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Bohovia súčasných mytológií a komunizmus
- Karol Ondriaš ke stažení PDF Kniha od
známeho autora, opäť prináša šokujúce
informácie o ktorých sa nesmie nahlas
hovoriť. Čo všetko vlastne tí komunisti
napáchali? Ako to bolo so Stalinovým
terorom? Násilná kolektivizácia. Krvavé
stranícke čistky. Prefíkaná ideologická

diverzia. Čo je to vlastne ten komunizmus?
Naozaj komunisti jedávali svoje malé deti,
mali spoločné manželky, strieľali farárov,
alebo je aj toto sú čisté nezmysly? Obsah:
Úvod Ako som sa stal komunistom po

prečítaní Čiernej knihy komunizmu Čo je
etika Jaj! Ale mám silnú konkurenciu!
Vhodné podmienky na pochopenie tejto
knižky Sila nášho mozgového hardveru a
softveru Veľkí samci verzus Pritakávači
Okydávanie socializmu a komunistov ako
súčasť našej kultúry Testy na zisťovanie
objektívnosti algoritmov mozgového

hardveru a softveru jednotlivca Križiacke
ťaženie proti komunizmu Čierna knihu
komunizmu Krvavé stopy v histórii

Kambodže Zvrátenosť stúpencov boľševikov
a "Operation Splinter Factor" Hladomor v

Číne a experiment demokratického
kapitalizmu v Indii Čo na to Okydávači? Vo

víre inkvizície Čudné metamorfózy
stredovekej inkvizície Teroristi naši a ich

Priateľskí diktátori "Victory over
Communism and Inhumanity" v Kosove Vec

interná a vec verejná Inkvizícia a
Medzinárodný tribunál v Haagu Oponenti
bombardovania v Juhoslávii žalujú vodcov
NATO KGB a "School of the Americas"
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Protokoly a protokoly The National
Endowment for Democracy Komu je to na
úžitok? Bohovia súčasných mytológií Cesta
hospodárskej globalizácie Cesta potravinovej
globalizácie Cesta informačnej globalizácie
Škaredé triky CIA Korporácie a suverenita
štátov Vojenské objednávky Rozpočty na
zabíjanie Zločinci reálni a internetoví?

Klaňanie sa masmédiám Zločiny mediálne a
skutočné Motrokári a bohovia súčasných
mytológií Dôležité web stránky bez ladu a
skladu Literatúra Dokedy budú bohovia

súčasných mytológií vládnuť na globálnom
Olympe a iných všeobecne známych

vŕškoch? Dokedy budeme veriť, že sú to
jediní, veční, skutoční bohovia, ktorí nám
chcú len to najlepšie? A dokedy ešte Boh

komunizmu bude zatracovaný? Dokedy ešte
budú motrokári schopní zabezpečiť

uctievanie bohov súčasných mytológií,
ktorých si vytvorili na svoj obraz? Dokedy
budeme týchto bohov prosiť, aby nám
odpustili naše viny a neuviedli nás do

pokušenia? Aby nás ochránili od všetkého
zlého a hlavne od komunizmu? Dokedy sa
budeme k nim utiekať a verne im slúžiť?

Dokedy sa ich budeme báť a ďakovať im za
všetko, čo máme? A hlavne, ako skončia títo
mocní bohovia? Mierumilovne zídu pomaly z
Olympu, ako museli zísť už mnohí pred nimi,
alebo ich odtiaľ vyhádžu noví veční bohovia

v krvavom boji tak, ako sa to tiež už
mnohokrát stalo?
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