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Vážený podpredseda SNS!

Ke že je už Nový rok predo dvermi, najprv mi dovo te
popria

Vám ve a úspechov a dobré zdravie, a ve a tvorivej energie po celý rok 1992!

SNS prajem definitívnu výhru volieb a tak kone ne vyhlásenie nezávislosti
Slovenska! Zdá sa, že už iba Cigáni a Slováci nemajú samostatnos .

Vraciam sa k mojej návšteve na SNS v septembri. V prvom rade chcem vyslovi
nad tým, že ste si Vy osobne, pán tajomník a ostatní našli

potešenie

as na užito ný rozhovor.

Ja som získal vä ší preh ad a dúfam, že Vy ste ostali v presved ení o našej snahe
o užšiu spoluprácu.
Tlmo il som

lenom mojej komisie i predsedníctvu SKS Vašu žiados

vz ahy SKS k politickým stranám a zblíži

vybalansova

SKS a SNS. Poslal som predsedníctvu aj

návrh na list Kongresu SNS. Program SNS a SKS j e v podstate totožný. Predsedníctvo
prijalo našu spolo nú žiados . Predseda M. Š astný pôjde v doh adnej dobe na
Slovensko a prerokuje s SNS spolo né záujmy. Môj dávnejší návrh predsedníctvu pozva
predsedu SNS dr. Prokeša sa ako viete stáva skuto nos ou. Veci sa hýbu správnym
smerom.

ZSSR a Juhoslávia sú už história. Históriou bude
vyhlásení samostatnosti, môže sa uskuto ni
Štátov

(ZSNS,

oskoro aj " eskoslovensko". Po

Združenie Stredoeurópskych Nezávislých

CCIS = Commonwealth of Centraleuropean (alebo Central European)

Independent States): Po sko, Slovensko, Morava - ak budú chcie , Ma arsko a
otvorenými hranicami. Vyriešil by sa aj národnostný problém.

esko.

S

Lebo do ES, aj ke

všetci o tom snívame, sa tak rýchlo nikto nedostane.

múdro ak by za ali pracova

esi by urobili

na osamostat ovaní Slovenska, aby mali priate ov na východe.

Ak sa toto neuskuto ni, zbohem Praha, Nemci ich pomaly ale iste spapinkajú. No, aspo
budú môc

by

"ob anmi" iba, ako to hlásajú idiotsky nám - nevediac, že sú sami proti

sebe.
Prirodzene, že dnes každý v Európe chce by

lenom ekonomicky a vojensky silnej novej

Ríše Rímskej Nemeckého Národa. Lenže, treba aj po íta
dlho netrvajú. Slovensko musí ís

s tým, že dnes žiadne ríše ve mi

vlastnou cestou. Už aj preto, že Slováci nie sú

extrémisti a i "mantinelisti" ako sú esi. Za Protektorátu slúžili ve mi poslušne - hurá
k Nemcom. Po vojne zase hurá ku komunizmu, dnes bezhlavo - hurá do kapitalizmu. Lenže,
seriózni

udia majú vo všetkom mieru, civilizovanú mieru, na všetko treba ís

mierou.

Alebo, tak ako hlása Katolícka cirkev, ktorá ma dve tisíc rokov skúseností - mierne a
pokojne.

eské: "Když tady není hurá na n j", nám Slovákom nesedí. Ja to považujem za

zbabelos . Naša národná povaha je konzervatívnejšia, podobnejšia miernym Švaj iarom než
extrémistickým

echom, ktorí vedia dobre kopírova

a opi

sa. A milujú plagiátorstvo

udmi z NEZES, ale potrebujú ešte viac samostatného myslenia.

a sebaobdiv. Súhlasím s

Samostatnos , neznamená osamotenos ,

ako to nahovárajú národu

Samostatnos

sa, originálne myslie , by

je schopnos

národnom príbytku, by

organizova

na mape sveta a vo vedomí národov, ma

echoslovakisti.
pánom vo vlastnom

vlastnú identitu, rozvíja

vlastnú kultúru a hospodárstvo v spolupráci rovnoprávnej so všetkými.
SNR

aka

s vyhlásením suverenity, tým to bude pre národ drahšie.

už odvážajú zo Slovenska fabriky, tak ako po roku 1918...
ím rýchlejšie zbavi

- sú to všetko

echa kovia

echoslovakistov je sa treba

Ak zostanú pri moci, zoderú národ

je nasadený kurz pauperizácie národa. Ich dni sú však spo ítané!

Vyhlásením samostatného Slovenska pomôžeme aj
o budú potom robi

ítam, že

eskí agenti, agenti cudzej mocnosti. V tých

republikách nikdy nebude dobre pokia oni budú vládnu .
z kože, najmä teraz, ke

ím dlhšie bude

echom k slobode.

esi so všetkými tými slovenskými Boris Pugovcami neviem. Vä šina

z nich sa vráti na Slovensko a zapojí sa do budovania. Niektorí, ktorí sa už stali echonmi,
zostanú v

esku ako Ma aróni po 1918-om v Ma arsku. Nuž, náš národ „oželel“ tamtých

a „oželie“ aj týchto. Taký bol náš osud doposia . Vždy sme biologicky a intelektuálne
posil ovali cudzie národy.
Dávnejšie som navrhol Ministerstvu školstva, aby sa pri Matici slovenskej zriadila vysoká
politická a diplomatická škola Slovenska. Aby cudzí nevychovávali slovenských politikov
pre seba, ako ich agentov, proti nášmu národu. Zatia
pokia

sa ni

nestalo a asi sa nestane

Slovensko nebude politicky nezávislé.

Ak by sa SNS, slovenským politikom vôbec, podarilo presved
suverenitu, podarilo by sa tak rozmontova

úplne

Moravanov, aby vyhlásili

eské miniimpérium

eskoslovensko".

esi aj tak sú vlastne menšinový národ. Pritom sú politicky tak šikovní, že vo svojom
štáte zamestnávajú relatívne ve a Slovákov, Moravanov a Slezanov. A títo si túto službu

považujú za

es . Ba-humbuk!

Máme príliš ve a

udí, ktorých osobnos

je silou na úrovni potkanov. Najmä ke

sa

lovek

za íta do Kultúrneho života, alebo sa podíva na Jiráskovu. Ja nehlásam nenávis . Nenávis
je iba pre slabochov.
Hovorím tu o

udskej a národnej dôstojnosti. Žia

títo služobní kovia nevedia, že tma

je iba nedostatok svetla; že zlo je iba nedostatok vedomého konania dobra; že otroctvo
je iba nedostatok
majú by

udskej dôstojnosti.

udia veria všeli o, len nie to, že tu na Zemi

dôstojnými spolupracovníkmi Boha vesmíru - najvyššej inteligencii a

konštruktívnej lásky.

Pracujem na liste gen. tajomníkovi OSN a prezidentovi Bushovi, v ktorom ich chcem oboznámi
o psychologickej vojne, ktorú vedú esi proti Slovákom v medzinárodných médiách za ú elom
dehumanizácie a démonizácie slovenského národa.
Na záver, ešte raz všetko najlepšie a teším sa na

S úctou,

alšiu spoluprácu!

