Pravda

Pohľad do Slovenska z poľských hraníc

Každý, kto sa zdráha pripojiť k snaženiu o Pravdu je alebo proti, alebo dúfa, že nepravda,
a teda zlo, mu prinesie lepšie osobné výhody, než Pravda. Tým sa stáva nositeľom zla
k nárastu ktorého prispieva svojím sebectvom. Dá sa len obdivovať „vieru“ tých, čo si
myslia, že za svoje rozhodnutia neponesú následky, alebo že ich niekto iný „vykúpi“.
Boh je Pravda. Kto nie je za Pravdu, možno pozná falošnú modlu, ale nepozná Boha. Čo do
počtu, väčšine sa viac prihovára falošná modla, ktorá pripúšťa zlo, než Pravda, na základe
ktorej každého ochráni len rozsah dobra a teda Pravdy v ňom samom. Čísla nepredstavujú
Pravdu. Neobmedzené množstvo ľudí sa môže spoločne poberať k priepasti. Správna cesta
sa odhalí len tomu, kto sa o ňu snaží a úprimne ju hľadá, v prvom rade vo svojom vlastnom
srdci, ktorému nedovolí, aby ho ovládalo ego.
Len pred 50 rokmi zhruba každý desiaty človek zomrel v dôsledku rakoviny, dnes už každý
druhý. Technológia urobila obrovský pokrok a vývoj sa nezastaví. Einstein okrem iných
výrokov povedal: „Technologický pokrok je ako sekera v rukách patologického kriminálnika.“
Väčšina ľudstva sa chová ako patologickí kriminálnici, len nie všetci majú rovnaké možnosti
to prejaviť.
Zatiaľ, čo počet obyvateľov sveta narastá, „priemerná úžitková hodnota jedinca“ sa znižuje.
To je fakt o ktorom sa nedá polemizovať a ktorý sa bude riešiť. Správne a žiaduce by bolo
riešiť ho ľudsky a spravodlivo za účasti všetkých národov.
Napriek tomu, že je už takmer neskoro a o to viac, je nutné sústrediť sa na pozitívne
hodnoty namiesto negatívnych.
Úlohy, ktoré stoja pred ľudstvom sú dlhodobé.
Sebaúcta je znamením hodnoty človeka, ktorá Slovákom doteraz žalostne chýba.
Dobro aj zlo sa vyskytujú v každom národe. Problémy ľudstva sa pravdivo a spravodlivo dajú
riešiť len ak proces začne bojom proti zlu vo vnútri každého národa a vo vnútri každého jeho
príslušníka.

•••
Otázkou je, či je na Slovensku dostatočné množstvo ľudí schopných uvedomiť si a zastať sa
týchto hodnôt. Ak nie, je to veľká škoda pre národ a tragédiou pre štát, ak to, čo ostalo zo
slovenskej administratívy ešte znesie označenie „štát“ bez toho, aby to vyznievalo cynicky.
Národ má lepšiu šancu minimalizovať svoju diskrimináciu, ak sa dokáže prejavovať
inteligentne a kultúrne. Vykrikovanie, nadávky a osočovanie sa nepovažujú za kultúrny
prejav v ostatnom svete.
V rámci snaženia o Pravdu sa treba dívať do budúcnosti z perspektívy sveta, nielen jeho
častí. Podľa možnosti, už dnes treba pracovať v smere mierovej spolupráce všetkých
národov. Pravda je len jedna a zlo je tiež len jedno.
Dejiny sú presiaknuté konfliktami, ku ktorým dochádzalo v dôsledku neriešenia vnútorných
problémov. Hlavne konflikty minulého storočia boli vyvolané umelo dokonca tretími
stranami a dodnes sa o nich klame. Tým narastala medzinárodná disharmónia a národy sa
umelo polarizovali, čo poskytuje plodnú pôdu takmer neobmedzenému nárastu svetového
objemu zla, ktoré sa podobne ako rakovina, usalašilo v samotnom vnútri takmer každej
sociálno-ekonomickej pospolitosti v priebehu posledných 100 rokov. Je čas povedať dosť
ohlupovaniu tými, čo majú záujem o nenávisť, aby z nej získali pre seba.
Byrokracia sa rozrástla do takých rozmerov, že dusí a vysáva životy z tých, ktorým na papieri
slúži. Ľudia slúžia administrácii, ktorej hlavným cieľom je jej vlastné prežitie, pričom sa musí
rozrastať a ďalej rozširovať svoj vplyv na to, aby prežila. Bez diktatúry to už nemôžu
dosiahnuť.
Ak treba, demokratické hodnoty politickej korektnosti sa zabezpečia
akýmikoľvek metódami, v prospech byrokracie.
Každý jednotlivec bez ohľadu na národnosť alebo vierovyznanie degraduje sám seba vo
chvíli, kedy pripustí predajnosť svojich hodnôt do akejkoľvek miery. Malé alebo čiastočné
zlo v skutkoch človeka je natoľko neškodné, ako by bola malá alebo čiastočná rakovina
neškodnou v jeho tele. Tí čo učia, že hrešenie je ľudským, propagujú nielen zlo, ale
predovšetkým majú na svedomí nárast utrpenia.
Hodnoty slovanskej jednoty a úlohy Ruska sa čoraz viac prihovárajú tým, čo sú sklamaní
z politického a ekonomického vývoja posledných 20 rokov na Slovensku. Na druhej strane
sú tí, ktorým novovzniknuté pomery osobne prilepšili a túžba po hodnotách západu bola
natoľko prítomná v generáciách Slovákov po druhej svetovej vojne, že ťažko ju je slepo
vyčítať súčasným mladším ľuďom. Hodnota skúsenosti je v poučke, ktorú sprostredkuje a po
25 rokoch Slovensku vlastné skúsenosti so slasťami globálne dominujúcej formy kapitalizmu
už nechýbajú. Existuje ešte gramotný jedinec, ktorý skutočne verí, že sa na tomto javisku
svetového diania vážnejšie ráta do budúcnosti so Slovákmi? Svoj osud si Slováci držia vo
vlastných rukách.
Slováci boli jediným národom, ktorý zradil a vydal vlastných Katarov ich katom
v roku 1322, zatiaľ čo iné národy za nich obetovali svoje životy. Neuveriteľne,
je dodnes možné presvedčiť Slovákov, že prvá zmienka o obci Sedliská
pochádza z roku 1323, no pritom sa vie, že nápadne katarský hrad, ktorého
zrúcaniny sa dodnes uchovali, bol postavený v roku 1270! Na rozdiel od
iných obcí, ktorým je povolené propagovať ich pospolitý život, vo veku
internetu sa na prvej stránke Sedlísk pravidelne objavuje inkvizícia. Natoľko silný je strach

z Pravdy v tých, čo sa priživujú na národe odobrovaním zla; zatiaľ čo národ morálne
predurčujú pre podradnú úlohu. Pritom znak obce je kompletný, s katarským hradom
(pozri Carcassonne), symbolikou a je dokonca korunovaný templárskym, ak aj nie priamo
katarským rovnoramenným krížom. (Mnohí templárski rytieri pochádzali z katarských
rodov, pričom zaviedli svoje prvky do symboliky rádu.) 700 rokov po týchto zahanbujúcich
skutkoch má to, čo ostáva z národa určitú šancu na prežitie. Rovnoprávnosť a úcta sa
nedajú získať hundraním, kritizovaním a nadávaním. Nič nepadá z neba a pojem „národ“ a
„silný štát“ predpokladajú súdržnosť tých, čo tieto podstaty tvoria. Ak Slováci nepoznajú
vzájomnú súdržnosť, tak budú pohltení a rozptýlia sa za nielen sociálne, ale predovšetkým za
morálne ponižujúcich okolností, ako posluhovači iným národom, takým, ktoré si svoju
existenciu dokážu obhájiť a preto sú jej hodné. Veľkosť národa pritom nehrá prvotnú úlohu.
V snažení o Pravdu vyhráva sila príkladu. Tých Slovanov, ktorí nielen stoja o svoju
sebestačnosť, ale sú aj ochotní vysúkať si rukávy pre dosiahnutie hodnotných cieľov, Boh
ochráni od zla, ktoré im nenáleží.
•••

Úspech ideí nezávisí na počte prívržencov, ale na hĺbke hodnôt, ktorými sa ich súhrn
prihovorí tým, čo ich rozpoznajú. Pravda zvíťazí, lebo iná možnosť nie je. Rozdiel bude len
v tom, nakoľko a ako dlho si nové ľudstvo bude ubližovať jej popieraním a či Slováci ako
národ ostanú súčasťou nového ľudstva, ktoré preberá proces, pričom od konca roku 2012
nová fáza už predstavuje väčšiu časť obyvateľov Zeme.
Boj o Pravdu prebieha v prvom rade v samotnom človeku a z tej perspektívy, v každom
boji o Pravdu zvíťazí ten, kto ostane verný Pravde prostredníctvom svojho vlastného
svedomia.
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