Slováci zanedlho na Slovensku menšinou
Ak sa Vám zdá tento nadpis fantastický tak pozorne čítajte ďalej.

Predstavme si nejakú fiktívnu spoločnosť. 90% populácie budú tvoriť ľudia, ktorých
spôsobom života bude vyštudovať školu (najprv základnú, potom strednú a možno aj tú
vysokú), nájsť si prácu, potom založiť rodinu a mať v priemere povedzme 2 deti, aby im
a sebe mohli zabezpečiť solídnu životnú úroveň – označme ich ako pracujúcich.
10 % obyvateľov v tejto spoločnosti nebude mať záujem vyštudovať nejakú školu, ani si nájsť
prácu. Ich jediným cieľom bude čo najskôr začať plodiť deti a potom žiť z detských
prídavkov a sociálnych dávok (prípadne ak sa im podarí stať sa invalidmi tak z invalidných
dôchodkov) - čiže budú príživníkmi.
Tieto názvy nie sú iba konvenčné označenia, ale vyjadrujú aj dosť podstatné znaky oboch
skupín, a hlavne ich vzájomný vzťah. Je totiž jasné, že príživníci tiež chcú žiť a na život
potrebujú peniaze. Ďalej je zrejmé, že peniaze, ktoré dostávajú príživníci, nepadajú z neba, ale
získavajú sa z daní pracujúcich. Peniaze totiž v spoločnosti vznikajú iba prácou a potom sa
medzi obyvateľmi rôzne presúvajú a "prerozdeľujú".
Keďže sú však detské prídavky úmerné počtu detí, má rodina príživníkov snahu mať čo
najviac detí, podľa jednoduchého princípu: čím viac detí, tým viac peňazí a alkoholu.
Človek nemusí byť Nostradamus ani Sybila, aby vedel celkom presne predpovedať, ako sa
táto úvodná situácia bude vyvíjať. Počítajme spolu. Počet detí, ktoré sa narodia jednej žene
za celý život, nazývame fertilitou a budeme ju označovať symbolom f. Analyzujme najprv
vývoj populácie pracujúcich, u ktorých predpokladáme, že f = 2 a predstavme si dve dvojice.
Každá z nich bude mať dve deti a tie vstúpia do manželstva – napr.: dvaja bratia z jednej
rodiny sa oženia s dvomi sestrami z druhej rodiny a opäť bude mať každá dvojica dve deti.
Štyria starí rodičia budú teda mať štyroch vnukov, na dvoch starých rodičov budú pripadať

dvaja vnuci, presne tak ako mali dve deti. Ináč povedané, na každého rodiča bude pripadať
jedno dieťa a jeden vnuk. Takto to bude pokračovať ďalej – počet populácie s f = 2 sa nebude
meniť.
Vypočítajme teraz, aké percento z celej práceschopnej populácie budú v x-tej generácii
predstavovať príživníci. Pre tento výpočet musíme zadať ich súčasné percento, pretože čím
ich je v súčasnosti viac, tým viac ich bude i v budúcnosti. Predpokladajme kvôli názornosti,
že dnes tvoria príživníci 10% práceschopnej populácie a analyzujme prípad fertility f = 6 (ich
historicky dlhodobá fertilita). Uvažujme napríklad, že z 20 práceschopných sú 2 príživníci
(10%) a zvyšok (18) pracujúci. Ľahko dostaneme nasledujúce výsledky:
Generácia

0

1

Počet pracujúcich

18 18 18 18 18

Počet príživníkov

2

6

2

3

4

18 54 162

Percento príživníkov 10 25 50 75 90
Ak sa vám pri pohľade na túto tabuľku (hlavne jej posledné stĺpce) zatmieva pred očami,
kľudne si výpočty prekontrolujte. Neurobili sme žiadnu chybu, iba hodnoty za desatinnou
čiarkou sú zaokrúhlené na najbližšie vyššie celé číslo. Táto čierna predpoveď sa stane ešte
hrozivejšou, keď si uvedomíte, kedy sa to stane. Keďže príživníci nemajú čo robiť, majú
nadbytok voľného času a jeho podstatnú časť využívajú na množenie. Nie je teda prehnané
predpokladať, že sa do množenia púšťajú veľmi skoro, a preto napríklad 6 detí by mohla
jedna dvojica splodiť do 20 rokov veku. Ak si myslíte, že vás to nemusí trápiť, uvedomte
si, že pri fertilite 6 detí na rodičovskú dvojicu bude v spoločnosti 50 percent príživníkov
už po dvoch generáciách, teda asi o 40 rokov.
Myslím, že je každému jasné, že pod príživníkmi myslíme Rómov. A tak si to zhrňme.
Rómovia budú mať za 40 rokov na Slovensku väčšinu.
Čo bude väčšina Rómov-príživníkov v spoločnosti znamenať? Jednak obrovské finančné
(daňové a odvodové) zaťaženie pracujúcej časti obyvateľstva, vysoký nárast kriminality, ktorá
je tak charakteristická pre túto skupinu. Ale vďaka systému parlamentnej demokracie aj vládu
zostavenú zo zástupcov Rómov, armádu a políciu pod vedením Rómov a zákony prijímané
poslancami z radov Rómov v prospech Rómov (napr. zákon o vyvlastnení majetku pracujúcej,
ale menšinovej skupiny obyvateľstva a jeho rozdelenia medzi Rómov). A to nie je koniec!
Keďže pri situácii s rómskou väčšinou dôjde skôr či neskôr ku ekonomickému kolapsu
krajiny, nastane rabovanie a nárast násilia, čoho výsledkom bude občianska vojna, či lepšie
povedané genocída menšinového (nerómskeho teda Bieleho obyvateľstva), keďže armáda
a polícia budú pod kontrolou Rómov.
Pýtate sa prečo sa vláda týmto problémom nezaoberá? Odporúčame Vám prečítať si
"Prognózu vývoja rómskeho obyvateľstva v Slovenskej republike do roku 2025", ktorá
vyvracia moje predstavy. Uznávam, že Štatistický úrad SR, ktorý túto správu* publikoval, by
mal disponovať najspoľahlivejšími možnými informáciami. Odporúčam preto čitateľom, aby
tomuto stručnému dokumentu venovali primeranú pozornosť. Podozrivý je aj optimizmus
___________________________________________________________________________
* - http://www.statistics.sk/cgi-bin/toASCII/webdata/slov/infor/1102/pvr2025.htm

autorov, vyjadrený napríklad touto vetou: "Úhrnná plodnosť rómskych žien by mala
do roku 2025 klesnúť pod hodnotu 2,0." Po stáročia sa podľa skúseností a znalostí
pohybuje okolo 6, takže takýto prudký pokles v dohľadnej dobe sa dá považovať skôr
za zbožné želanie, než za serióznu prognózu.
Pritom je logika riešenia taká jednoduchá. Ľudia majú voči spoločnosti (aj) práva, spoločnosť
má voči ním (aj) povinnosti. Nejestvuje však právo príživníkov žiť bez práce a ani
povinnosť štátu – presnejšie pracujúcich – živiť ich (na čo? na plemeno?). Spoločnosť,
reprezentovaná svojimi správcami, má vytvárať také podmienky, ktoré by každého
stimulovali k tomu aby sa o seba staral a snažil sa nebyť príživníkom. Keď si však už naša
fiktívna spoločnosť vychovala priveľa príživníkov, má len jedinú možnosť: zastaviť tento
rast, ale HNEĎ! Pritom nie je namieste sentimentalita, odvolávanie sa na akési mystické
práva, či viera v samospasiteľný účinok osvety. Nikto neprehovorí príživníka, aby mal menej
detí, keď jeho prísun peňazí je úmerný ich počtu. Kampane s prezervatívmi sú smiešne a
dokazujú len to, že tí čo ich organizujú nechápu, že príživníci potrebujú deti ako zdroj
bezpracnej obživy. Príživníka treba jednoducho odučiť od príživníckeho spôsobu života a to
sa dá urobiť len rázne a radikálne: prestať mu platiť za to, že plodí nových príživníkov!

Postoj Bielej populácie k Rómskej (zatiaľ) menšine
Nielenže sa Biela populácia nesnaží zastaviť populačnú explóziu rómskej menšiny, ale ešte ju
aj plne materiálne a finančne podporuje. Že o tom môj Biely rasový brat nevieš? Tak uváž:
1. Platíš zo svojich daní prídavky na rómske deti a to od ich narodenia až do ich
dospelosti.
2. Platíš podpory v nezamestnanosti a sociálne dávky (nastupujú namiesto podpory pri
dlhodobej nezamestnanosti) na dospelých Rómov (čo je pri ich vysokej
nezamestnanosti skoro na všetkých)
3. Plne hradíš všetkým nezamestnaným Rómom dôchodkové poistenie.
4. Z bodu 2. a 3. jasne vyplýva, že hradíš aj dôchodky pre Rómov v dôchodkovom veku
(čo je pri rómskych ženách vďaka ich vysokému počtu detí oveľa skôr ako pri našich
ženách a matkách).
5. Plne hradíš zdravotné poistenie za rómske deti, Rómky na materskej dovolenke
a všetkých ostatných nezamestnaných či invalidných Rómov. A oni to vedia patrične
využiť. Skús zájsť do niektorého lekárskeho strediska v oblasti kde žijú a nájdeš ich
tam plnú ordináciu. A ty pracujúci, ak si náhodou chorý kúpiš si aspirín, či nejaký iný
liek , berieš ho a stále chodíš do roboty, aby si stíhal splniť svoje pracovné úlohy. Čo
sa týka príspevku Rómov samotných do zdravotnej kasy je kvôli ich vysokej
nezamestnanosti a príležitostnej práci načierno (na stavbách, výkopové práce a pod.)
skoro 0. Ak aj niektorí z nich sú oficiálne zamestnaní je to zväčša vďaka ich
mizernému vzdelaniu v nízkopríjmových zamestnaniach, kde sú nízke odvody a skoro
žiadna daň z príjmu (neprekročia nezdaniteľný základ).
6. Plne hradíš materské príspevky pre Rómky počas ich materskej dovolenky (čo je
v podstate od jej 15. roku až do jej menopauzy). Takže tvoja žena sa z materskej
dovolenky zväčša už po roku vracia do práce, aby si udržala zamestnanie a aby mohla
platiť Rómke jej trojročnú materskú dovolenku.

7. Hradíte náklady na školy a školské zariadenia pre rómske deti. Našťastie sa to
vďaka ich výnimočným študijným výsledkom obmedzuje na základné resp. základné
osobitné a stredné školy.
8. Hradíš náklady na detské domovy a polepšovne, v ktorých 4/5 osadenstva tvoria
práve rómske deti a mladí rómski kriminálnici.
9. Taktiež platíš nespočetné množstvo policajtov a drahý väzenský systém, keďže cca.
50% kriminálnikov tvoria Rómovia (a to sa ich drobné krádeže z našich záhrad
a dvorov benevolentne tolerujú a políciou ignorujú).
10. Plne financuješ stavbu sociálnych bytov po celom Slovensku, ktoré dostanú skoro
výhradne Rómovia a to úplne zadarmo. Pritom ty sporíš na vlastný byt celé roky či
desaťročia, prípadne sa pri jeho kúpe na dlhé roky zadĺžiš.
11. Okrem toho hradíš platy množstvu rôznych štátnych pracovníkov od učiteľov cez
rôznych sociálnych pracovníkov, lekárov až po euroúradníkov, ktorí akože riešia tzv.
rómsku otázku (samozrejme ju nikdy nevyriešia, lebo ani ju nemajú záujem vyriešiť).
A to sme si vymenovali len tie hlavné náklady na Rómov, ktoré hradíš z vlastného vrecka.
Samozrejme sú tu sekundárne náklady ako napr. zníženie kvality života a bezpečnosti
ostatného obyvateľstva v oblastiach kde žijú Rómovia, nehovoriac o tom, že majetok, ktorý
nie je prikovaný je zanedlho ukradnutý. Nezanedbateľné sú aj straty z dôvodu poklesu ceny
nehnuteľností a pozemkov, kde žijú Rómovia či vyhýbanie sa týmto oblastiam zo strany
zahraničných investícií.
Len priame náklady, ktoré boli vymenované v predchádzajúcich 11 bodoch tvoria cca. 40%
štátneho rozpočtu a verejných výdavkov. Áno v tomto roku (2006) dávaš vyše 200 mld. Sk
(ŠR + rozpočty miest a obcí) na Rómov, ktoré by si nemusel dávať ak by Rómovia žili
a pracovali ako ostatní občania (potom by sa defacto samofinancovali - spotrebovávali by iba
nimi platené dane a odvody).
Ak si teraz povieš, že ja to predsa všetko zo svojich peňazí nefinancujem tak sa lepšie
pozri na 100 Sk nákladov, ktoré na teba dáva tvoja firma (čiže na koľko si ťa cení).
Zo 100 Sk, ktoré dáva tvoj zamestnávateľ na teba, ide:
1. 33 Sk (33%) na dôchodkové, nemocenské a zdravotné poistenie.
2. 67 Sk je tvoja hrubá mzda, z ktorej ty odvedieš na spomínané poistky ďalších 12%, t.j.
8,04 Sk.
3. Ostalo ti 59 Sk, z ktorých ty odvedieš cca 16% dane (to je priemer v národnom
hospodárstve – je to menej ako 19%, kvôli nezdaniteľnému základu). Čiže na dani
z príjmu odvedieš ďalších 9,44 Sk.
4. Ostalo ti nejakých 49,56 Sk. Ak si myslíš, že z tých už nič nedáš sklameme ťa.
V priemere každý z nás zaplatí do roka 1 340 Sk na dani z nehnuteľností a rôznych
iných poplatkoch (rôzne kolky, súdne poplatky a pod.). Dobre, buďme veľkorysí
a povedzme, že na našu kalkuláciu z toho pripadá len 0,56 Sk.
5. Máš stále 49 Sk no ešte si nič nekúpil. Pri každej platbe ako fyzická osoba zaplatíš
19% Daň z pridanej hodnoty (DPH) čiže 9,31 Sk.
6. Takže tých nezdanených peniažkov ti zostalo len 39,69 Sk. A to nie je koniec. Ak
cestuješ vlastným autom alebo hromadnou dopravou zaplatíš aj spotrebnú daň z palív
(benzín, nafta a pod.), fajčiari z tabakových výrobkov a z alkoholu. Na každého
pracujúceho občana v priemere pripadá cca. 5,7 Sk.
7. Takže ti ostalo 34 Sk no to sme bohužiaľ zabudli na rezervu na budúce štátne výdavky
čiže tvoje budúce väčšie dane a odvody. A to je čo? – pýtaš sa. No predsa štátny dlh,
čiže peniaze minuté dnes, ktoré budeš musieť platiť v budúcnosti (neboj sa Róm ich

platiť ani v budúcnosti nebude). Takzvaní ekonomickí experti ti povedia, že v tomto
roku (2006) je to len nejakých 4% z HDP. Ale 4% z HDP sú 4% z cca. 1600 miliárd
čiže 64 miliárd Sk. To predstavuje cca. 20 % zo štátneho rozpočtu, ktorý je tvorený na
80 % práve príspevkami fyzických osôb. Čiže 16% z pôvodných 100 Sk si radšej
odlož na budúce dane. Z tvojich 34 Sk ti ostalo 18 Sk, ktoré predstavujú peniaze
minuté na tvoje dnešné potreby. Ešte stále sa ti zdá tých 32 Sk (40% zo ŠR, ale
fyz. osoby len cca. 80% príspevkov), ktoré dávaš zo svojich 100 Sk na cigánov
málo? Uvedomuješ si, že keby títo ľudia robili ako ty tvoj čistý príjem by sa viac
ako zdvojnásobil?
Samozrejme máš ešte nárok na zdravotné služby, ktoré zväčša nemáš čas využiť resp. na
ktoré si musíš aj tak či už oficiálne alebo neoficiálne doplatiť, na služby školstva, ktoré pri
jednom alebo žiadnom dieťati skoro nevyužiješ, máš nárok na dôchodok, ktorého sa vďaka
pracovnému stresu a neustálemu posúvaniu hranice odchodu do dôchodku asi nedožiješ, máš
políciu, ktorá ťa neochraňuje ale správa sa ako výpalníci resp. ako ďalšia úroveň mafie. Skoro
by sme zabudli na úradníkov a politikov, ktorých hlavnou pracovnou náplňou je
prerozdeľovať tebou zaplatené peniaze a vymýšľať a uzákoňovať spôsoby ako tvoje peniaze
získať z tvojich rúk.
Pýtaš sa prečo musíš stále platiť a prečo tvoja vláda tento neustále sa zväčšujúci problém
nerieši? Tak sa pozrime na to čo robí tvoja vláda.
1. Tvoja vláda vymyslela tento systém podpôr, platieb a daní a zapracovala ich do
zákonov – čiže ak odmietneš platiť porušíš zákon a pôjdeš do väzenia.
2. Tvoja vláda (ale aj opozícia) a jej predstavitelia pri každej príležitosti vymýšľa
nové dávky a podpory na financovanie populačnej explózie Rómov (nazýva sa to
avšak vznešeným pojmom sociálna solidarita) – okrem na začiatku spomínaných
podpôr napr. príplatky na ubytovanie pre sociálne slabších, skoro všetky finančné
podpory z EÚ na tzv. sociálne programy idú na Rómov, rôzne programy na
rekvalifikáciu či ľudovú tvorbu Rómov, ktoré sú vopred vyhodené peniaze, program
výstavby kanalizácií a vodovodov v rómskych osadách a pod.
3. Pre tvoju vládu je rasista a človek podporujúci extrémistické hnutia každý kto na tieto
skutočnosti poukáže a na takých ľudí sú tu zákony, ktoré ich môžu poslať až na 5
rokov do väzenia.
Takže ešte stále si myslíš, že táto vláda (resp. tie pred ňou – koalícia, opozícia tento štýl
politiky sa nemení) je tvoja vláda a má záujem tento problém riešiť? Tak si uvedom, že nemá,
práve naopak jej hlavným cieľom (popri svojom obohatení) je presne opak, t.j. všemožne
podporovať množenie Rómov, ktoré ty financuješ a vo väčšej miere stále financovať budeš až
ti nebudú ostávať peniaze na vlastný život a vlastné deti. A to platí pre všetky vlády, či už sú
ľavicové, pravicové alebo sedia v Bruseli. Hovorí sa, keď niečo vyzerá ako kačka a kváka
ako kačka, tak to asi bude kačka. Čiže ak od teba tvoja vláda berie peniaze a dáva ich
Rómom čoho výsledkom je, že počet Rómov sa zväčšuje na úkor tvojho počtu, tak jej
cieľom je práve to, čiže nahradenie teba a tebe podobných Rómami a im podobnými.

Pýtaš sa prečo?
Tak vedz, že všetky vlády v EÚ a v celom západnom svete sú bábkami v rukách svetového
židovstva a mnohí sú sami Židia (Mikloš, Palko, Lipšic, Kaliňák, Flašík, Duray atď.). Pýtaš sa
prečo na to nepoukazujú médiá? Pre médiá každý kto poukáže na tieto fakty je odporný
rasista a xenofób a zaslúži trest. Taktiež si rasista ak si nepraješ mať za suseda Róma alebo by

si nechcel adoptovať rómske dieťa (čo je podľa prieskumu 88% občanov SR – čiže všetci
nerómovia). A takisto každý zločin voči Rómom je rasovo motivovaný zločin ale nikdy to
tak nie je ak je to naopak. Uvedom si, že bohužiaľ skoro všetky televízie, noviny a časopisy
sú v židovskom vlastníctve. Určite si si aj ty všimol skladanie šesťcípej Dávidovej hviezdy
(znaku Židov) medzi každou reklamou STV (11/2006). Viac informácií na túto tému nájdeš
na www.creativity-slovakia.tk. Problém je v tom, že hlavným cieľom svetového židovstva je
vyhladenie Bielej Rasy, čiže teba.

Hlavné súčasné spôsoby vyhladzovania (genocídy) Bielej Rasy:
1. Potraty (humánne nazývané interrupcie či umelé prerušenia tehotenstva) – na
Slovensku od uzákonenia týchto vrážd bolo vykonaných 1 320 000 potratov – v 95%
sa jednalo o zdravé deti (a buď si istý, že Rómky na potraty nechodia). Ináč v našej
ústave sa píše, že život má právo na ochranu už pred narodením – naši politici tento
fakt kľudne ignorujú.
2. Hormonálna antikoncepcia – inými slovami jed spôsobujúci dočasnú a niekedy
i trvalú neplodnosť žien (predpisuje sa i 12 ročným dievčatám) a nielenže spôsobí
hormonálny chaos v tele ženy, ale s nárastom jej užívania klesá % žien, ktoré sú
v danom období matkami. Ruku na srdce, koľkí z nás by tu neboli ak by naše matky
mali možnosť ľahko si zaobstarať antikoncepčnú pilulku. Myslím, že kľudne môžeme
hovoriť o státisícoch. Potom myslím nikoho neprekvapí ak si tu uvedieme, že
antikoncepčnú pilulku vynašiel (a dobre na nej zarobil) emigrant v USA židovského
pôvodu Carl Djerassi (chemik označovaný za "otca antikoncepčnej pilulky").
3. Dane, poplatky, odvody (rozobraté vyššie) znižujúce reálny príjem pracujúcej
(zväčša Bielej) skupiny obyvateľstva čo vedie v konečnom dôsledku k odkladaniu
založenia rodiny a nižšiemu počtu detí.
4. Propagácia single života (bez rodiny), homosexuality a málopočetných rodín –
Koľko poznáte Hollywoodskych filmov kde by sa napr. Biela rodina s 8 deťmi
predstavovala ako normálna, bežná rodina? Asi ani jeden. A koľko Hollywoodskych
filmov kde sa predstavuje človek po 30 single či bez detí ako normálny, resp. Biela
rodina s 1 dieťaťom ako normálna – no povedzme takých 90%. Ale pre naše prababky
by bolo 8 detí niečo normálne a byť po 30-tke slobodná niečo nenormálne, ba strašné
– veď to by ostali na ocot. Prečo je to tak? Lebo všetky významné Hollywoodske
filmové spoločnosti sú vo vlastníctve Židov (viac na www.creativity-slovakia.tk) a ich
hlavným cieľom je naše vyhladenie.

V minulosti Židia ako Berija (šéf tajnej bezpečnosti za Slalina) používali aj priame popravy či
vyhladzovacie pracovné tábory na vyvraždenie okolo 40 mil. Rusov. Dnes už to vďaka
bodom, ktoré som vyššie uviedol nie je potrebné. Faktom je, že podiel Bielej Rasy na
celkovej ľudskej populácii klesol za posledných 100 rokov z 33% na 7% a neustále klesá. Ak
tento trend bude pokračovať tak o 80 rokov nebude na svete štát s Bielym väčšinovým
obyvateľstvom (možno okrem Bieloruska a Fínska).
Za body 1., 2. a 3. sú zodpovedné naše vlády a zrušenie, prípadne korekcia týchto
nástrojov našej genocídy by stačila na zastanie nášho vymierania a taktiež by zníženie
bodu 3. výrazne obmedzilo populačnú explóziu Rómov. Takže všetko je v našich rukách,
len je treba začať pre to niečo robiť.

Čo robiť?!
Vieme, že bude horšie a taktiež vieme, že naše vlády proti tomu nič neurobia, práve naopak.
Čo môžeš proti tomu urobiť ty? Stále je čas, stále sme na tom lepšie ako USA či Západná
Európa s ich miliónmi imigrantov afrického a ázijského pôvodu. Teraz si si snáď uvedomil je na čase konať.

Takže čo môžeš urobiť ty:
1. Uvedom o týchto skutočnostiach svoju rodinu, kamarátov a známych. Najlepšie
tak urobíš ak im dáš prečítať túto brožúru. Ak sa samozrejme chceš zapojiť aktívne k
boju o prežitie Bielej Rasy, vedz že si vítaný, práce jesto dosť (kontakt nájdeš na
stránke www.creativity-slovakia.tk).
2. Ak plánuje založiť rodinu neváhaj a urob to čo najskôr a maj toľko detí ako je
len možné. Pokladaj deti za hlavnú prioritu tvojho života, veď sú v podstate
pokračovaním tvojich génov, čiže pokračovaním teba samotného.
Ak pochybuješ, či toto všetko pomôže tak vedz, že akonáhle pomocou týchto faktov
(obsiahnutých v tejto brožúre a podobnej dnes zakázanej literatúre) prebudíme väčšinu z nás,
bude hračka zvoliť vládu pracujúcu pre svoju rasu a nie proti nej a takisto bude jednoduché
zmeniť zákony podporujúce množenie Rómov na náš úkor.
Ak sa bojíš, neboj sa, ak si lenivý, vstaň z postele. Spomeň si na štúrovcov a báseň Sama
Chalupku Mor ho: "A čo i dušu dáš v tom boji divokom, voľ nebyť ako byť otrokom". Tak
prestaň byť otrokom vlastného strachu a konaj.

Zastavme ich bratia, veď sa oni stratia, my ožijeme!
Ak máš záujem dozvedieť sa viac navštív stránku www.creativity-slovakia.tk prípadne nás
priamo kontaktuj na wcotcsvk@yahoo.co.uk .

I
-Hnutie Kreativity2007/34 A.C.

