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Celosvětově, hlavní důvod úmrtí v r. 2021 nebyl koronavirus, ani obvyklé srdeční choroby, 

rakovina, AIDS nebo autonehody. Hlavní důvod úmrtí v r. 2021 byly potraty. Po celém světě, 

potraty dosáhly výše skoro 43 milionů, kdy nenarozené děti byly zabity přímo v matčině těle a 

nebylo jim dovoleno přijít na svět. Zvíře, ubohé, nízké a blbé zvíře by něco takového neudělalo a 

my, vzdělaní, kultivovaní a vyspělí lidé se snížíme k vraždě svých potomků, svého pokračování. 

Něco je s námi rozhodně v nepořádku. 

Když barbarský král Herodes přikázal zabít každého chlapce do dvou let stáří, nad čímž se ještě 

dnes, více než 2 tisíce let později pohoršujeme, co je to proti takovému masakru, který dnes 

provádějí vzdělaní a civilizovaní lidé pokročilého 21. století? 

Dříve, noví lékaři skládali tak zvanou Hippokratovu přísahu, která obsahovala základní etické 

principy tohoto povolání. Zákaz potratů a eutanazie (usmrcování) byly v ní rovněž obsaženy. 

Dnes jsou zjevně lékaři etických důvodů zproštěni, takže už nejsou povinni „lékařské úkony 

konat v zájmu a ve prospěch nemocného … a vystříhat se všeho, co by bylo ke škodě a co by 

nebylo správné.“ 

V porovnání s tímto děsivým číslem 43 milionů zabitých dětí, v r. 2021 zemřely 8,2 miliony lidí 

na rakovinu, 5 milionů na zlozvyk kouření, 2,5 milionů úmrtí zavinil alkohol, 1,7 milionů 

zemřelo na AIDS, 1,3 miliony následkem autonehody a 1 milion spáchal sebevraždu. 

Bílá rasa pomalu vymírá 

Takže je bílých lidí na světě míň a míň. Obzvláště tak zvané „pokrokové země,“ což jsou 

technologicky, průmyslově a kulturně vyspělé státy světa, jsou na tom velice špatně. Skoro by se 

dalo říci, čím vyspělejší stát, tím hůře na tom je. V těchto zemích je porodnost tak nízká, že 

nenahrazuje původní obyvatelstvo. Zato u populace Afriky a těch, kteří se odtud přesídlili do 

Evropy a do Severní Ameriky, kde se často těší ničím nezasloužené státní podpoře ve formě 

měsíčního příjmu, tam je porodnost mnohem vyšší. Informace v tabulce jsou za r. 2010.  

Země Porodnost Země, Afrika Porodnost 

Belgie 1,71 Afghanistán 4,56 

Británie 1,80 Alžír 3,05 

Bulharsko 1,56 Angola 5,55 

Chorvatsko 1,45 Čad 5,80 

Čína 1,69 Etiopie 4,30 

Francie 1,85 Gambie 5,25 

Holandsko 1,66 Ghana 3,89 

Itálie 1,33 Guinea 4,74 

Japonsko 1,37 Keňa 3,52 

Kanada 1,53 Kongo 4,45 

Maďarsko 1,49 Liberie 4,35 

Německo 1,59 Mauritánie 4,59 
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Polsko 1,42 Niger 6,95 

Rakousko 1,53 Nigerie 5,42 

Rumunsko 1,62 Rwanda 4,10 

Rusko 1,82 Somálsko 6,12 

Spojené Státy 1,78 Tanzanie 4,92 

Srbsko 1,46 Uganda 5,01 

Španělsko 1,33 Zambie 4,66 

Švýcarsko 1,54 Zimbabwe 3,63 

 

Nesmíme zapomínat, že v zemích jako je Francie, Holandsko, Británie, Spojené Státy a jiné, 

hlavní přírůstek populace je mezi přistěhovalci a mezi jinými rasovými skupinami než jsou 

původní obyvatelé země. Takže jejich porodnost je ještě mnohem nižší než uváděno. 

Jelikož minimální přírůstek na udržení lidského celku je 2,1 dětí na každou ženu, tak si 

musíme přiznat, že my, bílí, poměrně rychle vymíráme. Je nás míň a míň a jsme nahrazováni 

jinými rasami, jak je možno vidět z výše uvedené tabulky. 

Zajímavý je rovněž historický přehled porodnosti v České republice a na Slovensku a v bývalém 

Československu. Je z něho možno vypozorovat vliv politické situace na příbytek dětí: 

Rok 
Populace země Porodnost 

České země Slovensko České země Slovensko 

2020 10 708 981 5 459 642 1,64 1,50 

2019 10 689 209 5 457 013 1,51 1,40 

2018 10 665 677 5 453 014 1,51 1,40 

2017 10 641 034 5 447 900 1,51 1,40 

2016 10 618 857 5 442 003 1,51 1,40 

2015 10 601 397 5 435 611 1,48 1,38 

2010 10 536 518 5 404 294 1,43 1,32 

2005 10 258 167 5 398 963 1,19 1,22 

2000 10 289 373 5 399 211 1,17 1,40 

1995 10 358 193 5 375 470 1,65 1,87 

1990 10 340 875 5 288 454 1,90 2,15 

1985 10 331 143 5 166 798 1,97 2,27 

1980 10 349 083 4 996 731 2,36 2,46 

1975 10 069 955 4 752 540 2,21 2,51 

1970 9 817 669 4 538 841 1,96 2,54 

1965 9 811 377 4 383 452 2,21 2,91 

1960 9 590 174 4 140 129 2,38 3,24 

1955 9 361 772 3 815 402 2,74 3,50 

 

I zabití novorozeněte je dnes možné 

Senát amerického státu Maryland šel dokonce tak daleko, že navrhl k uzákonění zákon č. 669, 

známý pod názvem „Akt za svobodu těhotných osob.“ Všimněte si, že není řečeno „těhotných 
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žen,“ ale „těhotných osob.“ To je v souladu s novými šílenostmi, které změnily matku a otce na 

příbuzné osoby a kromě jiných nesmyslů zakazují rozlišování na mužský a ženský rod. Někteří 

lidé se prostě zbláznili a vědomě páchají verbální sabotáž lidské rasy a ten zbytek nás jim to trpí. 

Zmíněný marylandský zákon zakazuje „vyšetřování a trestání žen a lékařských profesionálů za 

nečinnost v případě perinatální smrti.“ Slovo „perinatální“ je podle marylandského zákona 

popsáno jako období během těhotenství, porodu a neonatálního období. Internetová stránka 

MedicineNet to upřesňuje a udává perinatální období od 20. do 28. týdne těhotenství, až po 28 

dnů po narození. 

Takže až 4 týdny staré novorozeně může být ponecháno zemřít hladem, nebo zmrznout, či zemřít 

na něco jiného, aniž by byla jeho smrt vyšetřována a trestána. To víte, nemůže se bránit, nemůže 

jim spílat, nebo je soudit, tak se s ním zachází jako s hroudou hlíny. 

Marylandští zákonodárci se ohání „právem žen“ na rozhodnutí, jestli dítě nechat zemřít nebo ne, 

což je holý nesmysl. My, lidé, nemáme právo rozhodovat o životě nikoho jiného a ve skutečnosti 

ani o svém vlastním. My jsme život nikomu nedali, ani sobě ne, takže nemáme právo ho brát, 

nebo o něm jinak rozhodovat. A když život někomu vezmeme, je to vražda a zákon kolem toho 

může slovíčkařit jak chce, to, že je to zločin, nezmění. 

Eutanázie, neboli usmrcení člověka 

A k tomu ještě, v Rakousku povolili v prosinci minulého roku usmrcení pro osoby starší 18 let, 

které radši zemřou, než by nějakým způsobem trpěly. Zatím je to vyhrazeno vážně nemocným, 

ovšem jakmile je něco takového uzákoněno, bude to co nevidět dostupné i pro méně vážně 

nemocné, později i pro zdravé lidi a nakonec bude předčasná smrt požadována ode všecko osob 

nad určitý věk, řekněme nad 60 let. Stejným dílem, napřed je to pokusný stát, Rakousko. Později 

to bude sousední stát, pak několik sousedních států a nakonec celá Evropa, celý svět. A státy se 

tím zbaví starých a nemocných a nebudou jim muset vyplácet penze, ani invalidní důchody! 

Doufám, že chápete, že to všecko je jeden a ten stejný záměr, což je vyhubit nás, kteří ještě občas 

dovedeme přemýšlet a dokonce i něco vymyslet a nahradit nás bezhlavou a nemorální, ale 

snadno ovladatelnou sebrankou, kterou někde v Africe posbírali po ulicích. A když se proti tomu 

někdo nějakým způsobem vyjádří, tak je prohlášen za rasistu. Jenže to není žádný rasismus. My 

lidé si opravdu nejsme všichni rovni a ani se to nedá očekávat. Anebo je snad běloch, který se 

povaluje po kanálech a píchá si drogy roven univerzitnímu profesorovi jakékoliv barvy pleti? 

Takže se lidstvo dostalo do slepé uličky 

Lékařská věda selhala po celé čáře. Namísto aby zkoumali jak zlepšit lidský život a pátrali jak 

zbavit lidi utrpení, bolestí a nemocí, zaměřují se na to, které další léky by mohli předepisovat a 

jak získat ještě škodlivější a víc návykové pilulky proti bolestem. Nepátrají co je původem 

nemocí a bolestí a jak tyto příčiny odstranit; zkoušejí umořit veškeré problémy pilulkami. 

Politikové rovněž selhali; namísto aby pečovali o dobro národa, většina z nich se stará hlavně o 

to, aby byli znovu zvoleni a aby si za dobu své politické kariéry co nejvíc nahrabali. Osvěta, 
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školy, pomocné organizace rovněž selhaly. Většina lidí opakuje to, co jim televize pod vlivem 

hypnózy vložila do mozků, školy vychovávají nepraktická trdla a osvěta veškerá žádná. 

Je to poznat všude, kam se člověk podívá, ale záhadně tomu nikdo nevěnuje pozornost. Veškerá 

činnost současných obyvatelů planety Země spočívá v zírání na televizní obrazovku a ten zbytek 

přinejlepším hraje počítačové hry, pokud nezírají na porno. Když vidíte na internetu vnitřky 

domů na prodej, tak je většinou zeď z kuchyně do obývacího pokoje vybourána, ve snaze 

usnadnit všem cestu do ledničky a k mikrovlnce, protože dnes už se nevaří. A v každé místnosti 

dominuje obrovská televizní obrazovka. Najdete ji v obyváku, v ložnici a někdy i v dětském 

pokoji. Jak napsal kdosi v Americe, „bavíme se až k smrti“ (entertaining ourselves to death). 

Zaslouží taková lidská populace něco lepšího? 

Další škodlivé vlivy na moderního člověka 

Zatím to nemám potvrzeno, ale věřím, že je čím dál víc domácích zranění, automobilových 

nehod, úrazů, pádů a jiných neštěstí. To proto, že lidé nevnímají své okolí tak jako dříve. Ve své 

mysli jsou stále někde jinde: buď si představují večerní televizní pořad, na který se těší, anebo 

vzpomínají na včerejší film, přemýšlí co odpovědět tomu mizerovi, co je hanobí na Facebook, 

anebo myslí na jakoukoliv jinou, nedůležitou hovadinu a nedávají pozor. 

Z velké části jsou ovšem vinny také drogy. Nejen těžké drogy, cigarety a alkohol, ale také drogy, 

zvané „léky,“ které jim pan doktor nebo paní doktorka předepsali a které přece musí pravidelně 

užívat, každý den a přesně na minutu. A protože lékaři předepisují stále více těchto jedů, z nichž 

každý má vedlejší účinky, na které se musí předepisovat další a další preparáty, většina lidí je 

dnes prakticky nadrogovaná. Chovají se nepředvídatelně, příliš riskují, nedávají patřičný pozor a 

přeceňují své schopnosti. Nikde to není zjevné víc, než na cestách. 

Při jízdě s autem se dnešní lidé chovají hůř než taxikáři v New Yorku – ti jsou proti nim mírní a 

přátelští gentlemani, kteří občas dokážou člověkovi umožnit v těžkém, 4-proudovém provozu 

zahnout z prostřední linky doprava či doleva a ne vždycky mu ohřívají předními světly nárazník. 

I voda je zamořena drogami 

Nedávná studie zjistila, že zamoření vodních toků farmaceutickými léky začíná být vážný 

problém a představuje ohrožení přírody a lidského zdraví. Tato studie byla provedena na více 

než tisíci místech, ve 104 zemích světa a zkoumala přítomnost 61 farmaceutických léků ve vodě. 

258 vodních toků bylo shledáno nebezpečnými, kvůli příliš vysoké koncentraci léků. 

Léky se do vodních toků dostanou tím způsobem, že lidské a dobytčí výkaly prosáknou do země 

a tak se dostanou i do řek, jezer a rybníků. Bylo zjištěno, že vysoký obsah prostředků proti početí 

dělá lesní zvěř neplodnou a antidepresanty způsobují, že někteří ptáci nehledají potravu. 

Přítomnost antibiotik vytváří v bakteriích odolnost, což dělá tyto léky postupně neúčinné. 

Byly nalezeny pouze dvě řeky, které byly naprosto čisté, bez jakýchkoliv léků a jiných jedů. 

Jedna z nich se nachází na Icelandu a ta druhá ve Venezuele, kde žijí původní indiánští 

obyvatelé, kteří neuznávají moderní způsoby léčby nemocí. Nejvíce zamořené vodní toky se 

kupodivu nacházejí v nejchudších částech světa. 
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Nejčastěji nalezené léky byly léky proti epilepsii a cukrovce a Africe to byly léky proti malarii. 

Dále bylo nalezeno značné množství léků proti bolestem, nikotin z cigaret a kofein z kávy. 

Za nejlepší cestu jak si nezkazit život a zdraví užíváním léků považuji nikdy s nimi nezačít. 

Jestliže se nejedná o akutní případ, nezkoušet se přiotrávit za účelem uzdravení; to nefunguje. 

Jakmile totiž jednou s léky začneme a bereme je trvale, dostaví se vedlejší účinky, na které jsou 

potřeba další léky a tak to pokračuje pořád dál, až nakonec člověk bere těch pilulek dvacet za den 

a i více. Na vysoký krevní tlak je lepší česnek než cokoliv, co si farmaceutičtí chamtivci 

vymysleli. Někdy také pomáhá magnezium. Na bolesti hlavy často pomáhá krátký odpočinek se 

zavřenýma očima, nadýchat se čerstvého vzduchu, uvařit si čaj z meduňky, nebo jeden acylpyrin. 

Na plicní potíže a kašel je čaj z majoránky, na zápal plic je skvělé horké mléko s nastrouhaným 

česnekem. Je toho hodně, co pomáhá a na internetu je to všecko možno najít. 

Takže – pokud se nejedná o akutní případy, proč se otravovat jedy, které byly vyrobeny pouze 

kvůli zisku někoho jiného a ne kvůli skutečnému vyléčení člověka? 

 

 


