podruhé řekne: "Naučil jsem se rozumět ptačí řeči", a po třetí: "Naučil jsem
rozumět žabímu kvákání", načež ho krajně rozzlobený otec, který je ztělesněním racionálního
postoje a s takovými "znalostmi" si neví rady vyžene z domu (Laiblin str. 295n, viz Wilhelm
Laiblin: Symbolik der Wandlung im Märchen, in: Die Wandlung des Menschen in Seelsorge
und Psychoterapie, Göttingen 1956, 276-300). Chlapec se vydá na cesty, a jednoho dne přijde
do hradu, v němž by rád přenocoval. Hradní pán mu však vykáže věž, v níž bydlí štěkající psi,
kteří už leckoho roztrhali. On však nemá strach, vezme si sebou něco k jídlu a odváží se do
věže. Tam si laskavě povídá se štěkajícími psy a oni mu prozradí, že jsou tak divocí proto, že
hlídají poklad, ukáží mu k němu cestu, a ještě mu jej pomohou vyhrabat."
Cesta k mému pokladu tedy vede přes dialog se štěkajícími psy, tj. s mými vášněmi, s mými
problémy, úzkostmi, ranami a se vším, co v mém nitru štěká a užírá mi energii. Spiritualita
shora by psy do věže zavřela a vedle by si postavila budovu plnou ideálů. Ale přitom by člověk
stále musel trpět strachem, aby se psi přece jen nedostali ven a neroztrhali nás. Pak bývá
charakteristikou zbožných lidí strach před stále číhajícím žádostmi a před ustavičným
rozličným pokušením. Především se však tito lidé sami vydělí ze života. Všechno, co potlačíme
a vytěsníme nám užírá vitalitu. Štěkající psi jsou plni síly. Když je uzavřeme, pak nám jejich
síla chybí, síla, kterou potřebujeme na své cestě k Bohu i k nám samým. Věž je obrazem
našeho polidšťování. Její základy jsou hluboko v zemi a ční až do nebes. Je okrouhlá, což je
obraz celosti. Když ze samého idealismu své štěkající psy zavřeme, žijeme ve stálém napětí, že
se utrhnou ze řetězu. Musíme utíkat stále sami před sebou a máme strach se do sebe podívat:
vždyť bychom se tam mohli setkat s těmi nebezpečnými psy. Čím více je zavíráme, tím jsou
pro nás nebezpečnější. Jde tedy o to, abychom se odvážili sestoupit do věže a s dobrotivou
vlídností se štěkajícími psy rozmlouvali. Pak oni sami vyzradí, jaký poklad to hlídají. A co že je
tím pokladem? Nová vitalita, ryzost, může to být i naše pravé hlubinné já - onen obraz, který si
o mne učinil Bůh.
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(Psychologií pohádek se zabývaly především dva směry. Jeden vycházel z učení Sigmunda Freuda.
Značně rozšířenější směr navazuje na učení Carla Gustava Junga. Z Jungových následovníků je známý i
Wilhelm Laiblin, viz https://wiki.knihovna.cz/index.php/Psychologie_poh%C3%A1dek )
** Naše alter ego je normálně pouhým stínem a většinou je v naší moci se bez problémů
navrátit k naší "skutečné" osobnosti. Víme, že nejsme Scarlett O'Hara ani Ebenezer Scrooge,
přesto si vědomě dovolujeme na několik okamžiků, nebo někdy i hodin, přenést se do kůže
někoho jiného. Některé charaktery jsou tak mocné, že dokonce můžeme podlehnout jejich
vlivu na daleko delší dobu. Neuróza se často vyznačuje tímto typem dlouhodobého vlivu, při
němž vládu nad dospělou osobností přebírá naše vnitřní dítě se všemi svými strachy a
slabostmi. Jsou-li naše hranice příliš tenké, toto přenesení se do jiné postavy nejsme schopni
ovládat. Extrémním stavem tohoto jevu je alter ego., viz
https://psychologie.doktorka.cz/alter-ego-syndrom-rozdvojene : 4.9.2002, Zdroj: Deepak
Chopra - Jak poznat boha, nakladatelství Pragma

12.11, 2022 Fear of alter ego.** Now I'm child of hens as vegetarian, rarely scavenger in my
neocortex (ie human-civilized brain), in childhood I was unsuccessful snake as until 20
years old I ate 1000 murdered chickens, namely in my archicortex (ie reptile-aggressive
brain). Now fear of snake blood revenge, I want to reconcile with snakes, to reproduce
successfully, but this is nearly impossible. Mainly charity (least death, pain, not to eat killed
animals) can be happy end.*
*Carmelite publishing house/Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 1997, Spirituality
from below/Spiritualita zdola, Anselm Grün OSB, Meinrad Dufner OSB, from the German
original Spiritualität von unten published by Vier-Türme-Verlag in 1994 anno Domini, pages
31-32:
A beautiful example of spirituality from below is the fairy tale About Three Speeches. "The
hero in it is a fool whom his father sends out into the world to learn some profession. He
returns home three times again and when asked by his father what he learned there, he firstly
answers: "Father, I learned to understand barking dogs", the second time he says: "I have
learned to understand the speech of birds", and thirdly: "I have learned to understand the
croaking of frogs", after which the extremely angry father, who is the embodiment of the
rational attitude and does not know how to deal with such "knowledge", throws him out of the
house (Laiblin page 295 et seq., see Wilhelm Laiblin: Symbolik der Wandlung im Märchen, in:
Die Wandlung des Menschen in Seelsorge und Psychoterapie, Göttingen 1956, 276-300). The
boy goes on a journey, and one day he comes to a castle where he would like to spend the
night. However, the lord of the castle shows him a tower where barking dogs live which have
already torn many people. But he is not afraid, he takes something to eat and he dares to go to
the tower. There he talks kindly to the barking dogs, and they tell him that they are so wild
because they guard the treasure, they help him to find it, and they help him dig it up."
So the way to my treasure is through a dialogue with barking dogs, ie with my passions, with
my problems, anxieties, wounds and with everything that barks inside me and eats up my
energy. Spirituality from above would lock the dogs in the tower and build a building full of
ideals next to it. But at the same time, one would still have to suffer from the fear that the dogs
would not get out after all and tear us apart. Then, the characteristic of pious people is the fear
of still waiting desires and of constant various temptations. Above all, however, these people
separate themselves from life. Everything we repress and displace eats away at our vitality.
Barking dogs are full of energy. When we close them, then we lack their power, the power we
need on our journey to God and to ourselves. The tower is an image of our humanization. Its
foundations are deep in the earth and reach up to the heavens. It is round, which is an image
of wholeness. When we lock up our barking dogs out of total idealism, we live in constant
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tension that they will break free from the chain. We must run away from ourselves all the time
and we are afraid to look inside ourselves: after all, we could meet those dangerous dogs
there. The more we close them, the more dangerous they are to us. So the goal is to dare to go
down to the tower and to talk to the barking dogs with benevolent kindness. Then they
themselves reveal what treasure they are guarding. And what is that treasure? New vitality,
purity, it can also be our true deep myself - the image that God has about me.
(Above all two trends were interested in the psychology of fairy tales. One was based on the teaching
of Sigmund Freud. A much more widespread trend follows the teaching of Carl Gustav Jung. Among
Jung's followers, Wilhelm Laiblin is also known, see
https://wiki.knihovna.cz/index.php/Psychologie_poh%C3%A1dek )
** Our alter ego is normally only a shadow and most of the time it is within our power to
return to our "real" personality without any problems. We know we are not Scarlett O'Hara or
Ebenezer Scrooge, yet we consciously allow ourselves for a few moments, or sometimes also
hours, to put ourselves in someone else's personalities. Some characters are so powerful that
we can even succumb to their influence for a much longer period of time. Neurosis is often
characterized by this type of long-term influence, in which our inner child, with all its fears
and weaknesses, controls the adult personality. If our boundaries are too thin, we are unable
to control this transfer into another character. The extreme state of this phenomenon is the
alter ego., see https://psychologie.doktorka.cz/alter-ego-syndrom-rozdvojene : 4.9.2002,
Source: Deepak Chopra - How to know God/Jak poznat boha, Pragma publishing house

16.11, 2022. 3 smrti cesty: Spermatické buňky reguluje testosteron
regulovaný archikortexem (tj. plaz-mozek člověka před smrtí), židhadi (ne žid-andělé) jsou v pekle archikortexu, kde 1)jedí ty nejslabší
hady za plného vědomí (např. ve válce), 2)v případě opiátů (např.
morfin, kozlík lékařský) jedí ty nejslabší hady v polospánku,
3)nejlepší je působit co nejméně smrti, bolesti, nejíst zabitá zvířata,
kdy v pekle jedí tyto po šťastném, dlouhém životě nejslabší hady
zemřelé ihned na infarkt.
16.11, 2022. 3 death ways: Sperm cells are regulated by testosterone
regulated by archicortex (ie reptile-brain of human before death),
Jew-snakes (not Jew-angels) are in hell of archicortex where 1)they
eat weakest snakes in full consciousness (eg in war), 2)in case of
opiates (morphine, Valerian herb) they eat weakest snakes half
asleep, 3)it is best to cause the least death, pain, not to eat killed
animals, when in hell they eat these after happy, long life weakest
snakes died immediately of heart attack.
21.11, 2022 (Hřích) nemám žádné děti. Protože očekávám atomovou
válku, jestli a protože naše společnost nebude charitnější, nyní
zejména ve vztahu ke zvířatům. Každá necharitní civilizace ve
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Vesmíru, která uspěla uskutečnit výbuchy jako na Vesmírných
hvězdách, se vyhubila v atomových válkách, proto nyní zřejmě
neexistuje jiná Vesmírná civilizace v našem dosahu vyjma lidstva
(Fermiho paradox). Hřích mít mrazák, přesto vraždit zvířata. (strašně
vs. T.Akvinský, Suma proti pohanům, kniha tři, 112)
21.11, 2022 (Sin) I've no children. Because I expect atomic war if and
because our society won't be more charitable, now mainly in relation
to animals. Every uncharitable civilization in Universe which
succeeded in realizing explosions as in Cosmic stars became extinct
in atomic wars, therefore now there is apparently no other Cosmic
civilization within our reach except humanity (Fermi paradox). Sin to
have freezer, yet to murder animals. (terribly vs. T.Aquinas, Summa
contra Gentiles, book three, 112)
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