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Príloha 2: Články Mariana Magata 

 
sobota 27. června 2015 

Som „nácek“? Nie, skôr 
prirodzenista a racionalista 
 

 
                                                    

Nedá mi nereagovať na rôzne články typu „organizátor protestného zhromaždenia proti 

islamizácii je neonacista“ a podobne. Poďme si však podrobnejšie definovať slovo „nácek“ 

Budem sa opierať o historické skutočnosti a preto kto neznesie pravdu, nech sa oprie do 

čítania Denníka N , tam bude ako doma, vo svojej ilúzií a bubline klamstiev. Ešte pred 

prečítaním článku si vyresetujte hlavičky z tej mediálnej žumpy a urobte si vlastný názor. 

Nemusíte mi veriť ani vás do toho nenútim. Na mnohé veci som musel štúdiom histórie prísť 

sám, keby som tak neurobil, bľabotal by som o extrémizme ako ostatné ovce. V článku 

vysvetľujem rôzne pojmy a fakty, ktoré sa skratka nedajú spochybniť a preto to budú ovečky 

zasa len nálepkovať. Možno zistíte, prečo je zakázané hovoriť o istých veciach 

Čo je to ten „nácek“? 

Nácek... sám neviem ako toto slovo definovať a vlastne kde ho zaradiť. Slovo je však odvodnené zo 

slov „Národný socialista“. K tomuto pojmu sa ešte vrátim nižšie. Nácek je prezentovaný ako osoba, 

ktorá  inklinuje k rôznym formám primitívnej rasovej nenávisti, násilia a nevzdelanosti,ktorý nemá ani 

šajnu o svetonázore národného socializmu. 

S touto definíciou súhlasím, no tým pádom vypadávam z hry ako potencionálny nácek s istou 

perspektívou. Pravdaže i takéto zjavy sa tu nájdu keď sa v tej definícií vidia, ale to je skôr hlúposť 

človeka, ktorý sa vidí v tomto primitívnom správaní a v súlade s definíciou. Čo potom vlastne som? 

Som úplne prirodzený, som prirodzenista a racionalista ak to mám tak nazvať. Zadefinujme si ale 

národný socializmus, len tak povrchne, aby ste videli, aký je rozdiel medzi náckom a národným 

socialistom,inak by z toho bola kniha a nie blog. 
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Národný socializmus 

Zabudnite na definície z médií a históriu, ktorá vám je neustále klamlivo predkladaná. Tu je skutočná 

podstata Národného socializmu: 

Národný socializmus nie je politický smer, je to skôr svetonázor. Opiera sa o prirodzené fungovanie 

a prirodzený stav v spoločnosti a to v súžití s okolím, prírodou a jej konzervatívnych hodnôt. Bol 

postavený na princípoch absolútnej harmónie. 

 

Právo a národný socializmus 

Dnešný systém vytvára právny stav, ktorý je absolútne neprirodzený k ľudským potrebám, preto je tak 

zložito definovaný a nachádzajú sa v ňom diery, ktoré využívajú špekulanti a podvodníci, teda „naša 

vláda“. Právo v národnom socializme vychádzalo práve naopak z prirodzených potrieb ľudu. Od 

dedičného konania, kde mal právo na pôdu len ten, kto ju bude obhospodarovať až po zákony, ktoré 

neumožňovali úrok z pôžičiek, úžeru či exekúcie. Právo na majetok a dôstojný život bolo to najvyššie 

právo. To by som už ale hovoril o programovom plnení nemenovanej strany o ktorej je zakázané 

hovoriť, pretože pre svoj ľud urobila viac ako „naše vlády“ a to nehrá do karát pravdoláskarom.  

 

Banky, peniaze a národný socializmus 

Peniaze v národnom socializme boli kryté prácou, teda skutočnou hodnotou, ktorú národ produkoval. 

„Kapitál nemôže existovať bez práce, no práca bez kapitálu áno“ , to bola základná myšlienka pri 

tvorbe krytého kapitálu. V národnom socializme neexistovali úroky, čo ste si požičali ste aj 

vrátili+nejaký poplatok za administratívu. Teda bezúročná ekonomika. Vďaka takto nadstavenému 

systému šla rapídne dole nezamestnanosť. Pretože každý jeden pracujúci vytváral skutočne 

bohatstvo. Týmto sa odstavili úžernícke banky a kapitál sa hromadil doma, čo bolo tŕňom v oku 

vojnovým štváčom.  

 

Národný socializmus a sociálna politika 

Tento svetonázor úplne vymietil chudobu, neexistoval triedny boj, pretože národ sa spojil v jedného 

muža. Programy pre sociálne odkázanych ako „Winterhilfe“ a iné boli len vrchol celkového ozdravenia 

národa. Neexistovali odbory, pretože všetko riadil úrad, ktorý sa o zamestnanca staral. Neexistovalo 

aby nadriadený robil čo chcel, pretože všetci ťahali za jeden povraz a ak nie, tak sa o to starali úrady.  

 

Nejdem sa rozpisovať o tomto systéme, len som chcel upozorniť, že ak ste nácek, nie ten primitívny 

rasista, ale ten s prirodzeným zmýšľaním, tak potom tým, čo vás tak nálepkujú vadí že: 

 

Chceme vlastný zmenný systém bez vplyvu nadnárodných bánk 

Nechceme úžeru 

Chceme robiť sociálnu politiku 

Chceme žiť ako ľudia 

 

Pre toto nás nálepkujú, pretože nechcú stratiť armádu nesvojprávny otrokov. Potrebujú, aby ste na 

systéme boli tak závislý, aby ste sa báli z neho odísť. Začnite rozmýšľať ľudia. Buďte prirodzený. 

http://marianmagat.blogspot.sk/2015/06/som-nacek-nie-skor-prirodzenista.html 

 
 

 

http://marianmagat.blogspot.sk/2015/06/som-nacek-nie-skor-prirodzenista.html
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neděle 28. června 2015 

 

Je holokaust klamstvo na 
financovanie Izraela? 
 
 

Za posledné roky sa to s tým holokaustom akosi zvrháva. Historici ho v čoraz väčšej miere 
pokladajú za najväčší podvod v dejinách ľudstva(chodia o ňom slobodne diskutovať do 
neslobodného Iránu), ktorý ma slúžiť na financovanie Izraela a ľuďom ma vštiepiť pocit viny 
a nebrániť sa bankám pri ich vykorisťovaní, keďže tieto inštitúcie patria stále chazarským 
židovským rodinám. Ja mám však vysvetlenie na všetko. Ale ako to vlastne je s tými holokaustmi? 
Áno správne, holokaustmi, židia ich totiž za posledných 200 rokov prežili asi 34 krát a všetko boli 
podvody. Tým však nechcem spochybňovať holokaust z roku 1943-1945, ktorý je pravdivý a verím 
v neho tak, ako verím v Alaha a to si píšte, že som presvedčený moslim. Veď i zákon nám to 
prikazuje, veriť v túto udalosť, ak neveríš tak máš problém, ktorý si môžeš odsedieť na pekne dlho 
a preto ver a hľadaj logické vysvetlenia pre zdanlivo nelogické veci. Preto si poďme vysvetliť ako to 
naozaj bolo s tým holokaustom. Nech je k nám teda Alah milosrdný pri odhaľovaní pravdy. 
 

  
 Je Elie Wiesel klamár? 

Slovo holokaust sa používa ako termín pre vyvraždenie asi 6 000 000 židov v koncentračných 
táboroch. Autorom tohto termínu je údajne Elie Wiesel, nositeľ Nobelovej ceny mieru a pochádza 
z roku 1958. Elie je však čistý klamár, pretože tento pojem bol známy už v roku 1919, kedy židia písali 
vo svojom periodiku „The American Hebrew“ , že v nešpecifikovanej oblasti na východe Európy sa 
vyvraždilo 6 000 000 židovských žien, mužov a detí. Vtedy sa mediálna masáž vyhla účinkom, keďže 
toto periodikum čítalo len obmedzená skupina ľudí.  
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Akcia Reinhard a výpoveď Simona Wiesenthala  
Akcia Reinhard bolo plánované vyvražďovanie Židov, prijaté v januári 1942. Wiesenthal okrem toho, 
že bohatol na prednáškach o utrpení svojho národa(za prednášky si pýtal tisíce, v niektorých 
prípadoch desaťtisíce dolárov) uviedol, že sa mu podarilo ujsť v roku 1943 tesne pred tým, ako sa 
začalo s vyvražďovaním , teda vyše roka po tom, ako sa plán Reinhard sputil???????? 
Ako je možné, že medzi jeho výpoveďou a akciou Reinhard je taký veľký časový rozdiel? Nemal by byť 
vtedy už mŕtvy? Buď akcia Renhard neexistovala a bol to podvrh, alebo Wiesenthal klame a bohatol 
na vymyslených príbehoch ako Anna Franková, ktorej bolo dokázané, že denníky písala až dlho po 
vojne a to ešte guličkovým perom(v tej dobe neexistovali guličkové perá). Ale zasa nepopierajme 
zbytočne, keďže zákon nám zakazuje nad týmto  premýšľať. Radšej hľadajme logické vysvetlenie. 
Wiesenthal(budúci boháč) bol umiestnený v Ľvove a teda trvalo skoro dva roky, kým sa príkaz dostal 
tak ďaleko a teda tábor, kde bol Wiesenthal umiestnený nezastihol a preto prežil. Je to úplne logické, 
predsa len Ľvov je dosť ďaleko, no nie? 

 

Červený kríž riadia nacisti 
Červený kríž neskôr robil sčítavanie mŕtvych vo všetkých táborov. Nenašli ani zmienku po splynovaní 
a celkový počet mŕtvych narástol na necelých 272 000 obetí, nie 6 000 000. Je tu iba jedno logické 
vysvetlenie...červený kríž ovládli nacisti a všetku dokumentáciu spálili 
 

 

 
 
Tabuľky, ktoré dokazujú, že Židia sú majstri reprodukcie 
Okrem klamstiev červeného kríža a pomalej pošty Nemcov smerom na Ľvov tu máme i tabuľky 
počtov Židov v celosvetovom sčítavaní. Pred vojnou v roku 1938 je ich počet 15 748 091 a po vojne 
v roku 1948 je ich počet 15 753 638, 6 000 000 chýba a je tu nárast populácie oproti roku 1938 
napriek holokaustu. Ale to nie je dôkaz o tom, že ich 6 000 000 nezahynulo. Je tu jednoduché 
vysvetlenie, židia sú majstri v reprodukcii. 
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Dosť bolo o chvále židov, pochváľme i Nemcov 
Nemci boli ľudia, ktorí popierali zákony fyziky. Dvere do plynovej komory pred smrteľným 
kyanovodíkom nemuseli nijako izolovať, stačili netesné drevené dvere. Kyanovodík je dokonca ľahší 
ako vzduch a na jeho tlačenie k zemi je veľmi dôležitá ventilácia, ktorá však v táboroch smrti 
v plynových komorách chýba. Takže Nemci nie lenže dokázali udržať plyn vysoko výbušný a jedovatý 
plyn za drevenými dverami, ale presvedčili ho, prípadne mu dali vlastnosti, ktoré ho robili ťažším ako 
vzduch. Skrátka machri, to sa im musí nechať. Na obrázku porovnanie dverí v plynovej komere 
v Osvienčime a v USA.  

 

 
Prvá fotka pri oslobodení Osvienčimu 
Fotka vznikla pri oslobodení Osvienčimu. Vpredu vidíme Židov, ktorí sú teplo naobliekaný a netrpia 
podvýživou. Podvyživený sú vzadu a nie je ich vidno. Asi nejaký iný gang, prípadne nováčikovia, ktorí 
nestihli schudnúť.  
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Všade zima, iba na Osvienčimskom dvore teplo 
Jeden nemecký historik si dovolil prísť s neuveriteľnou lžou. Poukázal na to, že pri údajných záberoch 
z Osvienčimu sedia väzni na slnku iba v nohaviciach, pri tom tábor bol oslobodený v januári, v tuhých 
mrazoch a teda sa nemohlo jednať o Židov, ale nemeckých vojakov v americkom zajatí. Aká 
nehorázna lož! Tento historik zašiel príliš ďaleko. Podľa všetkého sa jednalo o nejaký jav alebo náladu 
počasie a na pár hodín, či dní vyšlo slnko a príjemne hrialo 

 

 
Komíny bez dymu 
Výpovede svedkov, ktorí tvrdili, že sa non stop spaľovalo a z táboru neustále stúpal dym z komínov 
nie žiaľ nikde zdokumentovaný. Letecké snímky spojencov ani na jednom nepreukázali dym 
s komínov. Na to existuje jednoduché vysvetlenie. Fotoaparáty v lietadlách boli nanajvýš nekvalitné 
a okrem detailných záberov, ktoré dokázali odfotiť sa dym odfotiť nedal. Technika ešte asi nebola na 
takom stupni vývoja, aby zo vzduchu odfotili dym 
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Poprel Norinbergský proces holokaust? 
Pri procesoch v Norinbergu sa vytiahol zaujímavý dokument. Podľa dokumentu boli dňa 28. decembra 
1942 rozposlané do táborov rozkazy, aby sa pre vysokú úmrtnosť väzňov zlepšila lekárska 
starostlivosť. Plán Reinhard bol však prijatý skoro rok späť, v januári 1942. Tu sa zasa naskytuje 
otázka, čiu plán Reinhard nebol podvod, keďže rozkaz znie jasne, znížiť úmrtnosť a zvýšiť lekársku 
starostlivosť. Tu zasa nachádzame logické vysvetlenie, chceli ich udržať pri živote, aby mali väčšiu 
radosť pri ich likvidácií. Ako vidíte, všetko má hlavu aj pätu. 

 

 
Tento článok nič nepopiera, je to logické vysvetlenie 
zdanlivo nelogických vecí. Taktiež mi neupierajte moju 
náboženskú slobodu moslima, ktorú som uviedol v úvode 

 
 

Vystavil Marian Magat v 9:26  

 

http://marianmagat.blogspot.sk/2015/06/normal-0-21-false-false-false-sk-x-none.html 

 

 

https://plus.google.com/112259949877948064629
http://marianmagat.blogspot.sk/2015/06/normal-0-21-false-false-false-sk-x-none.html
http://marianmagat.blogspot.sk/2015/06/normal-0-21-false-false-false-sk-x-none.html
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sobota 4. července 2015 

EÚ a jej skutočný pôvod a 
zmysel 

 

Kedysi som písal o pôvode EÚ na „protiprudu.org“ a znovu som sa rozhodol článok oprášiť v tomto 

blogu. Existujú rôzne dohady kto EÚ založil a hlavne prečo. Internet je doslova zaplavený dohadmi 

o  “nacistických“ koreňoch EÚ, ale pravda je taká, že EÚ stojí na komunistických základoch. Nesú 

spoločne znaky ako internacionalizmus, jedna centrálna banka a zakladatelia boli tí istý, ktorí 

priniesli do Európy komunizmus...Židia! Skratka je to jeden veľký Sovietsky zväz.  

 

Podobnosti EÚ s komunizmom v skratke 

Môžeme hovoriť i o iných podobnostiach ako je jedna centrálna banka, internacionalizmus, židovský 

pôvod, potláčanie inteligencie a protichodných názorov,(sloboda prejavu, momentálne chystané 

potlačenie zhromažďovacieho práva Ficom na Slovensku) a kritika Židov(v Rusku počas vlády 

židovskej elity bolo držanie protokolov sionistických mudrcov trestané smrťou, dnes taktiež nesmiete 

kritizovať židov a poukazovať na ich veľký vplyv v spoločnosti napriek ich mizivému počtu oproti 

majoritnému obyvateľstvu). Revolúcia v Rusku mala 12 hlavných postav(z toho 11 židov), môžeme nie 

s úplnou istotou tvrdiť, že to ma istý súvis s 12 kmeňmi , ktoré založili Izrael... 12 hviezd ma i vlajka 

EÚ, predstavitelia EÚ majú často vyštudovanú marxistickú školu a iné. Multikultúra a nenávisť k bielej 

európskej rase bola hnacím motorom marxistov.  

''nezmieriteľný boj, vojnu až do smrti proti Slovanom, tým zradcom revolúcie… je potrebné ich 

vyhladenie, bezuzdný terorizmus na nich'' 

 

Karel Marx 1848 pre Neue Reinische Zeitung 
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Karl Marx(nemecký žid a zakladateľ novodobého komunizmu) 

 

 

 

"Podle oficiálních informací z Ruska, bylo v roce 1920, z 545 členů bolševické správy, 447 Židů. Počet 

oficiálních schůzek pořádaných Židy - je naprosto mimo úměrnost, k jejich procentu ve státě: 

"Populace sovětského Ruska je oficiálně dána v počtě 158,400,000. Židovská sekce, podle židovské 

encyklopedie, zastává počet asi 7,8 milionů Židů. Přesto, podle židovské kroniky z 6.1.1933: Více než 

třetina Židů v Rusku, se stala úředníky.'' 

 

-The Catholic Herald, 21.10, 28.10. a 4.11.1933; ''The Rulers of Russia'', Denis Fehay, str. 31-32 

 

EÚ, jej pôvod a predchodca 

EÚ mala svojho predchodcu už v roku 1922, bola to Paneúropská únia, založená židom Dr. 

Richardom Nicolaus Coudenhove-Kalergi. Táto inštitúcia mala vo svojom členstve viacero 

prominentných židov, ktorí často vystupovali proti národom Európy a voči bielej majorite. Okrem iného 

k nej patrili i osoby ako Albert Einstein, Thomas Mann, Sigmund Freud, Franz Werfel, Fridtjof Nansen, 

Otto von Habsburg, Charles de Gaulle, Benedetto Croce, Aristide Briand, Konrad Adenauer, Franz 

Josef Strauss, Bruno Kreisky, Léon Blum, Georges Pompidou. 

 

Vlajka paneurópskej únie 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-waKyGZlwrN4/VZfnoDk7s_I/AAAAAAAAALY/HA9CFlgQjIs/s1600/Marx.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-waKyGZlwrN4/VZfnoDk7s_I/AAAAAAAAALY/HA9CFlgQjIs/s1600/Marx.jpg
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Vlajka EÚ 

 

Kto je kto:  

Albert Einstein – vedec, žid 

Thomas Mann – nemecký spisovateľ, jeho manželka bola židovka 

Sigmud Freud – zakladateľ psychoanalýzy, žid 

Franz Werfel – spisovateľ, expresionista, žid 

Fridtjof Nansen – nórsky prieskumník, vedec a diplomat, držiteľ nobelovej ceny za mier 

Otto von Habsburg – monarcha, bývalý člen EP za stranu CSU 

Charles de Gaulle – politik a francúzsky prezident 

Benedetto Crose – humanista, liberál silne ovplyvnený zakladateľom neomarxistickej Frankfurtskej 

školy Antoniom Gramscim (dnes je Frankfurtská škola v plnom rozmachu) 

Aristide Briand – pôvod neznámy no podľa všetkého inkliminoval ku komunizmu, v mladosti písal do 

anarchistických novín Le Peuple. Držiteľ nobelovej ceny mieru aj s Gustavom Stresemannom 

Konrad Adenauer – Nemec, prvý povojnový predseda vlády Nemecka, známy tým, že zaručil 

Izraelu prvé “odškodňovacie” platby 

Franz Josef Strauss – nemecký politik, po vojne pravá ruka americkej tajnej služby 

Bruno Kreisky – rakúsky politik, kancelár, žid 

Léon Blum – žid, marxista, premiér Francúzska 1936-1938 , podieľal sa výrazne na provokáciách 

Poliakov voči Nemcom, čo bolo jedným z dôvodov vojny 

Georges Pompidou – Francúzsky prezident 

 

ZaujímavosťVšimnite si, že mnohí z týchto prominentov sa stali neskôr prezidenti, či predsedovia 

vlád, dokonca mnohí dostali neskôr Nobelovu cenu mieru, tak ako si v dnešnej dobe za nič túto cenu 

udelila EÚ. Poďme si však bližšie rozobrať pár vyššie menovaných postav. 

 

Richard Kalergi – nenávidel Európu, medzi jeho výroky patrí: Máme v úmysle Európu premeniť na 

zmes černošských a ázijských rás(parafrázované z jeho diela: "Praktischer Idealizmus" 1925) 

Albert Einstein – Nacionalizmus sú osýpky ľudstva 

napriek tomuto pokriteckému tvrdeniu však prehlásil: 

 ''Vďaka antisemitizmu sme schopní zaistiť existenciu našej rasy; presne tomu verím.'' 

 -Albert Einstein, ''The Jewish Criterion'', 6.2.1921 

 

Tu jasne Einstein a Kalergi povedali, o čo im v tomto zoskupení ako Paneúropskej únii ide. Hitler dal v 

roku 1933 toto združenie zakázať a tým jasne dal najavo, čo si o ich ideologickom ponímaní sveta 

myslí. Preto EÚ nemôže stáť na nacistických koreňoch, ale na komunistických a židosionistických! Je 

zaujímavé, ako náramne sa vlajka Paneurópskej únie podobá na tú terajšiu. Je pravda, že niektorí 

členovia vtedajšej NSDAP vstúpili do štruktúr EÚ (vtedy Európske hospodárske spoločenstvo), ale to 

malo iba oportunistický dôvod. Únia dnes presadzuje presne tie isté ciele, ako Paneurópska únia 

http://www.protiprudu.org/odskodnenie-pre-izrael-alebo-co-adenauer-zatajil/
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vtedy. 

 

Záver 

Dokonca dnes stále existuje Paneurópska únia a je financovaná Z EÚ: http://www.paneuropa.sk/ . 

Ciele sú jasné. Prílev imigrantov a zničenie pôvodnej bielej Eúropy ako takej. Tak ako to povedal 

Kalergi či načrtol Einstein! EÚ bola na začiatku založená a riadená židmi a komunistami, tak ako to je 

aj teraz! Častými hosťami na stretnutiach paneurópskej únie sú i liberálni politici ako Richard Sulík. 

 

V skutočnosti je EÚ ďalším experimentom (neo)marxistickej ľavice a keďže sa experiment nedarí, 

hľadia, na koho zhodiť vinu a ešte z toho vyjsť ako tí dobrí, ktorí Európu zachránili pred nacizmom. A 

je jedno, že nacizmus bol takmer totálne vymazaný z politického spektra – na rozdiel od 

(neo)marxizmu, ktorý sa dnes utešene šíri celou Európou.Ide len o absolutnú konrolu nad ľudmi elitou, 

čo sa v skutočnosti aj deje.  

 

Cieľom tohto článku nieje šíriť nenávisť voči židom, ale poukázať na elitu, ktorá potláča a ničí 

pôvodnú Európu. Obyčajní židia taktiež trpia pod týmto faktorom, pretože sa na nich často valí 

vlna antisemitizmu, za ktorú nemôžu a nepodieľajú sa na týchto praktikách 

 

http://marianmagat.blogspot.sk/2015/07/eu-jej-skutocny-povod-zmysel.html 
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