
 

 

Cena 0,33 € (10 Sk). Pri pouličnej distribúcii         je časopis zdarma, ale budeme radi, keď jeho vydáva-

nie podporíte sumou 0,33 € . Tým umoţníte nielen vydanie ďalšieho čísla, ale podporíte aj budovanie 

verejných kempov na Slovensku pre ľudí v núdzi . 
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Správa z médií: Ľudstvo musí preč zo 

Zeme, inak vyhynie! Dve storočia máme 

vraj na to, aby sme zvládli technológiu, 

umoţňujúcu kolonizovať vesmír. Inak 

nemáme šancu preţiť. Myslí si to britský 

astrofyzik Stephen Hawking, podľa ktoré-

ho budeme musieť čeliť v najbliţších ro-

koch čoraz väčším hrozbám – či uţ 

prírodného, alebo spoločenského 

charakteru. Hrozbám, ktoré by boli 

pri našich súčasných technologic-

kých a ekonomických moţnostiach 

nezvládnuteľnými. 

 

   Za pár desiatok rokov takzvané-

ho vedecko technického pokroku 

zničilo toto pozemské ľudstvo aţ 

neuveriteľným spôsobom celú 

svoju rodnú planétu. Stali sme sa 

škodcami a ničiteľmi! To v jadre 

nesprávne a zlé, čím ţila naša civi-

lizácia po celé stáročia predtým, 

dostalo moţnosť plného vonkajšie-

ho prejavenia sa práve prostredníc-

tvom éry technického pokroku. 

V tejto veľmi krátkej dobe,  trvajúcej pri-

bliţne sto rokov, naplno rozkvitol 

a navonok sa plne, a všetkým viditeľne, 

prejavil nesprávny spôsob myslenia 

a jednania, ktorým bolo ľudstvo navyknuté 

myslieť a jednať po celé stáročia.  

 

   Ten nesprávny spôsob myslenia 

a jednania spočíva v neúcte, neláske, ne-

spolupráci ľudí s ľuďmi. Spočíva 

v egoizme, sebectve, osobnej zištnosti, 

v túţbe po moci a peniazoch a to i za cenu 

utrpenia ostatných. Ľudia si navykli ţiť 

ako škodcovia, škodiaci nie len sami sebe 

navzájom, ale i všetkému ostatnému okolo 

seba: zvieratám, rastlinám, vode, vzduchu, 

pôde, jednoducho celej planéte.  

 

   Technické prostriedky súčasnej doby 

enormným spôsobom urýchlili moţnosti 

ľudského škodcovstva, čo nám 

v takzvanom „modernom“ 20. storočí pri-

nieslo také nesmierne mnoţstvo zla, aké 

nemalo doposiaľ obdobu v celých doteraj-

ších dejinách tejto civilizácie.  

 

   20. storočie sa stalo storočím, v ktorom 

ľudstvo začalo ţať trpké ovocie celého 

svojho doterajšieho, nesprávneho spôsobu 

myslenia a jednania! Došlo v ňom k dvom 

obrovským svetovým vojenským konflik-

tom, ktorých celkový počet obetí je abso-

lútne neporovnateľný so všetkými minulý-

mi vojnami počas celej histórie ľudstva. 

Obrovské mnoţstvo utrpenia a obetí na  

ţivotoch mali za následok reţimy v Rusku, 

v Číne, v Kambodţi, v Chile a tak ďalej 

a tak ďalej. V 20.storočí bola vyrobená 

a pouţitá atómová bomba a  svet sa ocitol 

na pokraji jadrovej katastrofy a sebazniče-

nia. Hľa človek! Hľa civilizácia! 

 

   V modernej dobe začali ľudia neuveri-

teľným spôsobom ničiť a drancovať príro-

du, čo sa im v súčasnosti začína vracať 

v podobe zemetrasení, poţiarov, záplav, 

veterných smrští, rôznych ekologických 

katastrof obrovských rozmerov a v podobe 

mnohých iných negatívnych spoločen-

ských i prírodných dejov.  

 

   Škodlivý ľudský druh, ktorý po celý čas 

iba škodil a to sebe i všetkým okolo seba, 

si postupne začína uvedomovať, ţe smeru-

je k zničeniu ţivota na svojej planéte. 

Škodlivý ľudský druh sa dostáva do úz-

kych a preto, keď uţ vidí, ţe zničil vlastnú 

planétu, chcel by expandovať do vesmíru. 

Škodca si chce zachrániť svoju existenciu, 

ale v ţiadnom prípade sa nechce zrieknuť 

svojho chorého a škodlivého spôsobu mys-

lenia.  

 

   Tomuto nepolepšiteľnému škodcovi, 

ktorým je  pozemské ľudstvo, však uţ ne-

bude umoţnené ďalej škodiť! Škodca totiţ 

zostane uväznený na svojej vlastnej plané-

te a bude donútený plne, sám na sebe a so 

všetkými dôsledkami preţiť skazené, jedo-

vaté ovocie všetkého svojho doterajšieho 

nesprávneho spôsobu uvaţovania 

a konania.  

 

   Čo kto zaseje, to aj zoţne! Ta-

ký je jeden z najzásadnejších 

Zákonov univerza! Je preto klam-

livou ilúziou dúfať, ţe by zločin-

né ľudstvo mohlo uniknúť dô-

sledkom svojho zločinného jed-

nania. Zákony stvorenia – Záko-

ny Boţie to nedovolia! 

 

   Budeme sa musieť, ľudovo 

povedané, variť vo vlastnej šťa-

ve, aby aspoň niekto z celého 

tohto skazeného ľudstva pocho-

pil, ţe naša budúcnosť a záchrana 

nespočíva v expanzii do vesmíru, 

ale v zmene spôsobu nášho myslenia! 

V prevrátení hodnotového rebríčka, na 

ktorého najvyššej priečke stoja 

v súčasnosti peniaze, zisk a tupý materia-

lizmus! Tento pomýlený hodnotový sys-

tém je pravou príčinou smrteľnej choroby, 

ktorej príznaky uţ začínajú ľudstvom 

zmietať.  

 

   Choromyseľné ľudstvo nevylieči svoju 

chorobu jej expanziou do vesmíru! Sú to 

nereálne ilúzie! Je to márne upriamovanie 

sa a spoliehanie sa na cestu, ktorá nikam 

nevedie!  

 

   To jediné, čo nám v danej situácii môţe 

skutočne pomôcť je zmena myslenia 

a príklon k skutočným a pravým hodno-

tám! Z nich na prvom mieste je reálny 

ţivot, preţívaný vo vzájomnej úcte, pod-

pore a pomoci medzi ľuďmi. Človek sa 

musí naučiť mať ostatných ľudí rád, mať 

ich v úcte a rešpektovať ich presne v takej 

miere, ako má rád a rešpektuje samého 

seba, či svojich najbliţších. Toto je základ-

ným kameňom všetkého! Základným ka-

meňom, na ktorom buď zotrvá, alebo pad-

ne táto civilizácia!  
     ... pokračovanie na strane 2 
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John Virapen 

John Virapen – sa narodil v 

roku 1943. Pracoval viac ako 

35 rokov vo farmaceutickom 

priemysle. Bol výkonným riadi-

teľom švédskej pobočky Eli 

Lilly & Company, jednej z naj-

väčších medzinárodne činných 

farmaceutických spoločností. 

Zapojil sa do rozvoja agresív-

nych marketingových stratégií, 

ktoré vo viacerých prípadoch 

zahŕňali nesmiernu korupciu.  

V súčasnosti sa venuje odhale-

niu farmaceutických praktík a 

vytvoreniu povedomia o tom, 

ako farmaceutický priemysel 

pracuje s prvoradým cieľom, 

ktorým je jeho vlastný záujem. 

Svoju prvú knihu o činnosti 

manaţéra vo farmaceutickom 

priemysle pod názvom Rubiove 

rozhovory – Príbeh farmaceu-

tického znalca napísal v roku 

2006 pod pseudonymom John 

Rengen. Teraz je známy ako 

profesionálny informátor o 

nezdravých praktikách farma-

ceutického priemyslu.  
 
 

Len málokedy sa do prvej trojky 
bestsellerov dostane literatúra 
faktu od úplne neznámeho autora. 
Johnovi Virapenovi sa to podari-
lo, čim len dokázal, ţe téma, o 
ktorej sa rozhodol písať a zasvätiť 
jej ţivot, je výsostne aktuálna a pre 
ľudí zaujímavá. Jeho bestseller 
Nežiaduci účinok: Smrť je šoku-
júcim priznaním bývalého riaditeľa 
farmaceutického priemyslu, ktoré 

odhaľuje zločiny páchané denno-
denne v odvetí, ktoré by sa malo 
starať o zdravie ľudí. A keďţe 
John Virapen bol hosťom na 
tohtoročnej Bibliotéke, niet divu, 
ţe som neodolal jedinečnej príleţi-
tosti spraviť s ním rozhovor. 
Dobrý deň, pán Virapen. V anotá-
cii k Vašej knihe sa píše, ţe ste 
strávili dlhé roky pôsobením vo 
farmaceutickom priemysle. 
Áno, presne tak. Bolo to dlhých 35 
rokov. Robil som pre niekoľko 
veľkých spoločností. Začínal som 
ako obchodný zástupca a postupne 
som si vyskúšal všetky oddelenia. 
Chcel som sa naučiť čo najviac a 
bol som úspešný. Vďaka tomu som 
sa dostal aţ úplne na vrchol a stal 
sa generálnym riaditeľom pre 
švédsku pobočku spoločnosti Eli 
Lilly & Company. A potom sa 
začali diať rôzne veci. Všimol som 
si, ţe spoločnosti vôbec nezaujíma 
predstavovanie nových liekov, 
ktoré by pomohli  ľuďom. Keď sa 
pozriete na celý farmaceutických 
priemysel, ich jediným cieľom je 
potláčať symptómy, oni nechcú 
liečiť choroby. 
Takţe ich cieľom je potlačiť 
symptómy, aby sa ľuďom zdalo, 
ţe ich lieky pomohli? 
Nie. Ich jediným cieľom je zarobiť 
veľa peňazí. Čo myslíte, prečo ešte 
nevynašli liek na AIDS? 
Budem hádať, nechcú? 
Samozrejme! Veď ide o miliardy 
dolárov. Alebo taká cukrovka! Kto 
by ju chcel vyliečiť? Veď tí, čo 
ňou trpia, si musia kupovať lieky 
kaţdý deň aţ do smrti. A to isté sa 
týka napríklad Parkinsona. 
Takţe vy tvrdíte, ţe ak by chceli, 
tak by tieto choroby mohli liečiť? 
Alebo minimálne by vedeli vyná-
jsť lieky na ich vyliečenie? 
Áno, presne tak. 
A bolo to takto vţdy? Vţdy išlo 
farmaceutickým firmám iba o 
zisk, alebo sa niečo zmenilo po-
stupom času? 
Myslím, ţe chlapíci, ktorí zaloţili 
tieto spoločnosti, to jest chlapíci, 
ktorí boli prevaţne lekárnici a 
chemici, boli čestní ľudia, ktorí 
chceli ľuďom skutočne pomôcť, 
ale potom prišli draví a výkonní 
riaditelia. Super mozgy s titulmi z 
Harvardu a podobne a jediné, čo 
ich skutočne zaujímalo bolo: “Ako 
môţem zarobiť veľa peňazí?”  

A keďţe investori, ktorí investujú 
obrovské prostriedky do ich spo-
ločností sa zaujímajú iba o návrat-
nosť svojich investícií, farmaceu-
tické spoločnosti sa musia zaují-
mať o zisky investorov, nie o ľudí, 
ktorí sú chorí. 
Ale to je dosť smutné… 
To je veľmi smutné! Pozrite sa 
napríklad na najväčší podvod, 
ktorý robia uţ dlhé roky – očkova-
nie. Peniaze prichádzajú od daňo-
vých poplatníkov, v podvode je 
zahrnutá aj vláda… 
Podľa vás teda očkovanie nefun-
guje? Alebo nie je potrebné? 
Je to odpad! 
Čo napríklad taká ţltačka? Ţiad-
ne očkovanie nie je účinné? Ľu-
dia predsa nedostanú ţltačku, 
keď sú zaočkovaní, nie? 
Ale oni by ju nedostali, ani keby 
neboli zaočkovaní! Ţltačka alebo 
taká detská obrna  sú však veľmi 
špecifické choroby, ktoré majú 

veľmi špecifických prenášačov. 
Ale napríklad chrípka, ktorú dosta-
nete kaţdú jeseň. Kto uţ len potre-
buje očkovanie proti chrípke? 
Starí ľudia? Deti? 
Nie! A nie! Takáto chrípka je pri-
rodzený fenomén. 
Čiţe očkovanie je podľa vás zby-
točné aj v takýchto prípadoch? 
Lebo všeobecne sa tvrdí, ţe dostať 
chrípku v pokročilom veku môţe 
byť veľmi nebezpečné. 
Áno, presne to nám tvrdia. Ale vy 
skutočne veríte všetkému, čo vám 
tvrdia médiá? 
 

To samozrejme nie, ale o mňa 
predsa ani nejde. Ja som ešte 
relatívne mladý a očkovanie proti 
chrípke nepotrebujem. Ale ak mi 
bude doktor tvrdiť, ţe moja babič-
ka potrebuje očkovanie, aby ná-
hodou nezomrela na beţnú chríp-
ku, tak ju k tomu doktorovi snáď 
aj vyţeniem. 
Ale veď tu nejde ani o babičku! 
Oni nám všetkým v prvom rade 
tvrdia, ţe by sme mali očkovať 
deti. A to je problém! 
Áno, deti sú samozrejme druhou 
časťou všeobecnej osvety. 
Ale deti predsa nepotrebujú očko-
vanie! Myslíte, ţe keď Boh stvoril 
človeka, tak povedal: “OK, chlap-
ci. tak tu ste, ale nezabudnite sa 
občas zaočkovať?” Nie, on nám 
dal spôsob, ako sa ochrániť, je to 
náš imunitný systém. Ale my sa o 
seba nestaráme. Všetci vy, mladí 
ľudia… Ničenie ţivotného prostre-
dia… Nevraviac o smaţených 
kuriatkách z Kentucky alebo ta-
kom Burger Kingovi… 
Áno, rozumiem. Ale na našu ob-
ranu musím prehlásiť, ţe na Slo-
vensku nemáme Burger King. 
(áno, som si plne vedomý dvoch 
prevádzok BK v Bratislave. Pri 
tomto rozhovore som na ne však 
akosi pozabudol, ospravedlňujem 
sa všetkým fanúšikom Whoppera. 
pozn. -jš-) 
(smiech) No aspoň niečo. Takţe 
keď chce spoločnosť zarobiť ob-
rovské peniaze, tak sa dá na výro-
bu vakcín. Ale ak má byť vakcína 
komerčne úspešná, tak do nej musí 
spoločnosť napchať mnoţstvo 
chemikálií, ktoré sa volajú adju-
vanty. Ich úlohou je nakopnúť 
vakcínu, aby fungovala. Aj keď v 
skutočnosti len nakopnú váš imu-
nitný systém. A to je hlúposť. Pre-
toţe tieto chemikálie majú mnoţ-
stvo vedľajších účinkov. Účinkov, 
ktoré zabíjajú ľudí, prípadne ešte 
viac zhoršujú ich zdravotný stav. 
A keď ochoriete, tak samozrejme 
zarobia ešte viac peňazí. 
Takţe tým, ţe sa necháme zaočko-
vať, riskujeme mnoţstvo vedľaj-
ších účinkov, ktoré nám spôsobia 
ďalšie zdravotné komplikácie, 
ktoré bude následne liečiť tá istá 
spoločnosť, ktorá ich spôsobila a 
výsledkom bude jej vyšší zisk? 
 

      ... pokračovanie na strane 3 
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Človek sa uţ raz konečne musí naučiť 

robiť iným a jednať s inými tak, ako chce, 

aby iní robili jemu a jednali s ním! Okrem 

tejto elementárnej úcty a lásky k našim 

spolu-ľuďom sa musíme vynasnaţiť nájsť, 

pochopiť a preferovať pravé ţivotné hod-

noty, akými sú napríklad poznanie 

a realizovanie skutočného zmyslu ţivota, 

ďalej snaha o zachovávanie čistoty 

a ušľachtilosti nášho vnútra, čiţe nášho 

cítenia a myslenia, snaha o poznanie Prav-

dy o človeku, o tom odkiaľ pochádza 

a kam smeruje, Pravdy o stvorení, o Stvori

- teľovi a tak ďalej. Základom všetkého je 

však naučiť sa mať rád a brať ohľad na 

iných ľudí v takej miere, v akej máme radi 

a berieme ohľad sami na seba. Bez tohto 

základu sa nepohneme ďalej!  

  

   Buď to teda dokáţeme a budeme uţ raz 

toho schopní, alebo to nedokáţeme 

a zničíme sa! Kaţdý jednotlivý človek, 

ktorý pochopí túto prioritu by mal oka-

mţite začať sám od seba! Lebo o čo viac 

bude na zemi takýchto ľudí, v o to lepší 

osud môţe dúfať všetko ţivé na tejto, 

škodlivým ľudským druhom tak ťaţko 

skúšanej, planéte.  

 
  Milan Šupa 
  Slovenské občianske zdruţenie    

  pre posilňovanie mravov a ľudskosti  

  http://www.pre-ludskost.sk/ 

http://www.pre-ludskost.sk/


 

 

Presne tak. Vy si to asi nepamätá-
te, ale pred pár rokmi, a nie je to 
tak dávno, sa dávala deťom vakcí-
na Thimerosal, ktorá obsahovala 
ortuť. 
Váţne? A nie je ortuť jedovatá? 
Samozrejme, ţe je! Veď to je zá-
kladná vlastnosť ortuti! No a u 
tisícov a tisícov detí po celom 
svete spôsobila autizmus. Teraz sa 
to snaţia ututlať a tvrdia, ţe ich 
autizmus nebol zapríčinený touto 
vakcínou, ale existujú hodnoverné 
štúdie, ktoré dokazujú, ţe práve 
táto prekliata vakcína, obsahujúca 
ortuť, môţe za prudký nárast autiz-
mu u týchto detí. 
Ako potom spoločnosti riešia tieto 
prípady? Rodičia postihnutých 
detí sa určite ozývajú. 
Nuţ, riešenie je jednoduché. Proste 
povedia, ţe rodičia sa zbláznili. A 
ľudia im veria. Pretoţe oni vlastne 
platia ľuďom za to, aby im verili. 
Pozrite. Určite ste počuli o prasa-
cej chrípke. 
Iste. 
Minulý rok som bol v Belgicku na 
stretnutí so sekretárom minister-
stva zdravotníctva. Počas stretnutia 
na chvíľu opustil miestnosť a ja 
som si na jeho stole všimol doku-
menty. Nedalo mi to a prezrel som 
si ich. V tých dokumentoch jasne 
stálo, ţe spoločnosť GlaxoSmit-
hKline (štvrtá najväčšia farmaceu-
tická spoločnosť na svete pozn.  
-jš-) jedná s belgickou vládou o 
cene vakcíny proti prasacej chríp-
ke. A to bolo v januári 2009. De-
bata o potrebe očkovania proti 
tejto chrípke začala v máji 2009. 
Takţe sa pripravovali na poten-
ciálnu epidémiu, o ktorej ešte 
nikto ani nevedel? 
Asi tak. Nejaký bacil sa “ná ááho-
dou” objavil v Mexiku. Oni ho tam 
doviezli. Ale nikdy sa z toho nesta-
la pandémia. Rozumiete? 
Hm, ale to sa mohlo ľahko stať, 
nie? Nie je to príliš nebezpečné, 
zahrávať sa takto s nebezpečnými 
vírusmi? Čo ak by naozaj vypukla 
pandémia? 
No ak by naozaj vypukla, potom 
by samozrejme museli dodať neja-
ký reálne fungujúci liek, ale roz-
hodne by to nebola tá vakcína, 
ktorú beţne ponúkali. Spomínate si 
na vtáčiu chrípku? 
To asi kaţdý. Ďalší hoax? 
Vtedy sa vyrobilo nepredstaviteľné 
mnoţstvo vakcín, ale čo s nimi? 
Zaočkujú vtákov? 
Vakcína bola predsa určená ľu-
ďom, nie? 
Áno, ale tá vakcína nebola skutoč-
ným očkovaním. Lebo ani vtáčia 
chrípka v skutočnosti neexistovala! 
Tvrdíte, ţe vtáčia chrípka nebola 
nebezpečná, alebo ţe vôbec nee-
xistovala? 
To druhé! Bol to celé jeden veľký 
podvod! 
A čo na to WHO (Svetová zdra-
votnícka organizácia)? Tým také-
to maniere nevadia? 
WHO je banda k*****v. A určite 
to tam napíšte! (smiech)  
Vidím, ţe ste presvedčený o zby-
točnosti tejto organizácie… 
Absolútne! To, čo skutočne potre-
bujeme, sú nezávislé skupiny, 
ustanovené jednotlivými vládami, 
ktoré by vytvorili systém regulá-
cie, ktorý by bol schopný kontrolo-
vať, čo robia títo ľudia. 
Je to vôbec moţné? Veď títo ľu-
dia majú obrovské finančné pro-
striedky… 

Veď práve. Skutočne neviem, či je 
to moţné. Títo ľudia platia politi-
kov, diktujú im legislatívu, vlast-
nia takmer celý výskum. 70% 
výskumu vlastnia a riadia farmace-
utické spoločnosti. Len pred ne-
dávnom poslala jedna z najväčších 
spoločností list všetkým výz-
namným profesorom, ktorí niečo 
znamenajú v oblasti farmaceutic-
kého výskumu, aby ho podpísali. 
A oni to spravili. Všetci do jedné-
ho. 
A čo bolo obsahom toho listu? 
Obrovská kopa marketingových 
ţvástov! Ten list nepísal ţiadny 
odborník, ale nejaký marketingový 
expert. Na tom však predsa nezále-
ţí, keď za jeden podpis dostanete 
deväť miliónov dolárov, však? 
Deväť miliónov za jeden podpis? 
Áno. Za jeden podpis. 
Robí vôbec ešte niekto farmaceu-
tický výskum okrem farmaceutic-
kých spoločností? 
Farmaceutické spoločnosti nič 
neskúmajú. Len vedci môţu skú-
mať. 
V poriadku, ale spoločnosti tento 
výskum platia, nie? 
Áno. 
Ale v tom prípade je v poriadku, 
ţe chcú byť na tom výskume zis-
koví, nie? Veď ho platia. 
Nie, nie je to v poriadku! Pretoţe 
oni nefinancujú výskum, oni diktu-
jú vedcom, čo musia vynájsť. Bez 
ohľadu na reálne výsledky! 
Takţe tieto výskumy nemajú ţiad-
ne reálne výsledky? Alebo sa reál-
ne výsledky nikdy nedostanú na 
trh? 
Reálne výsledky výskumov sa 
nikdy nedostanú na trh. Teda ak im 
nevyhovujú. Nemajú problém 
zatajovať výsledky výskumov, 
ktoré im nevyhovujú. Pred časom 
sa odohral súdny proces, pri kto-
rom musela istá farmaceutická 
spoločnosť zaplatiť pokutu 1,4 
miliardy dolárov, pretoţe zatajova-
li rôzne skutočnosti a hlavne pre-
dávali liek bez legálneho povole-
nia. Vedľajšie účinky tohto lieku 
boli obrovské. Ten liek zarába 4,5 
miliardy dolárov ročne! Mimocho-
dom, volá sa Zyprexa a spoločnosť 
ho nikdy neprestala predávať. 
Napriek pokute 1,4 miliardy dolá-
rov! A zákon im ani nekáţe, aby 
tak spravili. Dostali pokutu a tým 
to hasne. Jediný, kto by to mohol 
spraviť, je FDA (Food and Drug 
Administration – americká Správa 
potravín a liečiv pozn. -jš-), ale tí 
to nespravia, lebo sú podplatení. 
Je vôbec na svete nejaká krajina, 
kde situácia nie je natoľko kritic-
ká? Kde legislatíva reálne fungu-
je? Alebo je to všade na svete 
rovnaké? 
Všade je to rovnaké. Kedysi bolo 
aspoň Švédsko krajinou, ktorá na 
tom nebola tak zle, ale v súčasnosti 
sú uţ rovnako skorumpovaní ako 
všetci. Veď ja sám, osobne, som 
podplácal švédsku vládu, aby 
schválila psychoaktívny liek. Po-
kojne to tam napíšte. 
To sa spoľahnite. A museli ste? 
Nútil vás niekto? 
Nuţ, ak som chcel dosiahnuť vý-
sledky, tak som musel. 
Kto robí tieto rozhodnutia? Sú do 
nich zahrnuté celé spoločnosti, 
alebo o podplácaní rozhoduje len 
top manaţment? 
Len manaţment. Viete, musíte byť 
šikovný ako ja. Jednoducho som 
prišiel za vedením a povedal 

som im: “Ak chcete, aby bol tento 
liek schválený, budeme ich musieť 
podplatiť” A oni povedali: “V 
poriadku, spravte to.” Keď si po-
zrel špecifikáciu lieku zodpovedný 
profesor a vedec, tak sa smial. Sám 
prehlásil, ţe ten liek je úplne na 
nič. Ale peniaze mu boli sympatic-
ké, tak nám pomohol liek schváliť. 
Ach… Je teda vôbec na trhu neja-
ký liek, ktorý skutočne funguje? 
Oplatí sa vôbec niečo kupovať? 
Nie. Všetky tie chemické lieky 
môţete vziať a hodiť ich do rieky. 
A čo napríklad lieky na potláčanie 
bolesti? 
Ajáááj, to sú tie najhoršie! 
Prečo? Veď fungujú! 
To kto povedal? 
Ja! Keď ma bolí hlava, prehltnem 
zázračnú ruţovú pilulku a hlava 
uţ ma nebolí! 
(sústrastný pohľad) 
Ale nie! Nevravte mi, ţe je to len 
placebo! Veď to uţ nebude teraz 
fungovať! 
Nebojte sa, bude. Stačí, ak tomu 
budete aj naďalej pevne veriť.  Ale 
ak vás uţ aj bolí hlava, stojí to za 
to, vziať si liek s mnoţstvom nega-
tívnych účinkov, na ktorom môţe-
te ostať závislí do konca ţivota? 
Tak to, ţe si občas vezmem tablet-
ku proti bolesti neznamená, ţe sa 
na nich stanem závislý. 
To moţno nie, ale riskujete naprí-
klad vnútorné krvácanie. To je 
reálna hrozba takého acylpyrínu. 
Acylpyrín je nebezpečný? 
Veľmi nebezpečný! 
Ale veď acylpyrín je povaţovaný 
za jeden z najbezpečnejších lie-
kov. Jediné, čo vlastne robí je, ţe 
zrieďuje krv, nie? 
Áno, presne tak. Ale ak prídete do 
lekárne s bolesťou hlavy a vaša krv 
je normálna a nepotrebuje zriediť, 
tak môţete byť mŕtvy skôr, neţ 
dorazíte k dverám. Ak by ste dnes 
išli do akejkoľvek krajiny na svete 
a snaţili sa zaregistrovať liek, ako 
je acylpyrín, nikde by vám ho 
neschválili. Pretoţe klinické dáta 
tohto lieku sú tak zlé, ţe by to 
neriskovali nikde na svete. 
Takţe ak by bol acylpyrín objave-
ný aţ teraz, nikdy by sa na trhu 
nezjavil? Samozrejme ak si od-
myslíme očividne beţnú prax 
úplatkov. 
Presne tak. Ale úplatky a pokuty 
nie sú pre farmaceutické spoloč-
nosti problém. Napríklad liek Zyp-
rexa, ktorý sme uţ spomínali. Spo-
ločnosť zaň dostala pokutu 1,4 
miliardy dolárov. Hneď ten istý 
mesiac zdvihla cenu tohto lieku o 
11,9%. Takţe kto nakoniec zaplatil 
tú pokutu? 
A čo si myslíte o liekoch, ktoré sa 
pouţívajú v chirurgii, alebo na 
chemoterapiu a podobne? Ani tie 
nefungujú? 
To je niečo iné! Ja celý čas hovo-
rím o liekoch, ktoré si beţne kupu-
jete v lekárňach, prípadne vám ich 
predpisuje doktor. Nemám nič 
proti liekom pouţívaným v chirur-
gii. Ale lieky na predpis? Doktori 
sú uplácaní, aby vám predpisovali 
konkrétne lieky. 
Myslím, ţe to je všeobecne známe, 
ţe doktori sú platení, aby predpi-
sovali konkrétne lieky. 
Áno, ja viem. Veď som sa im čosi 
naplatil. Ale dám vám radu. Ak sa 
chcete doţiť môjho veku, tak sa na 
ich lieky vykašlite. Inak nebudete 
mať šancu. 
Čo teda radíte? Čo by mali ľudia 

robiť, keď dostanú napríklad 
chrípku? 
Choďte a zoberte si príručku vašej 
babičky. V nej určite nájdete, ţe si 
máte dať horúcu polievku, ostať v 
posteli a oddýchnuť si. To vám 
skutočne pomôţe. A nie ako dneš-
ní mladí ľudia, ktorí si radšej zobe-
rú nejaké svinstvo, aby mohli ísť v 
sobotu večer von s kamarátmi piť 
pivo a vymýšľať blbosti. 
Ale veď to funguje. V sobotu je 
ich vţdy plné mesto! 
Áno, teraz to funguje. Ale do de-
siatich rokov ich to zabije.  Ale 
opäť – je to ich rozhodnutie. Mňa 
viac trápi napríklad štatistika, koľ-
kým deťom sú uţ v útlom veku 
podávané psychoaktívne látky! To 
je to, čo ma skutočne trápi a čo je 
podstatou môjho boja proti farma-
ceutickým spoločnostiam. Mnohí 
si myslia, ţe som túto knihu napí-
sal len kvôli peniazom, ale to nie 
je pravda. Samozrejme, ak sa bude 
kniha predávať, tak z nej budem 
mať zisk, ale ten sotva pokryje 
náklady, ktoré som do jej vydania 
investoval. Keď kniha vyšla prvý-
krát, tak vydavateľstvo, ktoré ju 
vydalo, do mesiaca skrachovalo, 
len tak z ničoho nič. A na problé-
my naráţam neustále. 
Nie je to nebezpečné, vydať takú-
to knihu? Keď môţu nechať 
zbankrotovať vydavateľstvo, pre-
čo to nespravia aj vám? 
Veď aj spravili. Finančne som na 
dne. Z prvých troch vydaní tejto 
knihy som nevidel ani cent kvôli 
podozrivým bankrotom, súdnym 
sporom, a tak ďalej. Má to však aj 
výhodu – teraz uţ mi nemôţu nič 
spraviť. Stal som sa jedným z naj-
známejších predstaviteľov boja 
proti týmto spoločnostiam. Som 
príliš populárny. Nevraviac o tom, 
ţe mám fyzické dôkazy, ţe všetko, 
čo tvrdím, je pravda. 
Takţe hlavným cieľom boja sú 
deti. Kedy ste sa rozhodli zmeniť 
stranu a prejsť “k nepriateľovi”? 
A prečo? 
Pred šiestimi rokmi, keď sa mi 
narodil syn. 
Čiţe vaše jediné dieťa zmenilo váš 
postoj? 
Áno, presne tak. Vo veku 62 rokov 
sa mi narodil syn a ten všetko zme-
nil (nasledoval môj pád zo stoličky) 
Takţe vy máte teraz 69 rokov? 
Skutočne na svoj vek nevyzeráte. 
Ďakujem, to preto lebo neuţívam 
lieky. (smiech) Takţe, keď som 
uvidel svojho syna a videl som, 
aké svinstvá chcú do neho pchať 
pod zámienkou, ţe ide o neškodné 
očkovania, tak som si spomenul na 
všetko, čo som v tomto priemysle 
zaţil. Na všetko, čo sme spravili. 
Na všetku tú korupciu. Lebo o tom 
to je – o korupcii a výbornom pla-
te. Nové auto kaţdý rok, mnoţstvo 
dobrého jedla a pitia, ţeny, sex, 
všetko. Asi si viete predstaviť, ako 
takíto korporátni chlapci fungujú. 
A ja som bol jeden z nich. Ale syn 
to všetko zmenil. Uţ som nechcel 
viac spávať s mladými slečinkami 
a viesť takýto ţivot. A tak som dva 
roky strávil písaním tejto knihy, 
stálo ma to celý môj majetok, ale 
ja sa nevzdám. Kvôli nemu. Môj-
mu synovi. 
Ţelám vám veľa úspechov vo 
vašom boji a osvete. Ďakujem za 
rozhovor. 
 

http://blog.martinus.sk/2010/11/
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Ako funguje MMS 

MMS likviduje patogény oxidá-

ciou. Ión oxidu chloričitého pri 

styku s povrchom baktérie, vírusu 

či s infikovanej bunky okamţite 

doplní svoju elektrónovú väzbu 

z jej povrchu. Kaţdý ión ClO2 

môţe odobrať z elektrónového 

obalu molekúl patogénov aţ 5 

elektrónov, a tým preraziť otvor 

do ich bunečnej membrány. Pri 

pouţití MMS tak nehrozí problém 

ako u antibiotík, ţe pri dlhodobom 

pôsobení, počas ktorého sa anti-

biotiká snaţia narušiť jadro pato-

génu, by mohli tieto nájsť účinný 

spôsob obrany a stať sa proti anti-

biotiku odolné. MMS narúša pato-

gény okamţite pri prvom styku, 

teda si nemajú ako vytvoriť obra-

nu. 
 

MMS je účinné uţ pri nízkych 

koncentráciách. Pozostatkom che-

mickej reakcie v tele je chlorid 

sodný (NaCl, kuchynská soľ) 

a kyslík, ktorý sa stane súčasťou 

vody alebo kysličníka uhličitého 

(to, čo vydychujeme). Teda pri 

uţívaní MMS nevznikajú ţiadne 

škodlivé látky a vedľajšími účin-

kami. Atómy rozpadnutých mole-

kúl patogénov sú rozptýlené 

a budú z tela vylúčené. Zdravé 

bunky pritom MMS vôbec neohro-

zuje, lebo oxidačný potenciál (E°) 

molekúl oxidu chloričitého 

(0,95V) je niţší ako oxidačný 

potenciál kyslíka (1,3V), ktorý 

telu neškodí. Rovnako tak neškodí 

ani črevnej flóre alebo iným uţi-

točným mikroorganizmom. Všetko 

zdravé a silné teda zostáva uchrá-

nené a MMS ničí iba baktérie, 

vírusy, plesne, parazity... teda 

všetko nezdravé. 
 

Napriek tomu, ţe oxid chloričitý je 

jedným z najslabších oxidantov, je 

vďaka jeho schopnosti prijať 

do svojej molekulovej väzby aţ 5 

elektrónov najúčinnejším známym 

ničiteľom patogénov. V porovnaní 

s ním silné oxidanty, ako naprí-

klad ozón (2,07V) alebo peroxid 

vodíka (1,78V) dokáţu prijať 

do svojej molekuly iba 2 elektró-

ny. Napriek tomu, ţe okrem pato-

génov zabíjajú aj zdravé bunky 

a poškodzujú tkanivá, pouţívajú sa 

v zdravotníctve dokonca aj intra-

verózne (vnútroţilne). 

Poznámka: Oxid chloričitý je nie-

čo úplne iné ako chlór. Pokiaľ 

oxid chloričitý rozptýli oxidáciou 

molekuly patogénov na jednotlivé 

atómy, chlór vytvára spolu 

s molekulami patogénov nové, 

často karcinogénne alebo jedovaté 

zlúčeniny, ktoré môţu byť pre 

ľudský organizmus nebezpečnejšie 

ako patogény, ktoré zničí. 
 

 

Prečo treba použiť MMS, keď si 

ho telo dokáže vyrobiť samo? 

Imunitný systém ľudského tela je 

s t avan ý n a  ochranu  t e l a 

v normálnych ţivotných podmien-

kach, nie na boj proti chorobám 

dnešnej hektickej doby. Stres, 

zdraviu škodlivé chemikálie 

v potravinách i v ovzduší, ale 

hlavne bezduchý konzumný ţivot 

a bezcitnosť zatemňuje ľudského 

ducha a otvára bránu chorobám, 

ktoré by inak nikdy nemohli 

vzniknúť. Preto je na boj proti 

súčasným ochoreniam potrebné 

dodať telu väčšie mnoţstvo obran-

nej látky, ako si dokáţe imunitný 

systém sám vyrobiť. Beţne kyseli-

nu chlórnu vylučujú biele krvinky, 

konkrétne neutrofilné granulocyty, 

a dokáţu tak zničiť jednotlivé 

i n f e k c i e 

v priebehu 

mi l i s e k ú n d . 

Pri pouţití 

MMS je oxid 

c h l o r i č i t ý 

r o z n á š a n ý 

rovnako ako 

kyslík červe-

nými krvinka-

mi. 
 

JAKO SA DÁ 

MMS užívať? 
 

- orálne (piť) 

ako tekutina 

Do pohára sa kvapne pripravený 

roztok chloritanu sodného a 5 

násobné mnoţstvo aktivátoru – 

čerstvej citrónovej šťavy alebo 

10% kyseliny citrónovej. Šťava 

z citrónu je však ďaleko chutnejšia 

ako kyselina citrónová. Roztok sa 

premieša krúţivým pohybom po-

hára a nechá 3 minúty stáť. Pohár 

sa potom doleje 1/2 dl vody, ovoc-

nej šťavy alebo bylinkového čaju 

a po vypití zapije ďalším 1-2 dl 

tekutiny. Ovocná šťava by nemala 

byť citrusová alebo s obsahom 

kyseliny askorbovej E300, lebo 

ďalšie mnoţstvo vitamínu C zni-

ţuje účinnosť roztoku. Vhodná je 

napríklad čistá jablková alebo 

šťava hroznová. Ak necháte 

MMS1 aktivovať trochu dlhšie (do 

10 minút), alebo vypijete pohár 

doliaty vodou či šťavou neskôr (do 

hodiny), nemá to zásadný vplyv 

na účinnosť. 
 

Mnoţstvo dávky MMS1 sa líši 

podľa choroby, ale platí zásada, ţe 

treba začať vţdy iba s jednou 

kvapkou MMS1 (+ 5 kvapiek 

aktivátoru) a dávku postupne po 

kvapke zvyšovať. U detí alebo 

veľmi chorých ľudí je dobré začať 

iba s polovičnou alebo štvrtinovou 

dávkou. Ak ste alergický 

na kyselinu citrónovú, je moţné 

pouţiť na aktiváciu aj ocot 

(rovnaký počet kvapiek ako pri 

pouţití kyseliny citrónovej). 

Kvapkadlo strednej veľkosti sa dá 

zohnať v lekárni alebo sa dá pou-

ţiť prázdna a dôkladne umytá 

fľaštička z nejakých kvapiek alebo 

vonného oleja. 

Kaţdý uvoľnený ión oxidu uhliči-

tého vydrţí v tele najviac dve 

hodiny a  jeho produkcia 

z aktivovaného MMS1 sa postup-

ne zniţuje, a po 12 hodinách úplne 

skončí. Preto je vhodné uţívať 

MMS aspoň dvakrát denne. Počet 

uţívaných kvapiek je dobré po-

stupne zvyšovať aţ na 15 kvapiek 

dvakrát denne, v niektorých váţ-

nych prípadoch i viac. Ak choroba 

neustupuje, znamená to, ţe neuţí-

vate dostatok MMS. U mnohých 

chorôb však bude stačiť dvakrát 

d enn e  6  kvap iek  MMS1 

(aktivovaných 30 kvapkami kyse-

liny citrónovej). Ak však chcete 

dosiahnuť úplne čistý stav bez 

p a t o g é n n y c h 

o r g a n i z m o v 

a ťaţkých kovov 

v tele, je ideálne 

počas 7 dní uţí-

vať denne dávku 

3 0  k v a p i e k 

MMS. Potom 

môţete MMS 

zníţiť na 6 kva-

piek 2 krát týţ-

denne, prípadne, 

ak ste odstránili 

duchovnú príčinu 

vzniku choroby 

a ste zdravý, 

môţete MMS úplne vysadiť. 
 

V uţívaní MMS treba dbať na to, 

aby liečenie neprebiehalo príliš 

rýchlo, lebo telo potrebuje čas 

na vyplavenie jedov vyprodukova-

ných patogénmi a ich pozostatkov. 

Ako poznáte, ţe uţívate viac 

MMS, ako je prečisťovacia schop-

nosť vášho organizmu? Telo začne 

vyplavovať zbytky patogénov 

radikálne a dostanete krátkodobo 

hnačku alebo budete zvracať. Nie 

je to síce nebezpečné, ale ani ţia-

dúce. Vynechajte MMS na jeden 

deň a pokračujte so zníţenou dáv-

kou. Kaţdý organizmus je v inom 

stave, a musíte preto sami nájsť 

mnoţstvo MMS, ktoré bude pre 

vás vhodné. Pamätajte, ţe nevoľ-

nosť sa môţe dostaviť vţdy iba 

keď MMS hubí viac baktérií 

a vírusov, ako zvláda váš vylučo-

v a c í  s y s t é m  o d s t r á n i ť 

z organizmu. Preto sa neponáhľaj-

te. Počkajte, aţ sa odplaví časť 

toxínov z vášho tela a zosilnie váš 

imunitný systém, a aţ potom zvýš-

te dávku, aby ste odstránili váţnej-

šie choroby. 
 

Ďaleko účinnejšie je uţívať viac 

malých dávok niekoľko krát den-

ne, ako dve väčšie dávky. Menej 

je niekedy viac. Pri 6 dávkach po 

5 kvapiek počas dňa dosiahnete to 

isté mnoţstvo, ako pri dvoch veľ-

kých dávkach po 15 kvapiek. Pre-

citlivelejší ľudia sa tak zbavia 

i problému spôsobeného chuťou 

a vôňou MMS. Tá sa dá inak sčas-

ti eliminovať pouţitím ovocnej 

šťavy, alebo úplne odstrániť uţí-

vaním MMS v kapsuliach. Menšiu 

nevoľnosť inak pomôţe odstrániť 

vypitie pohára vody, alebo pitie 

MMS hodinu po jedle, keď nie je 

ţalúdok plný. Z vlastných skúse-

ností však neodporúčame uţiť 

MMS ráno na úplne prázdny ţalú-

dok. Väčšiu nevoľnosť môţete 

utíšiť uţitím vitamínu C, ktorý 

MMS neutralizuje. 
 

Kaţdá choroba vyţaduje pre účin-

nú liečbu trochu iné mnoţstvá 

a časy uţívania MMS. Napríklad 

pri akútnych ochoreniach sa dopo-

ručuje uţívať MMS kaţdú hodinu 

počas 12 hodín. Jednotlivé osved-

čené protokoly pre rôzne choroby 

nájdete na internetových stránkach 

Jima Humbleho jimhumble.biz. 

Ak neviete anglicky, mnohé proto-

k o l y  n a  u ţ í v a n i e  M M S 

z webstránok Jima Humbleho 

nájdete i na našich webstránkych 

v článku „Návod ako uţívať MMS 

pri rôznych chorobách“. Ak sa 

však budete riadiť tým, ako bude 

reagovať vaše telo a budete sledo-

vať ako sa cítite, budete si môcť 

uspôsobiť uţívanie MMS ideálne 

svojim momentálnym potrebám 

a zdravotnému stavu, čomu sa 

ţiadny univerzálny protokol nevy-

rovná. 

- Orálne v želatínových tobol-

kách (kapsulách) 

MMS1 sa pre uţívanie v tobolkách 

pripravuje podobne, ako keď sa 

pije, ale roztok chloritanu sodného 

sa kvapne priamo do kapsule 

a aktivuje sa rovnakým počtom 

kvapiek 50% kyseliny citrónovej 

(50% aktivátor vyrobíte zmieša-

ním rovnakého počtu zarovnaných 

lyţíc kyseliny citrónovej a vody). 

Kapsulu po naplnení hneď zatvor-

te a uţite. Kapsulu zapite vodou. 

Ak chcete uţiť väčšie mnoţstvo, 

pouţite dve kapsule. Prázdne gélo-

vé kapsule (ideálna je veľkosť 0) 

s a  d a jú  zo h n a ť /o b j ed n ať 

v lekárňach alebo priamo 

na slovenskej stránke, kde MMS 

predávajú: e-mms.sk Vo väčšom 

mnoţstve sa dajú ţelatínové tobol-

ky kúpiť tu (1000 ks za necelých 

10 eur). Núdzovo si môţete kúpiť 

kapsule napr. s vitamínom C 

a vyprázdniť ich. 

- Kúpele 

MMS je moţné absorbovať aj 

priamo cez pokoţku prostredníc-

tvom kúpeľov. Výhodou je, ţe 

mnoţstvo baktérií, ktoré sú 

na pokoţke a pod jej povrchom, 

môţe byť po zlikvidovaní vypla-

vených na povrch cez pokoţku, 

a nemusíte tak zaťaţovať organiz-

mus ich vylučovaním krvou. Oxid 

chloričitý sa dostane kúpeľom aj 

do krvnej plazmy a svalovej hmo-

ty. Kúpeľ je vhodný najmä pre 

tých, ktorí majú v tele príliš veľa 

patogénov a ich vylučovací systém 

nedokáţe dostatočne rýchlo odpla-

vovať pozostatky zničených pato-

génov, alebo pri koţných choro-

bách. 
 

           ...pokračovanie na strane 5 

     Vyliečiť sa bez liekov 
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... pokračovanie z predchádzajúceho čísla PPŢ 

http://jimhumble.biz/
http://www.poznanie.sk/prakticke/mms-navod-ako-uzivat.php
http://www.poznanie.sk/prakticke/mms-navod-ako-uzivat.php
http://www.e-mms.sk/
http://i-liek.sk/index.php?main_page=product_info&products_id=20896


 

 

Vyliečiť sa bez liekov 
Popri kúpeľoch je dobré súčasne 

pokračovať s uţívaním MMS 

orálne (piť). U mnohých sa tým 

výrazne zvýši účinnosť liečby. 

MMS pre kúpeľ vytvoríte z 30 

kvapiek Chloritanu sodného a 2,5 

čajovej lyţičky (150 kvapiek) 

citrónovej šťavy alebo kyseliny 

citrónovej, ktoré nakvapkáte 

do pohára. Obsah pohára krúţi-

vým pohybom zamiešajte, počkaj-

te 3 minúty a vlejte do vane. Kú-

peľ by mal trvať 20 – 30 minút. 

Na mnoţstve vody veľmi nezáleţí 

– mnoţstvo vytvoreného ClO2 

plynu sa tým nezmení. Do vane 

však nepridávajte šampón, mydlo, 

parfémy... a ani detské hračky. 

MMS nechajte pôsobiť na celé 

telo i vlasy. V polovici kúpeľa je 

dobré pridať horúcu vodu, aby 

bola teplota kúpeľa dostatočná. 

Teplá voda otvára póry pokoţky 

a umoţňuje MMS lepšie prenik-

núť do svalovej hmoty. Pokiaľ 

máte na pokoţke otvorené rany, 

zníţte dávku MMS na 20 kvapiek 

chloritanu sodného a 100 kvapiek 

(1,5 čajovej lyţičky) kyseliny 

citrónovej. 
 

Aplikovanie MMS1 rozprašova-

čom 

MMS ako sprej je vhodné pouţiť 

na popáleniny, rany, pohmožde-

niny, ekzémy, infekcie, vyrážky, 

akné, vredy, psoriázu, rakovinu 

kože, pliesne* a mnohé ďalšie 

koţné ochorenia. (*pri niektorých 

druhoch pliesní MMS účinné nie 

je. Tieto mikózy lieči napr. olej 

z grepových semienok alebo az-

técky íl, ktorý nájdete pod názvom 

bentonit) 
 

Na prípravu MMS na popáleniny 

nepoužívajte aktivátor (kyselinu 

citrónovú), ale iba čistý 28% roz-

tok chloritanu sodného. Popáleni-

ny sa zahoja vďaka šetrnej dezin-

fekcii a neutralizovaniu kyslosti 

v okolí rán za 1/4 normálneho 

času hojenia. Ak nemáte rozprašo-

vač (prázdny rozprašovač tvoriaci 

jemnú hmlu sa dá kúpiť v lekárni), 

môţete naliať MMS priamo 

na ranu a nechať pôsobiť 1 – 5 

minút. Potom treba bezpodmie-

nečne MMS spláchnuť z rany 

vodou. MMS ako sprej je moţné 

pouţiť aj pri spálení slnkom. Pou-

ţívajte s odstupom jednej hodiny, 

aţ kým bolesť nezmizne. Zvyčajne 

by mala ustúpiť po dvoch pouţi-

tiach. Pokoţku vţdy po aplikovaní 

MMS opláchnite vodou. 

Pri kožných chorobách zmiešajte 

20 kvapiek chloritanu sodného 

so 100 kvapkami ( 1,5 čajovej 

lyţičky) kyseliny citrónovej, krú-

ţivým pohybom premiešajte, ne-

chajte stáť 3 minúty, dolejte pohár 

do polovice a vlejte do fľaše roz-

prašovača. Takto pripravený sprej 

môţete pouţívať počas troch dní, 

potom je treba pripraviť nový 

roztok. Po nastriekaní na pokoţku 

nechajte roztok vyschnúť, dosiah-

nete tak plný účinok. Pokiaľ by 

bol roztok pre vás stále silný, 

zrieďte ho vodou tak, aby ste do-

siahli pre seba vhodnú koncentrá-

ciu. 

MMS pri liečbe poranení 

na rozdiel od dezinfekčných pro-

striedkov, ako sú alkohol, peroxid 

vodíka či jód, nenarušuje tkanivo 

či zdravé bunky, a umoţní vyliečiť 

ranu rýchlejšie a šetrnejšie. 
 

Ako ďalšie radikálnejšie spôsoby 

môţe byť MMS privedené do tela 

klystírom alebo aj intravenózne 

(vyţaduje skúseného doktora ale-

bo sestru). V oboch prípadoch sa 

pouţíva chloritan sodný aktivova-

ný kyselinou citrónovou ako zvy-

čajne v pomere 1:5. 
 

Užívanie MMS2 

MMS2 sa uţíva v ţelatínových 

tobolkách veľkosti nula naplne-

ných práškom. Pri uţití kapsule je 

potrebné vypiť dva poháre vody. 

Ak si telo bude neskôr pýtať ďalší 

pohár, neváhajte mu ho poskytnúť. 

Pri uţívaní MMS2 kaţdé dve ho-

diny stačí pouţiť na ďalšie uţitie 

uţ len jeden pohár vody. MMS2 

neovplyvňuje uţívanie iných lie-

kov, a ani lieky neovplyvňujú 

účinnosť MMS2. 
 

Kde sa dá zohnať chloritan sod-

ný (MMS1) a chlórnan vápenatý 

(MMS2) 

M M S 1 :  C h l o r i t an  s o d n ý 

(NaClO2, angl. Sodium chlorite) 

môţete dostať v predajniach 

so zdravotníckymi potrebami, 

prípadne u distribútorov MMS. 

Chloritan sodný sa predáva 

v podobe vločiek alebo granúl 

zvyčajne v koncentrácii 80% 

(zvyšok tvorí najmä kuchynská 

soľ a iné stabilizačné zloţky). 28% 

roztok MMS teda obsahuje 

v skutočnosti 22.4% chloritanu 

sodného. 

28% roztok MMS1 sa pripravuje 

vsypaním 7 dielov chloritanu sod-

ného do 18 dielov destilovanej 

vody (pomer 28 ku 72). Nikdy sa 

nesmie liať voda do chloritanu 

sodného, ale vţdy iba chloritan 

sodný do destilovanej vody. 

Na vytvorenie roztoku sa musí 

p o u ţ i ť  n e ko vo v á  n ád o b a 

a destilovaná voda by mala mať 

teplotu 40 – 60 stupňov. Roztok sa 

po zamiešaní nechá stáť niekoľko 

hodín a po odstránení minerálov 

usadených na povrchu a na dne 

nádoby sa môţe plniť do fliaš, 

najlepšie do sklenených. Tie sa 

dajú skladovať na chladnom tma-

vom mieste i niekoľko rokov. 

Pokiaľ si budete chcieť pripraviť 

roztok chloritanu sodného pre 

vlastné pouţitie sami, nerobte tak, 

pokiaľ si neprečítate inštrukcie 

o bezpečnosti práce s chloritanom 

sodným. Je zaradený medzi ţiera-

viny a je v určitých podmienkach 

výbušný. 

Aktivátor pre MMS1: Ak nemáte 

moţnosť pouţívať šťavu z citrónu, 

kyselina citrónová sa dá kúpiť 

v potravinách. 10% roztok aktivá-

tora vyrobíte zmiešaním jedného 

dielu potravinárskej kyseliny citró-

novej a 9 dielov vody (napr. 1 

zarovnaná lyţica kyseliny citróno-

vej a 9 lyţíc vody). Ak uţívate 

väčšie mnoţstvo MMS, môţete si 

aktivátor pripraviť ako 50% roztok 

kyseliny citrónovej (1/2 voda, 1/2 

kyselina citrónová) a pouţívať 

rovnaký počet kvapiek MMS 

a aktivátora. 

MMS2: Chlórnan vápenatý (angl. 

calcium hypochlorite, Ca(ClO)2) 

sa pouţíva pri čistení vody 

v bazénoch určených na plávanie 

a predáva sa v obchodoch 

s prípravkami na čistenie bazénov 

ako rýchly čistič vody pod názvom 

„Chlór šok“ asi najmenej v 1 kg 

balení (dávka na vyliečenie men-

šej dediny) pod rôznymi výrobný-

mi značkami a obsahuje od 45% 

do 100% chlórnanu vápenatého 

(Aquabela 95%, Laguna „modrý 

šíp“ 99%). Musí tam byť ale napí-

sané, ţe obsahuje ako hlavnú látku 

chlórnan vápenatý. Jim Humble 

otestoval na sebe počas niekoľ-

kých rokov všetky koncentrácie 

a kaţdá fungovala. Na svojich 

webstránkach píše, ţe nie je prob-

lém, ak tieto prípravky obsahujú aj 

iné látky, lebo sú určené 

na pouţitie v plaveckých bazé-

noch, a teda nie sú jedovaté. Mno-

hé z nich sa pouţívajú priamo 

v  p o t r a v i n á c h  a l e b o 

v potravinárskom priemysle. 
 

 

Na záver 

Nezabúdajte prosím, ţe vyliečenie 

je darom, ktorý človeku pomáha 

postaviť sa na nohy a zosilnieť, 

aby mohol kráčať ţivotom správ-

ne. Ak takto získané zdravie zne-

uţijete, bolo by vám lepšie trpieť 

pod bremenom choroby, a snáď 

pod ním ešte vnútorne dozrieť 

a vyzdravieť na duchu. 

      ... celý článok aj na 

    www.poznanie.sk 
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Váţené prítomné luctvo, 

povedzme si to prámo: človek 

dokáţe skoro všetko. Urobit dýru 

do sveta, ale aj do ozónu, urobit si 

pekný dom i peknú hanbu, 

oduševnene kričat hurá i fuj, vyzírat 

jako pekný hrdyna, ale aj jako 

pekný idiot, nýkedy dokáţe byt aj 

sto rokov na svete, ale any tri 

minúty pod vodu, ví dobre hrat na 

klavíri a na nervy, operúvat srcco 

a v tyle neprátela, skákat o tyči 

a do reči, a tuším viacej myslet na 

dalšé generácie počítačov jako 

maturantov. 

No človek by si aţ tak mnoho 

nemav namýšlat, lebo je 

len – človek! Any pri najlepšéj vóli 

nedokáţe preletet v petmetrovej 

výške z námesta Hraničárov 

na Kolárové námestý – any za 

ideálnych poveternostných 

podmínek. 

Nedokáţe vonat ako lipa 

a len tak sa rozmnoţúvat po vetre. 

To dokáţe boţá príroda. A preto 

by si mav človek celkom skromne 

povedat: aţ tak mnoho toho nevím, 

a preto sa tu na svete budem račej 

čuduvat, jako svet menit. Pri 

čuduváný totyţ nelítajú trísky 

a nekapú ryby, rastú stromy a padá 

snah –a šecko je na svojom míste 

a v porádku, -jako tedy, ked je 

na jar naozaj jar, v lete leto, 

na jablony jabĺčko, na človekovi 

hlava a v človekovi srcco. 
 

                                         Stanislav Štepka 

Odkaz ľudstvu od Stanislava Štepku 

... pokračovanie zo strany 4  

http://www.gemmon.eu/pages.php?page=pouzitie-grepoveho-oleja
http://www.gemmon.eu/pages.php?page=pouzitie-grepoveho-oleja


 

 

 

 

Slovenskóóó  
(svet podľa debila) alebo:  

ako vzniká schizofrénia 
  

 Toto je história posledného 

storočia pokryteckého kresťan-

ského sveta. Ľútosti a predvá-

dzanie vlastnej humanity - to je 

to isté ako - zabijem! 

 

Zloba a rozmaznávanie 

je to isté - nemilujem. 

Otravuješ nám náš pô-

ţitkársky ţivot a "my, 

milujúci" rodičia sa mu-

síme o teba starať. Bu-

deme to robiť preto, aby 

sme sebe a ostatným 

dokázali, ţe sme tí naj-

lepší. Budeme to robiť preto, 

lebo deti sú milujúcejšie ako 

rodičia a tečie z nich energia. 

Rozmaznávajú ťa len preto, aby 

sebe dokázali, ţe sú milujúci 

rodiča. To je ale loţ. Len naho-

várajú deťom, ako ich majú 

radi a hovoria im, čo majú ro-

biť, poslúchať, nič im nedovo-

lia, iba projektujú do tejto úţas-

nej reklamnej spoločnosti. 

 V puberte, keď dospejú, 

odpoja sa a začnú hovoriť čo si 

myslia, prestane tiecť blahodár-

na láska. Vtedy ich začneme 

šikanovať, alebo odkopneme, 

vyhodíme z domu. Potom má-

me na uliciach, zo straty domo-

va a bez lásky, choré ľudské 

bytosti - dosraté, došťaté, dofe-

tované, dopité v hlbokom zúfal-

stve (tzv. bezdomovci). Sú uţ 

jednou nohou v hrobe, lebo si 

nevedia zvyknúť, ţe ešte včera 

boli doma a mali blízkych, ktorí 

ich rozmaznávali. Dnes uţ nič, 

iba smrť. 

 Veď, keď takto dopadneš, 

tak ťa nikto nepozná a tých pár 

priateľov, čo ešte majú mini-

mum lásky v sebe, ti dajú raz za 

uhorský rok pár mincí. Čo ti to 

kurva pomôţe (ja viem, vďaka 

aj za to, inak zdochneš), nech 

dá tá kamarátska sebaspokojná 

burţujská sviňa (kaţdý, kto má 

prácu, kde bývať) aspoň 100,- 

eur, aby si mal na pár dní na 

jedlo, ubytovňu, posteľ, sprchu, 

na chvíľu oddýchnuť, nabrať 

sily na ďalší boj o ţivot. Tých 

pár mincí tvoje srdce to zlomí, 

hneď skočíš po tej trošičke lás-

ky, sám seba odsúdiš, ţe si taká 

špina, veď oni ťa stále majú 

radi. A stratíš chuť bojovať, ţiť 

a pracovať. V hlave s myšlien-

kami a triediť veci podľa prav-

dy. To preto, lebo ťa tá troška 

lásky prehodí z negatívneho 

myslenia, na ďakovné sebaob-

viňujúce, a zabudneš byť v po-

koji a dívať sa triezvo. Veď 

keby si naraz zo zlosti uvidel, 

čo som tu napísal, tak ti pukne 

srdce. A preto, nehnevaj sa. 

Osud je raz hore, raz dole, aby 

sme sa učili, poznali silu a 

LÁSKU TOHO ČO TVORÍ, 

kaţdý kúsok tohto nekonečné-

ho úţasného VŠEHOMIERA - 

skontroluj kaţdú snehovú vloč-

ku. Dýchaj zhlboka nosom, 

pomalý nádych a výdych, ĎA-

KUJ za všetko a ODPÚŠŤAJ. 

  

fašizmus: 

Dávaj si pozor s kým sa priate-

líš, ak nebudeš pochodovať, 

ako "my čistí", tak ťa zabijeme. 

 

komunizmus: 

Drţ hubu, vykrikuj naše heslá a 

vôbec správaj sa normálne, ako 

"my spravodliví", inak ťa od-

stránime tak, ţe ani tvoji milo-

vaní nebudú vedieť, kam si 

zmizol. 

 

kapitalizmus a dnešná démon-

kracia: 

Makaj, dri ako otrok za almuţ-

nu, veď predsa "my, bohom 

vyvolení" vieme ako to má byť. 

Sa nám darí, nie? Tak sme bo-

hom vyvolení, to je jasné! A ty 

ţebrák, buď rád, ţe dostaneš 

niečo, veď taký špinavec, čo sa 

nevie ani poriadne obliecť, si 

nezaslúţi ani tú prácu. Makaj a 

ani neotvor hubu, lebo ťa vyho-

dím a zdochneš od hladu, ty 

hajzel. Ľahostajnosť to vyrieši 

za nás. Cha, cha, cha, veď my 

sme v pohode. Ty sa hneváš? 

Robíš si to sám, musíme ťa 

vyhodiť, lebo nevieš ako sa 

máš správať (novodobí budhis-

sti) . . . 

 

 Ak si nebudeš platiť zdra-

votnú poisťovňu, pošleme na 

teba exekútora a nám je to jed-

no, či máš, alebo nemáš čo jesť. 

Doprdele, čo sú tu na Sloven-

sku uţ všetci sprostí a majú aj tí 

otitulovaní úradníci nasrané v 

hlave? Veď, ţe nemám peniaze, 

nemám ani na poriadnu stravu: 

kvalitný chlieb, vitamíny-

ovocie, zabudni na mäso. Varíš 

polievku z kuracích trupov a 

akurát sa otravuješ, lebo ţiviny 

ţiadne, len kyselina močová a 

ťaţké kovy sa ti do tej vody 

vyvaria. Návod: vyvar mäso, 

stačí raz týţdenne ak potrebuješ 

a zjedz, ale vodu určite vylej. 

Radšej buď vegán, ale to trvá 

dlhé roky, kým si ty a telo 

zvyknú, ţiadna sranda (choď do 

toho, oplatí sa). Načo mi je 

zdravotná poisťovňa, keď na 

pohotovosti stojí doktor nad 

otvorenou ranou a čaká na ses-

tru, ktorá ma šikanuje, ţe ne-

mám kartu poistenca, ţe budem 

platiť pokutu a mne sa točí hla-

va z úrazu (ako je doktorská 

prísaha? ani ti neviem). Hnisalo 

to, nehojilo sa, 7 dní ani tinktú-

ra od nich nepomohla. Povedal 

som si a teraz po pravde: Od-

viazal, vyťahal štichy, zaďako-

val za úraz a poučku, odpustil 

dochtorom, omyl čistou vodou, 

pomodlil, nechal oschnúť a 

samo sa to do 1 hodiny zavrelo 

a do 3 dní zahojilo ako v det-

stve, keď som bol šťastný. Veď 

tí doktori sú uţ dnes takí cham-

tiví po peniazoch a úplatkoch, 

ţe ťa viac prekľajú, ako poţeh-

najú. A tak len stojím a čakám, 

kedy má tie sociálne dlhy, súdy 

a exekútori po rokoch dostanú a 

zabijú, alebo moje deti. Deti, 

ktoré túţim mať, verím, učím 

sa znova a znova, snáď sa mi to 

podarí. To je smutné, ţe na 

všetko máme percento. 18 % 

nezamestnaných, pár % ţebrá-

kov - odpad, ktorý nech zmizne 

z ulíc, lebo nám "dobrým ľu-

ďom" to kole oči. Nech zdoch-

nú, veď je to voľaké percento a 

matematika ma aj tak nikdy 

nebavila. 

 Ak si nebudeš platiť sociál-

nu poisťovňu, tak nedostaneš 

dôchodok a zdochneš, keď bu-

deš starý a konečne sa ťa zbaví-

me. Uţ ten názov "sociálna" 

pripomína komunizmus a fašiz-

muss (ssocialistická republika, 

národný socializmuss, hnuss). 

 

 

My terajší dôchodcovia sme 

mali všetko: zamestnanie, byty, 

sociálne výhody, zábavu a rek-

reácie od tých zlých komunis-

tov.  A vy, vy, naše deti, ste 

hajzli, ktorí nechcú makať. Ma-

li ste všetko a nie preto, ţe ste 

museli drţať hubu a krok, ale 

preto lebo vám to vyhovovalo. 

A teraz tú hlúposť a ten despo-

tizmus šírite na svoje deti a 

vnúčatá. Skús byť nezamestna-

ný, alebo na sociálke, 60,- eur tí 

"najšikovnejší" 118,- eur. Som 

zvedavý ako uplatíš byt, podná-

jom, naješ sa a oblečieš sa. 

Dnes uţ je "dobre" s novou 

vládou, konečne si môţeš pri-

vyrobiť 30,- eur mesačne. Len 

odsudzujte chudákov, nepomá-

hajte a uvidíte, kde sa ocitnete 

osudom! Rodina je štát. Štát je 

rodina, komunita, kmeň. Keď ti 

to je ľahostajné, nevidíš a ne-

cháš zomrieš na ulici, je to to 

isté, ako by si zabil vlastných 

milovaných. 

 

 Hlavu hore poníţení. Naučí-

te sa ťaţkým ţivotom pravdy, 

hodnoty a s odpúšťaním, po-

znaním sveta bude lepšie. Ja 

sám som v tom uţ 35 rokov 

natvrdo a bol som aj najvyššie 

aj najniţšie a ďakujem za to a 

stále sa učím. POKORA A 

VĎAKA TVORCOVI a nie 

poníţenosť k ostatným. Koneč-

ne nemám v hlave chaos hod-

nôt, viem čo je čo. Učím sa 

váţiť si chlieb náš, aj keď nie 

kaţdodenný, seba a aj ostat-

ných, aj tých čo majú klapky na 

očiach. Kaţdý sa jedného dňa 

prebudí. 
 

 Nepíšem toto ako poučku 

pre tých, čo nemajú srdce, ani 

ako návod ako pomáhať tým 

chudákom. Sám si chudák a 

bez srdca, keď ich tak vnímaš. 

Ak chceš, veď peniaze máš, 

môţeš zmeniť ţivot aspoň jed-

ného človeka a rob to poriadne 

burţuj, lebo nepomáhaš jemu, 

ale sebe a môţeš zmeniť a spa-

siť len svoj budúci osud. A to 

čo urobíš pre druhého, len tebe 

pomôţe zmeniť seba, svoje 

vnímanie sveta. Budeš šťast-

nejší, o niečo lepší a nikomu to 

nehovor, len v tichosti nech ťa 

hreje pri srdci, aby si si to ne-

pokazil chvastúnskymi rečami. 
 

Veľká úcta výnimkám, na-

ozajstným ľuďom so srdcom. 

Tí vedia, ţe o nich som nepísal. 

Nemusia o tom vo svojej hlave 

diskutovať, lebo konajú. 

           The Bill 
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      Názor človeka, ktorého pretvorilo utrpenie Názory



 

 

Prišlo nám e-mailom       Zamyslenie sa nad týmto svetom 

Listáreň 
Aby ma môj 

nápadník zau-

jal, ponúkol mi 

auto , ţe keď si 

urobím vodičák, je 

moje. Pre mňa je to len k o p a 

plechu a gumy. Kebyţe mi povie, predám 

to auto , leť so mnou do Afriky, postavíme 

útulky pre podvýţivené deti  a ich rodičov 

a obstaráme lekárov, aby operovali týmto 

chudobným ľudom šedý a zelený zákal, na 

ktorý často trpia, tak balím kufor, letím s 

ním prvým lietadlom. 
 

Nechápem, tento svet neustále bojuje me-

dzi sebou , kvôli nášmu vierovyznaniu a 

stále nechceme pochopiť , ţe Boh je len 

jeden, všetci sme tu na jednej lodi. Čo bu-

deme mať z veľkého domu , ktorý postaví-

me , kde príde potopa , nedajboţe , aby 

sme sa topili aj my. 
 

Ktorá viera je najlepšia, myslím, ţe tá, 

ktorá akceptuje aj všetky ostatné. 
 

Často sa ma pýtajú, k akej viere sa prizná-

vam . Hovorím im, nie som ani katolíčka , 

ani evanjelička, ani budhista, ani jehovist-

ka, ani hare krisna, som „LEN „ Elena , 

ktorá verí v Boha. Nechodím do ţiadneho 

kostola , modliť sa pred kríţom a obdivo-

vať samú seba , aká som úţasne veriaca. 

Ja „len“ verím v Boha a prosím anjelov a 

modlím sa za tých, čo majú veľmi málo , 

alebo nič, aby boli zaopatrení.  Modlím sa 

aj za tých, čo majú príliš veľa , aby koneč-

ne pomohli tým, čo trpia nedostatkom, aj 

tým, čo umierajú od hladu. 
 

Ako je to moţné, ţe takéto niečo existuje v 

roku 2010, kde my máme preplnené ob-

chody a denne vyhadzujeme dobré potravi-

ny do kontajnera. Podľa štatistiky umrie na 

svete denne 30 000 ľudí od hladu . Nie, to 

nie je tlačová chyba, nie 3.000 alebo 300, 

je to naozaj 30 tisíc.  
 

Premietnime si toto pred očami, keď otvo-

ríme našu preplnenú chladničku , alebo 

špajzu. Dívame sa do nich, do našich dra-

hých televízoroch a tešíme sa, ţe nás Boh 

obdaril  a ich nie, ale neobdaril nás preto, 

aby sme sa naučili súcitiť a pomáhať týmto 

ľudom, veď stačí tak málo, len ich nakŕmiť 

a moţno dať postaviť malé prístrešky. 
 

Poznám ľudí, ktorí hovoria, ţe Boh neexis-

tuje, ja som presvedčená, ţe áno, ale mys-

lím si, ţe musí byt veľmi smutný nad na-

šou necitlivosťou a hraním sa, ţe nás sa to 

netýka. Máme slobodnú vôľu, ktorou nás 

obdaril, ale mi naňho nadávame, ţe ako sa 

môţe na tú biedu pozerať, ale prečo sa na 

ňu uţ celé roky pozeráme my a tvárime sa, 

ţe nás sa to netýka. Nie, týka sa to kaţdého 

z nás. 
 

Prebuďme sa , otvorme oči a svoje srdcia a 

začnime niečo robiť, pozrite sa do našich 

obchodov, koľko tam je tovaru a deti v 

Indii alebo v Afrike nemajú čo jesť. 
 

Poznám človeka, ktorý letel do Číny a spal 

tam v hotely za 5000 tisíc korún na deň, 

ani toto nie je tlačová chyba, je to 5 tisíc  a 

neďaleko odtiaľ bola osada, kde spalo 20 

ľudí v jednej miestnosti na zemi a on im 

dával kaţdý deň pár drobných za to, ţe mu 

očistili topánky  a keď sa vrátil, myslel si, 

ţe niečo pochopil a začal stavať vilu . Po-

chopil by vtedy , kebyţe kúpi týmto ľu-

ďom , hlavne deťom matrace, aby mali na 

čom spať a zavolá ich do tej luxusnej reš-

taurácie, v ktorej sa kaţdý deň stravoval. 
 

Môj, akoţe veľmi duchovný bývalý priateľ 

mi pol roka hovoril, ţe môţe mať aj 3 ţe-

ny, ktoré by sa oňho starali, aby sa veľmi 

nenarobil, a opustil ma kvôli ţene, ktorá 

bola hmotne veľmi dobre zabezpečená, aby 

mohol ísť po svojej duchovnej ceste . Aké 

duchovno, keď je zaloţené na hmotnom 

základe a načo mi bude to hmotné, keď 

príde nejaká katastrofa, alebo ma postihne 

nejaká ťaţká choroba. Môj ujo si kedysi 

kupoval len značkové veci, zomrel na ra-

kovinu v 45 rokoch. 
 

Posledné týţdne svojho ţivota sedával v 

starom vyťahanom tričku a kaţdý deň 

viackrát zvracal, viete aké nepodstatné 

bolo, či má na tom tričku značku alebo 

nie? Bol uţ len kosť a koţa , myslite si, ţe 

by sa lepšie cítil, kebyţe má na tom tričku 

adidas, alebo nike?  

Vás sa to všetko netýka? Nie, týka sa to 

nás všetkých.  Teraz, prišli iné časy,  nevy-

padá to na tomto svete uţ moc dobre . Na 

Slovensku nie sú  predpovedane zemetra-

senia, alebo sopky, a čo keď príde veľká 

povodeň alebo uragán... 
 

Pohybujem sa v Rakúsku, aj na Slovensku 

a tam si práve myslia, ţe u nás bude všetko 

v poriadku, naozaj si myslíme, ţe vo svete 

áno, ale u nás nie, lebo predpovedali na 

ďalších 80 rokov, ţe tu bude všetko v po-

riadku.  A čo vaše deti, píšem vaše, lebo ja 

ţiadne nemám, keď sa dívam na správy, 

chytí ma taká úzkosť, ţe ma bolí srdce, 

keď si pomyslím, teraz počať a porodiť 

dieťa , veď čo ho tu bude čakať ? 

      Základné poučky manažmentu 
Lekcia č. 1 
 

Vrana sedí na strome a celé dni nič nerobí. 

Zbadá ju zajačik a pýta sa: "môţem tieţ tak 

sedieť ako ty a nič nerobiť?" 

Vrana mu odpovedá: "samozrejme, prečo 

by si nemohol?". 

Zajačik sa posadil na zem pod vranu a od-

počíval. Naraz sa objavila líška, skočila na 

zajačika a zoţrala ho. 

Manaţérske poučenie : 

Na to, aby si mohol iba sedieť a nič nero-

biť, musíš sedieť veľmi veľmi vysoko. 
 

Lekcia č. 2 
 

Moriak sa rozpráva s býkom: "veľmi rád 

by som sa dostal aţ na vrchol tohto stromu, 

ale nemám na to dosť síl". 

Býk mu na to: "ja mám pásomnicu. Je plná 

ţivín. Skús ju vytiahnuť a zhltnúť". 

Moriak teda strčil hlavu hlboko do býkov-

ho zadku, vybral pásomnicu a celú ju zo-

ţral. Zistil, ţe mu naozaj dodala veľa ener-

gie, tak vyletel navrchol stromu. Zbadal ho 

farmár a zostrelil ho dole. 

 

Manaţérske poučenie : 

To, ţe lezieš veľkému zvieraťu do riti, ťa 

síce môţe dostať aţ na samý vrchol. Ešte 

to však neznamená, ţe sa tam udrţíš. 
 

Lekcia č. 3 
 

Malý vtáčik letel v zime na juh. Bola taká 

zima, ţe vtáčik premrzol a spadol upros-

tred poľa. Ako tam tak leţal, išla okolo 

krava a vykadila sa priamo na neho. Ako 

tam vtáčik v hovne leţal, začal si uvedo-

movať, ţe ho príjemne hreje a od radosti si 

začal pospevovať. Začula ho mačka a zis-

ťovala, odkiaľ sa spev ozýva. Išla za zvu-

kom a 

v hovne zbadala vtáčika. Vybrala ho a zo-

ţrala. 

Manaţérske poučenie : 

- nie kaţdý, kto sa na teba vyserie, je tvoj 

nepriateľ. 

- nie kaţdý, kto ťa zo sračky vytiahne, je 

tvoj priateľ. 

-keď uţ ti je dobre a teplo, aspoň drţ hubu. 

 

Lekcia č. 4 
 

Slimák pomaly lezie po lese aţ sa dostane 

ku stromu. Začne naňho vyliezať. Desať 

rokov postupuje hore. V polovici jedenás-

teho roka je uţ tesne pod vrcholom, ale 

spadne dole. 
 

Manaţérske poučenie : 

Práca chvatná, málo platná! 
 

Lekcia č. 5 
 

Päťkilový kapor plával po rybníčku a stre-

tol polkilového kapríka, ktorý ho úctivo 

pozdravil. Veľký kapor mu neodzdravil, 

iba sa mu zvysoka vysral na hlavu. 

Nevšimol si, ţe za malým kapríkom plával 

obrovský sumec, ktorého nechtiac tieţ za-

špinil. Sumca to naštvalo a veľkého kapra 

zoţral. 
 

Manaţérske poučenie : 

Aj keď si veľká ryba, nesmieš tým malým 

srať na hlavu. Nikdy nevieš, či za nimi 

nestojí ryba väčšia neţ si ty! 

  Humorné poviedky 
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Na nášho bieleho koníka z kempu sme skutočne posadili Martina Stančíka z kempu, aby sme  

symbolicky prešli po uliciach Martina, na sviatok Svätého Martina. Tento symbolizuje mesto Martin,   

vo svojom darovaní polovice plášťa, či súcite a porozumení. 

Dnes vieme, ţe touto symbolikou sa lúčime s našim projektom Vereného kempu, ako aj novinami  

Priestor pre ţivot.  Vydávali sme toto periodikum vyše  8 rokov a pokúšali sme sa v ňom prezentovať 

názory na svet, v ktorom ţijeme, trochu z iného pohľadu. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali  

pri budovaní nášho kempu, ako aj mnoţstvu  aktivistov, dopisovateľov i čitateľov nášho občasníka, 

ktorí nám takouto formou pomáhali udrţať záujem čitateľov. 

Ešte raz ďakujeme všetkým za pomoc a ochotu, ale aj za neochotu a nepochopenie. 

                                     Daniel Diškanec 
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