MANIFEST SLOBODNÝCH SLOVÁKOV

My,

lenovia generácie vyrastenej pod komunistickým systémom na

Slovensku, združení v ORGANIZÁCII 88, vydávame tento Manifest v mene
Pravdy, Lásky, Slobody a Mieru, ako dokument nášho vedomia a svedomia.
Na prahu nového desa ro ia tohto storo ia oslobodzujúcich sa národov a
sociálneho vyrovnávania, tento Manifest reprezentuje skuto nos , že
naša generácia si našla cestu k Pravde, nezablúdila. Po h adaní a ažkých
skúškach života, zostala verná humanistickému odkazu slovenských dejín.
Naše ideály zhodujú sa s najlepšími ideálmi európskej a svetovej
civilizácie. Sú v súlade s Chartou a duchom Organizácie spojených
národov.
Slovensko je okupované brutálnou sovietskou mocou a tak je pozbavené
všetkých prostriedkov slobodného národného prejavu, slobodnej
sebarealizácie. J e pozbavené všetkých

udských a národných práv.

Naše skúsenosti s komunizmom nech sú výstrahou pre všetky slobodne
národy.
Po uzrozumení s mnohými patriotmi našej generácie, pracovníkmi kultúry,
politiky a športu na Slovensku ,tento Manifest reprezentuje aj ich snahy.

Náš cie je urobi tento svet slobodnejší, lepší a š astnejší pre
jednotlivca, národ a cele udstvo.

STRANA DRUHÁ

1. Totálne odmietame komunistický spolo enský systém. Tak totálne, ako
aj fašizmus a nacizmus, a každú protihumánnu ideológiu založenú na
nenávisti.
2. Ž i a d a m e okamžitý odchod všetkých neslovenských ozbrojených síl zo
Slovenska.
3. Chceme Slovensko slobodné, samostatné a demokratické.
4. Chceme priate stvo a spoluprácu so všetkými susedmi Slovenska a
podporujeme ich boj proti okupantom, za slobodu a nezávislos . Rovnako
chceme priate stvo a spoluprácu so všetkými slobodnými národmi sveta.
5. Slovenský národ (ale ani národ eský a moravský) nikdy, v žiadnom
slobodnom hlasovaní nevyjadril svoju vô u ži v " eskoslovenskej
socialistickej republike". Slováci v komunistickej " SSR" sú
zotro ený národ.
6. Meno štátu, v ktorom sú Slováci donútení ži , " eskoslovensko",
nevyjadruje ani holú skuto nos , že v om žijú dva národy,
Pittsburghská dohoda hovorí o " esko-Slovensku", parížska mierová
dohoda ustanovila tiež " esko-Slovensko", so spojovníkom a za iato ným
ve kým písmenom pre vlastné podstatné meno Slovensko. Benešovským
názvom " eskoslovensko", ktoré bolo založené na falošnej idey, že
Slováci nie sú národ, praktizuje sa na slovenskom národe druh genocídy.
Medzinárodne slovenský národ nejestvuje. Je to výsmech medzinárodného
práva a celej civilizácie. Je to proti Charte Organizácie spojených
národov.
Konštatujeme tiež, že práva a vô a Moravanov sa v " eskoslovensku"
úplne ignoruje.
7. Podporujeme zjednocovacie snahy národov Európy. Budeme podporova
vstup Slovenska do zjednotenej Európy ako samostatného
národno-politického celku. Malé národy majú tiež Bohom dané právo na
samostatný život. Slováci nechcú by viacej podnájomníkmi v Európe.

STRANA TRETIA

8. Žiadame plnoprávne postavenie slovenských menšín v echách, v Ma arsku,
v Po sku, v SSSR a všade, kde sa slovenské menšiny nachádzajú, pod a
princípov Organizácie spojených národov na ochranu menšín. Presídlenie
takmer pol milióna Slovákov z ich vlasti do iech, najmä do Sudet, odkia
boli vyhnaní Nemci, udialo sa pod a pokynov Benešovej Nacionálno
socialistickej strany eska uverejnených v Memorande o Slovensku. Cie om
tejto strany bola genocída Slovákov. Väznenie a prenasledovanie
národných, politických, náboženských a Kultúrnych vodcov Slovákov od roku
1945 dodnes zna í, že snahy o genocídu slovenského národa neprestali. V
zaujme mieru a spolupráce Slováci akajú prís ub a záväzok od slobodných
eských politikov, že sa takéto pokusy nebudú v budúcnosti opakova .
Veríme, že pri vzájomnom rešpekte, národy strednej Európy môžu ži v
slobode, priate stve a úzkej spolupráci pre blaho všetkých.
9. Ve ký vodca Slovákov v ich boji o samostatný štát v rokoch 1848-49,
udovít Štúr, vo svojej knihe Slovanstvo a svet budúcnosti, napísal, že
podmienkou aby sa Rusko mohlo sta jedným z vedúcich národov Európy, je
jeho demokratizácia. Bez tohto civiliza ného procesu Rusko nemôže by
považované za vodcu, ale iba za utla ovate a národov. Národy Európy ešte
stále akajú na demokratizáciu Ruska.
10. Tí kupci s národmi, ktorí predali Slovensko a iné európske národy
Stalinovi do jeho sovietskeho impéria "dohodami" v Moskve, Jalte
a Postdame, sú rovnako vinní zo zlo inu proti udskosti ako Stalin a jeho
otrokári. Dnešný civilizovaný svet potrestá každého, kto predá loveka
do otroctva. Kto potrestá tých, ktorí predali do otroctva celé národy?
A kto napraví tento zlo in?
11. Trvalý mier v Európe a vo svete môže by dosiahnutý iba skuto ným
oslobodením národov a ich úplnou spoluprácou v slobode. Imperialistický
Sovietsky zväz, tento Žalár národov, je dnes najvä šia Koloniálna mocnos
sveta.
Dnes, ke už Ázia a Afrika je takmer dekolonializovaná, je na ase za
s dekolonializáciou stredovýchodnej Európy! Bez slobodných národov
nemôže by mier vo svete.

STRANA ŠTVRTÁ

12. Naša planéta Zem je spolo ný domov celého udstva. Z kozmického, a
božského poh adu, udstvo je jedna rodina a národy sú jej lenovia. V
každej normálnej a modernej rodine všetci lenovia sú rovnoprávni.
Civilizované národy majú zákony na ochranu rodiny, na ochranu
príslušníkov rodiny. Zákon chráni práva každého. Žia , v rodine národov
udstva tomu tak nie je. Mnohé národy, lenovia rodiny udstva nemajú
žiadne práva. Silnejší utlá a slabšieho, hmotne a duchovne ho vykoris uje
a niet zákona, ktorý by slabšieho príslušníka ochránil a niet
medzinárodného telesa, kde by slabší národ mohol poda žalobu na
utla ovate a a dovola sa ochrany. OSN neplní túto funkciu, alebo iba
iasto ne. Je potrebné vypracova práva národov, tak ako sa to urobilo
s právami udskými. OSN deklarovala udské práva a základné slobody
loveka. OSN musí ešte deklarova pravá národov a ich základné slobody!
Zdôraz ujeme a upozor ujeme, že národ a štát sú dve rozdielne entity.
Nie každá re túto skuto nos rozoznáva. Organizácia spojených národov
je vlastne organizácia(spojených) existujúcich vlád, alebo štátov, ale
nie vždy existujúcich národov.
V Univerzálnej Deklarácii udských Práv OSN stojí: "Všetci udia sú
narodení slobodní a rovní a majú rovnakú dôstojnos a práva". To isté
platí o národoch. Každý národ má prirodzene právo jestvova vo vlastnom
štáte, pod vlastným menom, by slobodný a zodpovedne prácou prispievajúci
do spolo nej pokladnice duchovných a materiálnych hodnôt udstva.
Toto desa ro ie bude desa ro ím boja o sebarealizáciu slovenského národa
v aleko intenzívnejšej miere ako doteraz. Ide nám o vlastnú tvár pred
svetom!
Pokrok je pohyb spolo nosti k lepšiemu, vyššiemu, dokonalejšiemu,
slobodnejšiemu, udskejšiemu.
Mobilizujme všetky pokrokové sily národa a
lepšieho zajtrajška!

udstva k uskuto neniu

STRANA PIATA

13. S právom by slobodný sa každý lovek narodí. Je to prirodzené, Bohom
dané právo. Nikto nám nemôže vzia toto právo, ak sa ho len sami nevzdáme.
My Slováci sme sa tohto práva, tejto podstaty dôstojného udského života,
nikdy nevzdali! Nech nás nezvedú naši pomýlení bratia a sestry, niektorí
aj v slobodnom svete, ktorí prostituujú s nepriate mi slobody, udskosti
a Boha! Naša práca za pozdvihnutie národa na piedestál slobody a
samostatnosti je práca najvznešenejšia. Je to práca v prospech celého
udstva. Uvedomujeme si dobre našu zodpovednos pred Bohom, národom a
históriou. Sme národ s udskou tvárou. Naše poslanie je humanizova ,
zlepšova svet.
Prežili sme Avarov, Tatárov, Turkov; prežili sme poma ar ovanie a
prežijeme aj echoslovakizmus a sovietskych okupantov! Pritú me sa verne
k našim európskym tradíciám, ktoré nás u ia odporova zlu, lži a
otroctvu. Axióma . Štúra: "Za osud národa je zodpovedný národ sám",
stále platí.
14. Malá skupinka quislingov, ktorá dnes vládne na Slovensku z vôle
okupantov, uvedomuje si viac a viac spravodlivý hnev národa. Tyrania a
hlad nezastavia túžbu národa po slobode, udia vedia, že kult jednej
strany politickej je zdroj chorých diktátorov.
15. lovek má prirodzene pravo vedie , skúma , vzdeláva sa pod a jeho
vlastného rozhodnutia. Má právo na akéko vek informácie, u enia,
filozofie, ideológie, náboženstvá. Ma právo slobodne veri , alebo
neveri , má právo slobodne hlása svoju vieru mierovými prostriedkami
a povinnos rešpektova vieru iných. loveka nemožno zavrie do klietky
žiadnej ideológie. Je to proti jeho prirodzenosti ako mysliaceho tvora
so slobodnou vô ou. Komunisticky systém znásil uje prirodzenos
loveka
dennodenne.
16. Praktiky komunistickej ateistickej vládnucej triedy dajú sa
zrovna iba s praktikami vládnucej triedy feudalistického spolo enského
systému. Ateisti si uzurpovali právo absolutisticky hlása svoju vieru
v ich bohov Marxa a Lenina, týchto udí plných

STRANA ŠIESTA

16.(pokra ovanie)
nenávisti, vo verejných komunika ných prostriedkoch, v školách, všade
Komunisti zdegradovali umenie na slúžku ateistickej ideológie
Marxizmu-Leninizmu. Nábožensky ladené umenie sa nesmie publikova .
Ob ania, ktorí veria v Boha nemajú žiadnu možnos používa verejné
komunika né prostriedky na šírenie ich viery. o horšie, hoci je ich
vä šina, je diskriminované proti nim hmotne, ich deti nie sú prijaté na
vysoké školy, nie sú plnoprávni ob ania. Tí, ktorí prinucujú udí prija
ur ité náboženstvo, alebo ideológiu, páchajú zlo in proti udskosti a
mieru, sú vojnoví podpa
i.
17. lovek je mysliaca a morálna bytos , ktorá k sebarealizácii potrebuje
ideál. Všetky bunky živého, zdravého organizmu sa snažia o rovnováhu a
harmóniu. lovek potrebuje lásku, potrebuje pravdu a slobodu, aby mohol
dosiahnu vnútornú rovnováhu a harmonické súžitie.
Plytký, chybný a pomýlený ideál, iba na materiálnej úrovni, ktorý
komunisti natlá ajú do udí už to ké roky - "budovanie komunizmu" - je
nie ideál v plnom slova zmysle, teda je to falošný ideál. Ideál v plnom
slova zmysle musí ma duchovnú podstatu. Komunizmus duchovnú podstatu
loveka ignoruje a odmieta, rešpektu je teda iba polovicu loveka. o
viac, komunizmus nerešpektuje slobodnú vô u loveka. Každý lovek, aby
sa mohol plne realizova v živote, musí ma svoj vlastný, intímny ideál,
ktorý vychádza z jeho vlastného duchovna. Bez slobody konania, bez
možnosti plného rozvinu na úrovni materiálnej rovnako ako na úrovni
duchovnej, je udská sebarealizácia nemožná. Bez slobodnej
sebarealizácie, lovek(národ) nemôže nájs vnútornú rovnováhu a pocit
sebaúcty a š astia v život ideál iba na materiálnej úrovni, je to isté
ako poslanie lode na more bez kormidla. Lo pôjde, ale nikdy nedosiahne
pravý cie .
18. lovek ma právo na vlastný svetonáh ad, lebo Boh dal loveku
slobodnú vô u. Slobodný lovek rešpektuje svetonáh ad iných udí,
lebo vie, že to je základ civilizovaného pokojného spolunažívania.
Iba komunistickí inkvizítori, ktorí zni ili a ni ia milióny udí pre
rozdielny svetonáh ad nie sú schopní rešpektova tento zákon.

STRANA SIEDMA
19. Komunizmus je druh rasizmu. Komunisti, tak ako to robili nacisti a iní
rasisti, odme ujú svojich verných, ktorí šíria komunistickú ideológiu
slovom, písmom a zbra ou, na úkor iných ob anov. Komunistická strana
prevádza totálnu diskrimináciu vo i absolútnej vä šine obyvate stva v
komunistickom štáte. Iba komunisti sa môžu politicky organizova ,
ostatní obyvatelia to majú zakázané pod trestom väzenia. Pod a
komunistickej morálky, iba komunisti sú plnoprávni ob ania, nekomunisti
sú ob ania druhoradej kategórie.
Komunisti, podobne ako nacisti, nepartajníkov považujú nie za udí, ale
iba za "pracovné sily".
20. Niektorí multimilionári na Západe sústavne oživujú neefektívny a
proti udský komunistický systém. Bez finan nej a technologickej pomoci
medzinárodného finan ného kapitálu od za iatku bo ševickej revolúcie,
komunizmus by bol dávno na smetisku dejín.
21. Sociálna, politická a náboženská rovnos a spravodlivos sa dá dosiahnu
civilizovanými, demokratickými, mierovými prostriedkami bez besného
revolu ného zabíjania, ni enia rodín a celých národných celkov.
Medzinárodne ústavy zaoberajúce sa výskumom komunizmu dokazujú, že od
roku 1917 do roku 1956 komunisti zni ili pä desiatpä (55) miliónov
životov. Solženicin uvádza, pod a výskumu jeho spolupracovníkov, že bolo
zni ených šes desiatšes (66) miliónov životov komunistami. K tomu
musíme ešte pripo íta najnovšie nevinné obete vo Vietname, Kambodži a
Afganistane. Tento ukrutný komunistický holokaust Organizácia spojených
národov nechce vidie .
22. Po skúsenostiach s ideológiami nenávisti - nacizmom, fašizmom a
komunizmom, humanistické a demokratické sily udstva si oraz viac
uvedomujú, že sa musí za
budova
udská spolo nos bez nenávisti,
humánne zodpovedná, založená na láske k blížnemu. Nenávis je nenávis
- i je rasová, i náboženská, i triedna - všetky plodia tyranie a
spolo enské katastrofy! Pomôžme zobudi
udstvo z jeho príšerného sna
nenávisti!

STRANA ÔSMA
23. Zle skonštruovaný, neopravite ný mechanizmus komunizmu trpí na
viacero chorôb kapitalizmu. Príklad: inflácia.

o horšie, komunizmus

okradol loveka o to najvzácnejšie: slobodu, slobodnú tvorbu, udské
práva, teda, udskú dôstojnos . Sloboda, slobodná práca, slobodná
umelecká tvorba, slobodná iniciatíva robí loveka ve kého a š astného.
Bez Bohom danej slobody, lovek padá na úrove nemej tváre, komunizmus
je brzdou prirodzeného vývinu loveka, je zjavne protihumánny, je
reak ný.
24. Komunistický systém, tým, že oberá loveka o jeho slobodu a prirodzenos ,
kriví charakter udí. V bezprávnej komunistickej spolo nosti udia v
strachu o chlieb, musia ma dve tváre: jednu oficiálnu - falošnú a druhú
súkromnú – slobodnú (pre tých, ktorým môže dôverova , otvori svoju
dušu). Faloš a pretvárka, v záujme prežitia, sa v
och pestuje od mlada.
Korupcia prekvitá na každom stupni. Komunisti nedôverujú nikomu, ani
sami sebe. Všeobecne nikto nikomu nedôveru je, ak osobu nepozná intímne.
Ani v rodinách sa otvorene a slobodne nerozpráva, najmä ak sú doma
školopovinné deti, ktoré komunistický vzdelávací systém vychováva aby
prezrádzali svojich rodi ov ak povedia nie o proti oficiálnej
komunistickej ideológii. Odtrhnutos a izolovanos komunistickej
vládnucej triedy od udu je hlboká. Je známe, že nie len ob ania, ale
i vä šina z komunistickej elity v komunizmus neverí. Vä šina komunistov
dnes sú iba karieristi, ktorí budú slúži akémuko vek systému bez
charakteru. Zais ujú si tak lepšie platené miesta pre seba, cesty do
zahrani ia, vyššie školy pre svoje deti a vyžívajú sa v perverznom pocite
moci a nadradenosti nad nekomunistickým obyvate stvom.
25. Aký beznádejný a bezcie ny je život

udí pod komunistickým systémom

dokazujú tiež štatistiky spotreby alkoholu vo svete. Komunistické
krajiny sú na vedúcich miestach. Pod sovietskou okupáciou ve mi mnohí
udia stratili zmysel života, sebaúctu, nadobudli pocit beznádeje, dali
sa na zjavnú sebadeštrukciu cez nesmierne pitie. Vplyv komunistickej
ateistickej denodennej propagandy, vytlá a u mnohých udí vieru v Boha,
udia trpia dezorientovanos ou, rozpoložením a duševnou tryznou.
Pracujú iba to ko, aby dostali plat. Nemorálnos a množstvo rozvrátených
rodín stúpa. Deti najviac trpia.

STRANA DEVIATA
26. Stály politický tlak komunistickej vlády na obyvate stvo, sústavné
znásil ovanie mysle udí, stála kríza z nedostatku základných životných
potrieb a služieb, stála právna neistota ob anov, nesloboda - tento
systém politického sadizmu - vytvára trvalý stresový stav pre vä šinu
obyvate stva.
Výsledok sú preplnené psychiatrické ústavy, pred asné starnutie,
stúpajúca - krivka srdcových chorôb a rakoviny, a iné zdravotné problémy
a spolo enské problémy.
27. Ženy v komunistickom štáte sú najzneužívanejšou, najdiskriminovanejšou
a najvykoris ovanejšou astou obyvate stva. Matka s de mi pracuje
priemerne sedemnás hodín denne. Šovinistickí komunistickí funkcionári
nepripustia ženy do najvyšších straníckych a štátnych orgánov.
Praktizovaná diskriminácia straníkov vo i nestraníkom v prípade žien
platí dvojnásobne.
Ženy v komunistickej spolo nosti si oraz viac uvedomujú svoje
slúžkovské postavenie a žiadajú slobodu a rovnoprávnos
rozhodnejšie.

stále

28. " eskoslovenská" komunistická, satelitná armáda je nie len mašinéria
na komunistické spracovanie všetkej mužskej mládeže tohto štátu, ale pre
slovenskú mládež je to tiež hanebná mašinéria echizácie. eskí
velitelia, eské u ebnice, eská povelová technika, verejné výsmechy
slovenských chlapcov ke nerozumejú eštine - to všetko zhadzuje
psychologicky a prakticky Slovákov do nižšej kategórie. Mnohí Slováci,
chcejúc sa dosta na vyššie pozície, musia hovori po esky. Slovákom
sa odopiera právo slúžit vojan inu vo svojej slovenskej vlasti.Presne
to isté právo sa odopiera echom a Moravanom komunistickou vládou. Stále
sa praktizuje toto miešanie, presne ako je nalinkovane v "Memorande o
Slovensku", ktoré vypracovala Benešova Nacionálno socialistická strana
s ú elom asimilácie Slovákov eskou vä šinou, o v praxi znamená genocída
Slovákov. Bolo by nanajvýš múdre, ak by Slováci, esi a Moravania, majúc
jedného sovietskeho okupanta, kone ne sa navzájom rešpektovali do
všetkých dôsledkov suverenity národov, aby sme mohli, hovoriac každý za
seba, slobodne a dôstojne spolupracova na oslobodení z pod okupácie.

STRANA DESIATA
29. Sloboda emigrova a vráti sa do vlasti pódia vlastnej vôle patrí medzi
základne udské práva loveka. Komunistické vlády, lenovia OSN, ani toto
právo nerešpektujú. Niektoré komunistické vlády predávajú udí na
slobodu za vysoké výkupné.
Jedným z najne udskejších inov komunistov je zabra ovanie slobodného
styku lenov rodiny žijúcich v iných štátoch. Týmto sa komunistický
systém zara uje medzi najdespotickejšie, najreak nejšie a
najne udskejšie systémy, aké kedy v histórii udstva jestvovali.
30. Práca je boží dar. Každý

lovek má prirodzené právo na slobodnú prácu.

Komunistický systém zmenil toto pravo loveka na povinnos . Tým
zdegradoval loveka na ekonomickú jednotku, otroka, ažné zviera. Je to
dvojnásobná pravda tam, kde sa pracujúcim odmieta právo spolurozhodova
na hospodárskom plánovaní a riadení. Komunistický systém, odopieraním
slobodnej práce a slobodného podnikania zastavil iniciatívu udí, zdravú
sú aživos v kvantite a kvalite výrobkov a služieb.
31. Ak jestvuje slobodné podnikanie a sloboda vlastni ,vtedy nezáleží, kto
vlastní výrobné prostriedky. i súkromník, i družstvo a i štát. Záleží
však na tom, aby zamestnávate spravodlivo platil pracujúcich. Úplné
sociálne zabezpe enie pracujúcich je pre nás samozrejmos ou. Žobrácke
mzdy, ktoré platia štátne komunistické podniky pracujúcim sú urážkou ich
práce a hrubým vykoris ovaním. Mzdy pracujúcich v komunistických
krajinách sú jedny z najnižších na svete. udia, vidiac ako sú
vykoris ovaní, kradnú. Iba v komunistickom nemorálnom systéme mohlo
vzniknú toto nemorálne heslo: Ak neokrádaš štát, okrádaš vlastnú rodinu.
Starobné dôchodky sú tak nízke, že v porovnaní s inými priemyselnými
štátmi sveta, sú viac výsmechom ako zabezpe ením na starobu.
Komunistický systém štátneho kapitalizmu je nielen bezoh adným
vykoris ovate om pracujúcich, ale tiež je neschopný medzinárodnej
sú aživosti v kvalite výrobkov. Jeho pokrok závisí do ve kej miery na
technológii dovezenej zo slobodných krajín.

STRANA JEDENÁSTA

32. Pracujúci v komunistickom systéme sú vo feudálnej závislosti na
zamestnávate ovi - komunistickej strane, ktorá riadi celú
sa pracujúci

innos

v štáte. Ak

lovek dostane do nemilosti zamestnávate a, je pozna ený na celý

život on a jeho rodina. Komunistický systém je systém jedného zamestnávate a.
Pracujúci nemajú iný výber. Pozna ený lovek nemá úniku. Ani emigrova nesmie.
Komunistická strana, je takto pánom života a smrti každého ob ana v
komunistickom systéme. Komunistické štáty sú vlastne ve ké koncentra né
tábory, oplotené ostnatými drôtmi, strážené špeciálne cvi enými vojakmi a
strážnymi psami, aby ob ania nijako nemohli ujs
33. Komunisti násilne vytlá ajú zo s dc a myslí

ich komunistickým pánom.

udí milujúceho Boha a jeho ve ne

zákony lásky a života a nahradzujú ho u ením nenávisti Marxa a Lenina. Hrajúc
sa na bohov, "vychovávajú" akéhosi "nového, socialistického
nebude vedie

objektívne rozozna

spravodlivos

od nespravodlivosti, ktorý nebude kona

loveka", ktorý

dobro od zla, správne od nesprávneho,

Bohom mu danej slobodnej vôle, ale iba ako papagáj kla

pod a jeho vlastnej,
sa strane a opakova

nabif ované frázy z marxizmu-leninizmu. Komunisti sa snažia takto vychova
nemysliacich, naprogramovaných robotov, ktorých na ich rozkaz použijú na
zotro enie celého sveta, ak sa svet zav asu nezobudí. História nás však u í,
že žiadni cisári a žiadni ideológovia nepred ili zákony Boha a nepriviedli udí
k mieru a š astiu,ale vždy iba k prelievaniu krve a katastrofám. Lenin íci
podliehajú tým istým zákonom vecného Boha. Komunistické impérium netvorí
žiadnu výnimku vo ve nom kolobehu vzniku a zániku všetkých vecí, ktoré vytvoril
lovek.
Kohoko vek poslúchaš je tvoj boh.
To môže by

omuko vek slúžiš je tvoj boh.

lovek, peniaze, izmus a podobne.

lovek je najcennejšia bytos

po Bohu. Žiadna ideológia, žiadne

náboženstvo nemá právo zabi , alebo poškodi

loveka.

34. Komunistická strana v komunistickom state ma monopol na všetko.
Asi osem percent komunistov totálne ovláda obyvate stvo. Každý pokus ob anov
slobodne sa organizova , bol krvavo potla ený.

STRANA DVANÁSTA
35. Jeden z ve kých problémov komunistickej vlády je ako zabráni výmene
informácií a myšlienok medzi národmi. Komunisti potrebujú produkty
slobodnej práce a myslenia, aby mohli posilni svoje mocenské záujmy vo
svete, ale odmietajú slobodne myslenie a slobodnú prácu. Komunisti
väznia svojich ob anov nie len fyzicky, tým, že im zabra ujú slobodný
pohyb po svete,ale väznia tiež myse ich ob anov. Komunistické "umenie"
je lacná politická agitácia, ktorú vyrábajú na objednávku strany dvorní
veršotepci byzantínsko-idiotským pritakávaním moskovským režimom.
Schopnos vo ne myslie a tvori bola daná loveku Bohom. Táto schopnos
sa vývinom zdokona uje. Patrí medzi základné udské práva. Dielo
slobodnej mysle, i už je charakteru hmotného, alebo duchovného, ako
priemysel, veda, umenie, organizácia štátu, má slúži
loveku. Komunisti
oboje používajú na nemorálne zotro enie udí. Štát bez morálky a svedomia
je nepriate om udstva.
36. Technická úrove výrobných prostriedkov neur uje socialno-politickú
štruktúru spolo nosti, ako falošne tvrdia komunisti. Podívajme sa na USA
a SSSR. Obidva celky majú približne rovnaké výrobné prostriedky, rovnakú
technológiu k dispozícii. A aký základný rozdiel v pomere k loveku!
Rozhodujúca je filozofia vládnutia a nie úrove výrobných prostriedkov.
Na boha povýšená proti udská filozofia vládnucej triedy komunistov
loveka úplne kontroluje, kdežto vládnuca filozofia USA dáva loveku
oraz vä šie možnosti vo ného prejavu.
37. Priklá ame sa k u eniu Romána a Löbla, vyslovené v ich knihe The
Responsible Society (zodpovedná spolo nos ). Ich u enie je založené na
láske a zodpovednosti k blížnemu, na vzájomnom rešpekte udí a národov,
na skuto nej politickej a sociálnej spravodlivosti, na práve na
sebaur enie národov, na plnej demokracii a slobode udí. Ich u enie dáva
udstvu krásnu a humanistickú perspektívu do budúcnosti.
Stredobodom ich socioekonomickej náuky je lovek a jeho potreby.
celý, nie iba jeho hmotne potreby.

lovek úplne slobodný, kde

lovek

STRANA TRINÁSTA
37. (Pokra ovanie)
jeho dobrobyt a š astie je primárnou snahou spolo nosti, a nie po et
splnených ekonomických jednotiek.
V zodpovednej spolo nosti bude natrvalo odstránené sociálne, politické
a duchovne zneužívanie loveka lovekom. Budú odstránené
nespravodlivosti neopravite ných mašinérii komunizmu a kapitalizmu.
Študujme a rozširujme toto u enie! Nie krvavou revolúciou, ale evolúciou
stávajú sa všetky veci trvalé dokonalejšími!
38. Sme za úplnú sociálnu, politickú, národnú, náboženskú a rasovú slobodu
a rovnos po celom svete bez výnimky! Kdeko vek lovek trpí, trpíme my
všetci.
Sme proti rozdeleniu sveta na sféry vplyvu ve mocí. Zneužívaním malých
národov sa problémy sveta nevyriešia, iba sa zvýši utrpenie udstva.
Praktizovaním práva na sebaur enie národov, demokracia a slobodná
spolupráca národov je odpove ou na tento problém.
39. Sovietsky komunistický systém, svojim neefektívnym, feudálnym
po nohospodárskym systémom nielenže nemôže uživi vlastných udí, ale
tým, že musí dováža potraviny zo slobodného sveta, znásobuje hlad vo
svete, najmä v menej vyvinutých krajinách tretieho a štvrtého sveta.
Nezodpovedná, protihumánna po nohospodárska politika Sovietov, ktorej
padli za obe milióny sedliakov a po nohospodárskych pracovníkov, nemôže
prinúti úboho žijúcich po nohospodárskych robotníkov k vyšším výkonom.
Otrocký spolo enský poriadok dokázal, že otrocká práca je neefektívna.
Dnes už i Afrika sa presved uje, že udia nemôžu jes produkty Sovietmi
preferovaného ažkého priemyslu: tanky, rakety a bajonety!
40. Chorá komunistická spolo nos , založená na barbarskom marxizmeleninizme je antitéma kres anskej civilizácie, ku ktorej sa Slováci hrdo
hlásia. Komunisti militantne nútia svojich ob anov pracova za ich cie :
"komunizmus".
Prvý predpoklad zdravej spolo nosti je dobrovo ná kooperácia jej lenov.
Táto pozostáva z kolektívnej prace udí pre spolo ný cie .

STRANA ŠTRNÁSTA
40. (Pokra ovanie)
Ak spolo nos má zosta zdravá, spolo ný cie
motivovaný a slobodne vä šinou prijatý.

musí by

slobodne

Komunizmus ako cie nebol prijatý vä šinou v žiadnej krajine. Všade kde
vládne, bol nanútený medzinárodnými agentmi brutálnou silou zbraní. A
podvodmi. Tak aj vládne.
Druhý predpoklad zdravej spolo nosti je sloboda každého jednotlivca
slobodne sa vyjadri . Teda, sloboda prejavu a sloboda konania ak niekto
nesúhlasí s ustanoveniami jestvujúcej spolo nosti. To znamená, že udia
musia ma slobodu organizova sa ako považujú za najlepšie. Slobodu
používa všetky komunika né prostriedky jestvujúce v danej spolo nosti,
slobodu hlása rozdielne koncepcie a ciele. Tretí predpoklad zdravej
spolo nosti je morálka.
Základný ú el morálky je pozdvihnú na dominantnú úrove tie kvality
loveka, ktoré ho nadzmyslovo robia lepším od zviera a. Základom každej
správnej morálky je Boh. Základom morálky západnej civilizácie, ktorej
as ou Slováci sú už vyše tisícsto rokov, je Desatoro božích prikázaní.
Sú tiež zdrojom udských práv. Morálne prikázania sú vodidlom pre
nestrannos a všeobecnos
udských práv. Marxizmus-leninizmus je proti
samotným základom našej civilizácie. Komunista, ktorý uznáva božie
prikázania nie je skuto ný komunista, lebo jeho morálka je založená na
láske k blížnemu, je udská, objektívna; nie je marxistický nenávistná.
Komunistické u enie popiera vyššie kvality loveka.
41. Najlepší spôsob ako pomôc
zostanú ne inní.

šíreniu zla a nenávisti je ke

dobrí

udia

Tam kde nie je svetlo je tma. Kde nie je dobro a láska je zlo
a nenávis . Aby vládlo na svete dobro, musíme kona dobro. Stále.
Ne innos zabíja loveka i spolo nos . Ne innos , neaktívnos je
proti vesmírnym ve ným zákonom. Ne innos je za iatok degenerácie.
Predstavme si, keby životodarné slnko zrazu prestalo svoju innos ,
keby prestalo vysiela dobré, životodarné lú e. Život by skon il.
lovek je vesmír v malom. Pre svoje dobro, musí vysiela lú e dobra
do svojho okolia, musí kona dobro. Ak chce normálne ži .
Komunistickí góbelsovci poznajú dobre psychológiu loveka.

STRANA PÄTNÁSTA
41. (Pokra ovanie)
Vedia ako z normálneho, zdravého, inného, pracujúceho
slobodumilujúceho loveka urobi ustrašenú, utiahnutú, ne innú nemú
tvár, robotujúcu pre ich proti udský cie .
Niektorý lovek si povie: o ja zmôžem, všetko je v rukách mocných tohto
sveta. Takýto lovek pod ahol negatívnemu mysleniu, pod ahol
proti udskej propagande. Zhadzuje sám seba, svoju hodnotu, svoju udskú
dôstojnos , svoju Bohom mu danú dušu, svoje spirituálne, ve ne tvorivé,
špeciálne poslanie na zemi.
lovek, aby zostal slobodný a aktívny, musí veri v Boha - nie v loveka.
Milova
loveka, ako božie dielo, neznamená vzýva ho, kla
sa mu ako
bohu.
Každý lovek, bez výnimky, je božie dielo; každý je iné, špecifické božie
dielo. Myslie si o sebe menej, znamená odsúdi sa dobrovo ne k otroctvu,
zastavi si vlastné slobodne myslenie, vô u do plného života, vieru v
lepšiu budúcnos ; znamenalo by to zhadzova prácu Boha. Za každú cenu
udržme si Bohom danú slobodnú vô u, tak sebaúctu a životnú energiu!
My Slováci sme zdravý národ. Nikdy sme sa nevzdali nasej slobodnej vôle,
našej viery v Boha. Nikdy sme sa nevzdali našej slobody a národných práv,
nikdy sme sa nevzdali udskosti a nikdy sa nevzdáme boja za tieto ve ké
ciele!
Bez slobodných udí niet slobodných národov a bez slobodných národov niet
slobodného sveta.
42. Nespoliehajme sa a ne akajme na iných, že budú za nás pracova a bojova ,
že budú reprezentova naše záujmy! Nikdy sa tak ešte v dejinách nestalo.
Spolupracujme zo všetkými národmi, ale zodpovednos za nás život, za náš
národ je vždy iba naša a nikoho iného! Ide nám o vybudovanie lepšej,
udskejšej, zodpovednejšej spolo nosti ako je spolo nos komunistická,
alebo kapitalistická. My musíme vytvára takú morálnu klímu vo svojom
okolí, že postupne eliminujeme agresívne, proti udské ideológie, ktoré
sa snažia, o hegemóniu sveta, o zotro enie loveka. My, Slováci, sme jeden
z najstarších a najvyspelejších národov na zemi. Nepýtali sme sa narodi
ako Slováci, nepýtali sme náš osud -

STRANA ŠESTNÁSTA
42. (Pokra ovanie)
Boh tak chcel. Milujme túto danos ! Majme rados , že sme údom božím ako
každý iný.
udstvo je ako udský organizmus. udia sú ako bunky udského organizmu,
každý iný, s vlastnou inteligenciou; národy sú ako orgány udského tela
- inteligentne, organizovane telesá tých istých buniek. Aby organizmus
mohol správne fungova , každá bunka a každý orgán musia v súhre, v
spolupráci, harmonicky vykonáva svoju úlohu, svoje poslanie. Ich
innos je riadená nad udsky, duchovne spravodlivo. Nejestvujú
dôležitejšie a menej dôležitejšie bunky a orgány tela. Všetky sú rovnako
dôležité, iba že majú rôzne poslanie. Každý lovek, každý národ je
dôležitý, so špecifickým poslaním na tejto zemi, v tomto organizme
udstva. i si to uvedomuje, alebo nie, svoje poslanie vykonáva. Ak
lovek, alebo národ objaví svoje poslanie, uvedomí si ho, vykonáva ho
lepšie, stane sa lepším spolupracovníkom Boha.
Pre o svätí Cyril a Metod prišli práve na Ve kú Moravu medzi nás
Slovákov-Slovienov?
Cez nich založila sa slovenská a slovanská písomná kultúra. Cez nás sa
kres an ili esi, Bulhari, Srbi, Ukrajinci, Poliaci - vä šina
slovanského sveta. Boli sme duchovným strediskom. Náš štát,
Ve komoravská ríša, padol, ale nezahynul národ. Národ pokra oval vo
svojom poslaní: civilizoval, pokres an oval, humanizoval svoje okolie.
Panslavizmus - ideológia bratstva, slobody a rovnosti Slovanov tiež vznikol na Slovensku a bol k mený ideami Slovákov.
Dnes pred nami Slovákmi stojí alšia historická úloha: sta sa
duchovnou silou spolo ensko-ekonomickej regenerácie strednej
a východnej Európy. Musíme po udšti politiku a ekonómiu!
Románové a Löblove u enie v zodpovednej spolo nosti ide týmto
smerom.
Boli sme a i teraz sme národ s udskou tvárou. Humanizovali sme v minulosti
a humanizujeme svoje okolie a svet i dnes. Sme konštruktívny národ.
Staviame. Neni íme. Naše dejiny sú dejinami práce. To je naše poslanie:
Po udš ova svet, budova , zlepšova ho. Sta me sa znova prostriedkom
duchovného pozdvihnutia našich susedov! Iba tak príde aj naša sloboda.
Za nime sami sebou!

STRANA SEDEMNÁSTA
42. (pokra ovanie)
Slovenský národ zahrani ný i podtatranský má tú duchovnú kapacitu, má
tú potrebnú silu omladeného národa, aby svoje dnešné poslanie, vznešené
poslanie mohol splni !
43. Veríme, že udstvo iba bez vojen môže by š astné. Sme za úplné
odzbrojenie na celom svete. Iba odzbrojenie však nesta í! Veríme, že
prichádza as vo vývine udstva, ke pokrokové a humanistické sily
udstva musia za
bojova nie len za odzbrojenie. Veríme, že nie len
vojny, ale samotná výroba zbraní je zlo in proti udskosti.
Postavme výrobu zbraní mimo zákona!
Vyzývame všetkých udí dobrej vôle na svete, ktorí veria, že lovek je
božie dielo, že lovek loveku je bratom a nie vlkom, ktorí si uvedomujú,
že výroba zbraní je innos proti Bohu a jeho prikázaniam, a teda je
innos ilegálna, aby za ali pracova na zákonoch, ktoré zakážu výrobu
zbraní všade na zemeguli. OSN musí presadi takýto zákon do svojej
Charty. Obrovské prostriedky vynaložené na výrobu zbraní a ich údržbu
použijú sa dobre na zve adenie udstva a výskum vesmíru a jeho
kolonizáciu. V momente by sa vyriešila tiež energetická kríza a hlad na
zemi.
Nech je heslom tohto hnutia za život: BOH-LÁSKA-SLOBODA-MIER.
44. V tejto atómovej dobe politického a morálneho zmätku na svete, kedy
udstvo v ošiale vzájomnej nedôvery a nenávisti vyrobilo si zbrane,
ktorými môže skon
svoju existenciu vo vesmíre, považujeme si za našu
základnú udskú povinnos poveda národu a svetu, na základe našich
skúseností s komunistickým a kapitalistickým spolo enským systémom, o
vidíme a chápeme ako nespravodlivos , zlo a nebezpe enstvo pre udstvo.
Dnes, zvoli si cestu pohodlného konformizmu, cestu vulgárneho
materializmu, znamená nema žiadny morálny štandard, znamená
prisluhova kultu rôznych pomýlených ideológií na ovládnutie sveta, o
nevyhnutne vedie k vojnám, znamená by nemysliacim robotom, znamená ži
život zvieracky úbohého egoistu.
J e potrebné vytvori na zemi takú morálnu klímu, že udia

STRANA OSEMNÁSTA
44. (Pokra ovanie)
zamerajú svoju innos na pokojné, duchovné, vyššie hodnoty loveka.
Tak sa vyriešia aj sociálne problémy udstva.
Ak v hierarchii hodnôt nedáme na prvé miesto Boha milujúceho
a jeho dielo - loveka, vtedy naše životné hodnoty sú pomýlené.
o je život?
Život, žitie znamená zodpovedné delenie sa s inými; s hmotnými i
nehmotnými statkami. Tie národy, ktoré dnes majú zdroje bohatstva,
prírodného i duchovného, v mene Boha a mieru, sú zodpovedné za dobrobyt
aj tých, o dnes tieto zdroje nemajú. Zajtra môžu ma iné zdroje
bohatstva, ktoré v budúcnosti celé udstvo znova bude potrebova . Boh
nepredal túto planétu nikomu. udia sú iba správcami jeho majetku.
Medzinárodná de ba práce a vedomostí je zrejmá nutnos v záujme mieru.
Akéko vek vykoris ovanie, zneužívanie loveka lovekom, alebo národa
národom (napríklad vykoris ovanie materiálne v kapitalistickej
spolo nosti, alebo vykoris ovanie materiálne i duchovné v spolo nosti
komunistickej) je zlo in proti udskosti a musí by zákonom trestané,
tak podobne ako je krádež alebo krivé svedectvo. Iba ak si udia dobre
uvedomia posvätnos bytia iných udí a svoju, iba vtedy môže sa udská
spolo nos nazva skuto ne civilizovanou. Pokia neobráti lovek svoju
pozornos k porozumeniu jeho vnútornej duchovnej asti, aby sa stal
citlivý nádejam, citom a potrebám iných, dovtedy nebude mier a
harmonické spolunažívanie udí na zemi. Školy by mali vyu ova mier,
bratstvo udí a problémy pokojného spolunažívania udí. Vlády,cirkve
a systémy musia intenzívne pracova v tomto zmysle. udstvo sa samo musí
oslobodi v tomto zmysle.
Toto je naša ve ká motivácia, ve ká túžba, náš ve ký cie . Tí, ktorí túžia
by slobodní, nájdu v sebe silu oslobodi sa! DNEŠNÝ SEN STÁVA SA
SKUTO NOS OU ZAJTRA.
Za ORGANIZÁCIU 88:

5.februára 1980, Fairview, N.J.,
USA.

