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Spis treści

Naród Boży
•
•

O autorze
Istota problemu
1. Co to jest kompleks władzy
2. Jak odnajdywać degeneratów?
• Trzy stadia degeneracji
3. Jak Pan myśli, czy jest dużo degeneratów?
4. Skąd Pan wie, może sam Pan jest degeneratem?
5. A dlaczego nie założyć, że wszyscy jesteśmy degeneratami?
6. Co sądzi Pan na temat Międzynarodowego Funduszu Walutowego?
7. Co sądzi Pan o Jelcynie i jego drużynie?
8. Czy może w ROSJI być normalny rząd?
9. Co Pan myśli o bojownikach za "czystość krwi"?
10. A co Pan myśli o małżeństwach zboczeńców i odrodzeniu (stworzeniu) "Nowego
Narodu" (ros. - "Новой Нации")?
11. A jak u Pana jest z tematem religii?
12. Miałem na myśli religię jako przedmiot badań ...
13. Powstaje jakaś ponura beznadziejność
14. Jakie jest Pańskie zdanie na temat masonerii?
15. Czy są dobrzy masoni?
16. Jakie jest Pańskie zdanie na temat ANTYSEMITÓW i ich walki z Żydami?
17. Czy uważa Pan, że istnieje ogólnoświatowy spisek?
18. Jakie główne zadania widzi Pan w swoich wykładach na temat WYŻSZEJ
SOCJOLOGII?
19. Czy mogą zboczeńcy mieć dzieci?
20. Czy uważa Pan, że towarzysz X jest zboczeńcem?

• Rozdział 1. Aniołowie światła
Wprowadzenie
▪ "Kwestia żydowska"
▪ Żydzi byli główną siłą napędową obu rewolucji "rosyjskich"
▪ Przywódca rewolucji lutowej - Kiereński był pół-Żydem
▪ Po histerycznym pół-Żydzie Kiereńskim przychodzi pół-maniakalny pół-Żyd Lenin
▪ Po Leninie do władzy przychodzi kaukaski pół-Żyd Stalin
▪ Pojawia się jeszcze jeden pół-Żyd, laureat Nagrody Nobla Aleksander Isajewicz Sołżenicyn
▪ Pierwsza żona Sołżenicyna, Rieszietowskaja była również pół-Żydówką, a jego druga żona,
Natalia Swietłowa, była pełną (100% - wą) Żydówką
▪Trzy wieloryby syjonizmu
▪ Przebrać się za nie-Żydów i działając metodami wulgarnego antysemityzmu, ścigać
Żydów za pomocą antysemickich haseł
▪ "Protokoły mędrców Syjonu", napisane przez Ashera Ginsberga jako program polityczny
chasydyzmu (najbardziej nieludzkiej sekty judaizmu)
▪ Głównym zadaniem tej serii wykładów jest ratowanie Żydów przed antysemityzmem
▪ Książę tego świata, według Biblii - to diabeł
▪ Bierdiajew był żonaty z Żydówką
▪ Biechtierew - diagnoza Stalina: typowy paranoik
▪ Oto kto prowadził niezwykle krwawą i niszczycielską wojnę w Hiszpanii. Po obu stronach
- Żydzi
▪ Biechtierew w wieku około 70 lat poślubił młodą Żydówkę. Ponownie związek szatana i
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Antychrysta
▪ Dostojewski - jeśli ktokolwiek zniszczy Rosję, to będą to nie komuniści, nie anarchiści, a
przeklęci liberałowie
▪ Całe to zło w Związku Radzieckim utrzymywało się na Żydach
▪ Żydzi od czasu "rosyjskiej" rewolucji zlikwidowali ponad 60 milionów Rosjan
▪ Do "Głosu Ameryki" biorą tylko ludzi z kompleksem pederastii Lenina
▪ Andriej Dikij - najsłynniejszy antysemita emigracji rosyjskiej ożenił się z Żydówką!
▪ Kuprin, gdy studiował w Korpusie Kadetów, został przyłapany na pederastii

Listy (spisy)
1. Komisariat Wojskowy
2. Komisariat Spraw Wewnętrznych (tj. do spraw egzekucji)
3. Listy tajnej policji Związku Radzieckiego
▪ Członkowie Komisji Nadzwyczajnej Piotrogrodu
▪ Członkowie Piotrogrodzkiej Komuny
▪ Członkowie Komisji Nadzwyczajnej Moskwy
4. KOMISARIAT SPRAW ZAGRANICZNYCH
5. KOMISARIAT FINANSÓW
▪ AGENCI FINANSOWI
▪ CZŁONKOWIE KOMISJI TECHNICZNEJ DO SPRAW LIKWIDACJI BANKÓW
PRYWATNYCH
6. KOMISARIAT SPRAWIEDLIWOŚCI
7. Lista społecznych obrońców
8. KOMISARIAT EDUKACJI NARODOWEJ
9. Lista dziennikarzy i pracowników centralnych gazet
10. Komisja d/s śledztwa w sprawie zabójstwa Imperatora Mikołaja II
11. Główna Rada Gospodarki Narodowej
▪ Biuro Wyższej Rady Sekcji Ekonomicznej
▪ Rada Komitetu Donieckiego
▪ Członkowie sekcji spółdzielczej
▪ Członkowie sekcji węglowej
12. Biuro Pierwszej Rady Delegatów Robotników i Żołnierzy w Moskwie
13. Centralny Komitet Wykonawczy 4-go Rosyjskiego Kongresu Delegatów Robotniczych i
Wiejskich
14. Komitet Centralny V Kongresu
15. Komitet Centralny Socjaldemokratycznej Partii Pracy
16. Lista Komitetu Centralnego Socjaldemokratycznej Partii Mieńszewików
17. Lista Komitetu Centralnego Prawego Skrzydła Partii Socjalistów - Rewolucjonistów
18. Lista Komitetu Centralnego Lewego Skrzydła Partii Socjalistów - Rewolucjonistów
19. Oto Komitet Anarchistów w Moskwie
20. Reprezentacja w Lidze Narodów, czyli twarz Związku Radzieckiego
21. Lista dyplomatów ZSRR w Europie
22. Polityczni Przedstawiciele w państwach pozaeuropejskich
23. Rząd ZSRR
24. ŻYDZI W SKŁADZIE OGPU (NKWD)
25. NAJWYŻSZE ORGANA NKWD
▪ KOMISARZE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWOWEGO 1 STOPNIA
▪ Leningradzkiego Zarządu NKWD
▪ KOMISARZE ZABEZPIECZENIA PAŃSTWOWEGO 2 STOPNIA
▪ To, co robił Jagoda i to, co robił Stalin - było dziecinną igraszką w porównaniu z
dyktaturą, panującą wewnątrz żydowskich gett
▪ ŻYDZI W GŁÓWNYM ZARZĄDZIE ŁAGRÓW I OSIEDLI NKWD
▪ ŻYDZI – NACZELNICY ZARZĄDU NKWD W TERENIE
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• Rozdział 2. W świecie mądrych myśli
1. Wprowadzenie
2. Imperium zła, o którym tak często mówił prezydent Reagan, zostało stworzone przez
Żydów
3. Po śmierci Stalina do władzy przyszedł Car Nikita. Jego pierwszą żoną była Żydówka
Nadieżda Gorskaja
4. Trzeci eszelon – to były żydowskie żony
5. Cziczerin - pół-Żyd, który jednak przedstawia się jako stary rosyjski szlachcic
6. Powstaniem na pancerniku Potiomkin dowodził Żyd Feldman
7. Andropow był zamaskowanym pół-Żydem - pół-Ormianinem, a jego żona, znowu, była
Żydówką
8. Hitler oskarżał Żydów o to, że zasadzili bolszewizm w Rosji, a teraz rozprzestrzeniają go na
cały świat
9. George Washington - "Żydzi są dżumą społeczeństwa, największymi wrogami
społeczeństwa"
10. Mark Cicero: "Żydzi należą do mrocznej i odpychającej siły"
11. Lucius Seneca: "Ten naród zdołał nabyć taki wpływ, że nam, zwycięzcom, dyktuje swoje
prawa"
12. Rzymski historyk Tacyt: "Żydzi uważają za skalane wszystko to, co dla nas jest święte"
13. Marius Justynian: "Żydzi zawsze byli sprawcami chrześcijańskich prześladowań"
14. Król Franków - Guntram: "Przeklęty niech będzie ten diabelski i zdradziecki naród
żydowski, który żyje tylko podstępami"
15. Prorok Mahomet: "To dla mnie niezrozumiałe, dlaczego nikt do tej pory nie przepędził tego
bydła, którego oddech podobny jest do śmierci
16. Tomasz z Akwinu: "Żydom nie powinno się pozwalać na posiadanie tego, co zdobyli przez
lichwę od innych"
17. Erazm z Rotterdamu: "Jakiż rabunek i ucisk czynią Żydzi wobec biednych"
18. Martin Luther: "Jeszcze nigdy słońce nie świeciło dla ludzi bardziej krwiożerczych i
mściwych"
19. Żydzi do dzisiaj świętują Holokaust, tańcząc na ulicach i nawet upijając się
20. Giordano Bruno: "Żydzi są zadżumioną, trędowatą i niebezpieczną rasą, która zasługuje na
wykorzenienie od dnia jej narodzin"
21. Papież Klemens Ósmy: "Cały świat cierpi z powodu lichwy Żydów, ich monopolu i
oszustw"
22. Piotr I: "Wolę widzieć Mahometan i pogan w moim kraju, niż Żydów. Ci ostatni są
kłamcami i oszustami"
23. Jean Francois Voltaire: „Żydzi są niczym innym jak tylko pogardzanym i barbarzyńskim
narodem, który w okresie długiego czasu łączył obrzydliwą chciwość ze strasznym przesądami i
niegasnącą nienawiścią do narodów, które ich znoszą i na których oni się bogacą”
24. Benjamin Franklin: „Jeśli my, na mocy Konstytucji, nie usuniemy Żydów ze Stanów
Zjednoczonych, to oni za niecałe dwieście lat, rzucą się w dużych ilościach, zwyciężą, połkną kraj i
zmienią formę naszych rządów”
25. Fryderyk Wielki: "Władcy nie powinni tracić Żydów z oczu. Powinni uniemożliwiać ich
przenikanie do handlu hurtowego"
26. Cesarzowa Maria Teresa: „Nie znam żadnej innej złośliwszej zarazy wewnątrz kraju, niż ta
rasa, która rujnuje naród chytrością, lichwą i pożyczaniem pieniędzy”
27. Cesarzowa Jelizawieta Pietrowna: "Wszyscy Żydzi, mężczyźni i kobiety, niezależnie od
pozycji i bogactwa, z całym ich majątkiem powinni być natychmiast usunięci poza granice"
28. Angielski historyk Edward Gibbon: "Żydzi wykazali zwierzęcą nienawiść wobec Cesarstwa
Rzymskiego, które nieustannie niszczyli przez bestialskie morderstwa i rozruchy"
29. Napoleon Bonaparte: "Oni są jak gąsienice lub szarańcza, które pożerają moją Francję"
30. Car Mikołaj I: "Główną przyczyną ruiny chłopów są Żydzi. Swoimi zdolnościami
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wykorzystują nieszczęsną ludność"
31. Niemieckie generał i strateg Helmuth von Moltke: „Badając kradzieże rzadko Żyd nie jest
zaangażowany albo jako wspólnik, albo jako paser”
32. Franz Liszt: „Nadejdzie czas, kiedy wszystkie chrześcijańskie narody, wśród których żyją
Żydzi, zadadzą pytanie, znosić ich dalej czy deportować ... czy chcemy życia lub śmierci, zdrowia
czy choroby”
33. Japoński naukowiec, książe Mobuchum Okuma: "Żydzi na całym świecie niszczą
patriotyzm i zdrowe podstawy państwa"

• Rozdział 3. "Najlepszego z gojów - zabij ..."
1. Wprowadzenie
2. Żyd Bela Kun - i rozstrzelał około 100 000 białych oficerów
3. "Rewolucja homoseksualna w Ameryce w latach 60-tych"
4. Walka klasowa Marksa i Lenina prowadzona jest nie między bogatymi a biednymi, ale
między normalnymi ludźmi i nienormalnymi degeneratami
5. Prawdziwe imię Karola Marksa było Mordechaj Lewi i pochodził on ze starożytnego rodu
rabinów i talmudystów
6. Talmud - jest źródłem ignorancji, niemoralności i fanatyzmu
7. Warianty zabijania Gojów
8. Jeśli Chrześcijanie używają języka do WYMIANY myśli i informacji, to u Żydów służy on do
OSZUSTWA i wprowadzania w błąd
9. Jeśli Talmud – jest duszą Żyda, to Kabała jest duszą Talmudu
10. Talmud: "Bezwstyd - jest to królestwo, tylko bez korony"
11. "Niech nie czeka na przebaczenie Pana Boga ten, który zwróci rzecz, zgubioną przez goja
(nie-Żyda)"
12. Pasternak - Żyd i pederasta
13. Mandelsztam był chorym psychicznie
14. Statystyki amerykańskie mówią, że około 20% populacji Stanów Zjednoczonych jest
chorych psychicznie
15. Biorąc pod uwagę fakt, że u Żydów psychicznie chorych jest sześć razy więcej, będziecie
patrzeć na świat już innymi oczami
16. Jeżow był żonaty z Żydówką. Karzeł, potwór, kulawy. Krwawy karzełek - jak wtedy go
nazywano - najstraszniejsza postać z czasów Wielkiej Czystki w latach trzydziestych
17. Praktycznie cała rewolucja francuska została dokonana przez masonerię i kosztowała
Francuzów ponad milion ludzkich istnień
18. Majmonides: Żydzi muszą zerwać ze swoją przeszłością i dołączyć do kultury europejskiej
19. Rewolucyjna psychoza - to znaczy rewolucja związana z chorobami psychicznymi
20. Żydzi zostali wygnani z Anglii w 1290 roku przez króla Edwarda Pierwszego po licznych
ujawnieniach zabójstwa chrześcijańskich dzieci przez Żydów w celach rytualnych
21. Sprawa Schneersona-Beilisa dotycząca rytualnego zabójstwa chłopca
22. Wszystkie nieludzkie sekty, z reguły, składają się z psychopatów
23. Polecam przeczytanie analizy książki "Shulchan Aruch"

• Rozdział 4. Analiza antysemityzmu
1. Wprowadzenie
2. Semita J. Reitman narzeka, że Żyd Heinrich Heine był antysemitą i przyjaźnił się z innym
antysemitą Karolem Marksem
3. U Żydów chorób psychicznych i degeneracyjnych w Niemczech było 8 razy więcej niż u nieŻydów
4. Matka Bobby'ego Fischera była Żydówką psychopatką
5. Przywódca Ku Klux Klanu ze stanu Nowy Jork również był Żydem
6. Antysemitami byli filozofowie Schopenhauer i Fichte
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7. Najbardziej zatwardziali antysemici pochodzą od samych Żydów
8. Lenin był pół-Żydem
9. Pierwsza żona cara Nikity Chruszczowa - Żydówka Nadieżda Gorskaja
10. Liga "Bnay-Brit" (centrum żydowskiej masonerii) osiągnęła zakaz wystawiania sztuki
Szekspira
▪ "Bnay-Brit" jest nazywana w USA żydowskim gestapo
11. Pod wpływem Kościoła Katolickiego ukształtował się wizerunek Żyda jako potomka diabła
12. Żydzi praktycznie toczą wojnę ze wszystkimi narodami ziemi, z całym światem. A potem
wyją na cały świat, jak wszyscy ich nienawidzą
13. Żydowski Bóg – to karykaturą idei bóstwa
14. W żadnym kraju w Europie Żydom nie żyło się tak dobrze jak w Niemczech, ale ...
15. Żydzi w Niemczech hulali w restauracjach, wynajmowali całe sale, zachowywali się
wyzywająco, podczas gdy większość ludności po niszczycielskiej I wojnie światowej żyła w
biedzie i zadłużeniu
16. Żydowskie prawo religijne zabrania mieszanych małżeństw
17. Zgodnie z prawem norymberskim Żydzi nie mogli zatrudniać aryjskich pracownic
domowych w wieku poniżej 45 lat
18. Można zepsuć literaturę gojów. Można zepsuć, zniekształcić, wypatrzyć ich przemysł i
handel
19. Saltykow-Szczedrin: program łajdaków - Żydów
20. "Ci, którzy mówią o sobie, że są Żydami, nie są nimi, to zgromadzenie satanistów"
21. "Bij Żydów, ratuj Izraela!"
22. Najbardziej zajadli antysemici znajdują się zawsze wśród samych Żydów
23. Filozofia Nietzschego – to filozofia żądzy władzy i, w dużej mierze, nienawiści do człowieka,
wewnętrznie jest związana z Talmudem.
24. Najbardziej zagorzałym antysemitą ze wszystkich niemieckich antysemitów był filozof Kant
25. Księga Powtórzonego Prawa – to najbardziej zła księga żydowska
26. Dlaczego Żydzi zbierają pieniądze od wszystkich i płacą tej oto paskudnicy - Bakuninej,
prawnuczki anarchisty Bakunina?
27. Dzieci Theodora Herzla, założyciela syjonizmu, wyrzekły się swego ojca
28. Żydzi nie są narodem, to choroba
29. Aleksander II został zabity przez bombę, rzuconą przez Żyda Griniewickiego - Appelbauma
30. "Nie ma nic, co by mogło zbliżyć Chrześcijan do Żydów"
31. Dzisiaj wszystkie tureckie i rosyjskie łaźnie w Ameryce - to zakłady pederastyczne

• Rozdział 5. Syjonizm dzisiaj
1. Węgry - Imre Nagy
▪ Cały rząd Węgier, podobnie jak i Rosji, składał się praktycznie z samych Żydów
▪ Imre Nagy osobiście brał udział w rozstrzelaniu (brutalnym morderstwie) rodziny carskiej
w Jekatierynburgu
▪ Imre Nagy został zastrzelony przez pół-Żyda Jurija Andropowa, sowieckiego ambasadora
na Węgrzech
2. Rewolucja węgierska 1919 r. - 90% przywódców tej rewolucji stanowili sami Żydzi
3. Całkowitym władcą Węgier był Żyd Matias Rakoczy (Rakosi)
4. Nordau-Sjudfeld wprost nazywał wielkiego pisarza Lwa Tołstoja degeneratem najwyższego
rzędu
5. Korzenie antysemityzmu ukryte są w głębi samego judaizmu i jego obecnej manifestacji syjonizmie
6. W Greenwich Village, gdzie mieszkają lesbijki i pederaści
7. Prezydent Roosevelt był z domieszką krwi żydowskiej
8. Zamach na Aleksandra II, Cara - Wyzwoliciela, przeprowadzono dnia 13-go
9. Wszystkie te orliki byli masonami - pederastami
10. W walce o władzę jedna banda Żydów wieszała inną bandę Żydów
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11. Całą prasę niemiecką Amerykanie oddali w ręce Żydów. Natomiast Żydzi zatrudnili do pracy
pederastów - Niemców
12. Żydzi wnoszą rozkład do współczesnej kultury
13. Jeśli słyszysz słowo "feministka", to zwykle jest to upozorowanie, za tym zwykle kryje się
lesbijstwo
14. Typową żydowską cechą jest zepsucie, rozkład, zniszczenie
15. Co sami Żydzi mówią o antysemityzmie
16. W składzie sowieckiego rządu zarówno przy Leninie jak i Stalinie było około 80% czystych
Żydów. A pozostali 20% - to byli zamaskowani pół-Żydzi lub degeneraci, żonaci z Żydówkami
17. Siedem milionów najbardziej utalentowanych, najbardziej gospodarskich i najbardziej
pracowitych chłopów rosyjskich, na których opierała się zawsze Rosja. Zlikwidowano ich wraz z
rodzinami, z dziećmi
18. We wioskach pozostali tylko „kombiedy” (komitety biedoty – G.K.), lenie i pijani kalecy
19. Dwadzieścia milionów Rosjan - kwiat narodu rosyjskiego – zlikwidowano w Gułagu
20. Gelman, Rozowski, Roizman, Bakłanow i jeszcze 3000 takich samych gelmanów. Teraz – to
nasi kapłani. Są wszędzie
21. Grupa oszustów w Taszkiencie została postawiona przed sądem - wszyscy Żydzi podziemni milionerzy Taszkientu
22. "Dlaczego mam harować?"
23. U Żydów psychicznie chorych według formuły profesora Lombroso jest sześciokrotnie
więcej, niż u nie-Żydów

• Rozdział 6. Bunt akademika Szafarewicza
• Rozdział 7. Przeciwko Bogu i Naturze
• Rozdział 8. Przymierze Szatana i Antychrysta
• Rozdział 9. Masoneria i kompleks władzy
• Rozdział 10. Co jest więcej - 6 czy 60 milionów
Rozdział 11. Idealna narzeczona
• Rozdział 12. Klucze Babiego Jaru
• Rozdział 13. Naród Boży
• Bibliografia
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• 02. Kiriłł Bielaninow. Niebieskie świerki na Kremlu. I pili też
• 03. Israel Shamir. Sprawdzenie zawszenia
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• 05. Sto praw z Shulchan Arucha
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• 07. PROTOKOŁY MĘDRCÓW SYJOŃSKICH
• 08. L. N. Gumilev. Niezgodność
• 09. Boris Mironow. O żydowskim faszyzmie
• 10. L.N. Gumilew. Błądzący superetos (ros. - Блуждающий суперэтнос)
• 11. E. Topol. Pokochaj Rosję, Borysie Abramowiczu!
12. Solomon Lurie. Antysemityzm w starożytnym świecie
• 13. Tatiana Putiatina. Lomehuza lub model umierającego społeczeństwa
• Apel do czytelników i wydawców

O autorze
GRIGORIJ PIOTROWICZ KLIMOW
Rosyjski pisarz, członek Związku Pisarzy Rosji. Autor bestsellera "MASZYNA TERRORU",
wydanego w 12 językach w "Reader's Digest" w nakładzie ponad 17 milionów egzemplarzy. Trzy
filmy według tej książki zostały nakręcone w Anglii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych w latach
1953-1954. Niemiecki film „WEG OHNE UMKEHR" („DROGA BEZ POWROTU”), został
nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie w 1954 roku, zyskując tytuł
„najlepszego niemieckiego filmu roku.” Angielski "THE ROAD OF NO RETURN" (DROGA BEZ
POWROTU") i amerykański film "NO WAY BACK" ("NIE MA DROGI POWROTNEJ") przez
długi czas nie schodziły z ekranów całego świata.

Autor książek:
• 1951 MASZYNA TERRORU (BERLIŃSKI KREML, SKRZYDŁA CHOŁOPA, PIEŚN
ZWYCIĘZCY)
• 1970 KSIĄŻE ŚWIATA TEGO
• 1973 SPRAWA # 69
• 1975 IMIĘ MOJE LEGION
• 1981 PROTOKOŁY SOWIECKICH MĘDRCÓW
• 1987 CZERWONA KABBAŁA
• 1989 NARÓD BOŻY
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Grigorij Klimow urodził się 26 września 1918 roku w mieście Nowoczerkask, w Rosji, w rodzinie
lekarza. W 1941 roku ukończył z wyróżnieniem Nowoczerkaski Instytut Przemysłowy i wstąpił do
Wojskowo - Dyplomatycznej Akademii w Moskwie.
W 1945 roku ukończył AKADEMIĘ i został wysłany do pracy w Berlinie jako czołowy inżynier
RADZIECKIEJ ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ.
W 1947 r. otrzymał rozkaz powrotu do STALINOWSKIEJ MOSKWY. Po długich rozmyślaniach
uciekł do NIEMIEC ZACHODNICH.
W latach 1949-1950 pracował w CIA nad ściśle tajnym tematem „UPADEK SYSTEMU
KOMUNISTYCZNEGO PRZY POMOCY LUDZI SPECJALNEGO TYPU. LUDZI Z
KOMPLEKSEM WŁADZY (UTAJONEGO KOMPLEKSU HOMOSEKSUALIZMU LENINA)”.
Nazwa zakodowana – PROJEKT HARWARDZKI. W latach 1951-55 był przewodniczącym
Centralnego Związku Powojennych Emigrantów z ZSRR (TSOPE, ros. - ЦОПЭ) i redaktorem
naczelnym czasopism „Wolność” i „Antykomunista” (to ostatnie w języku niemieckim).
W latach 1958-59 pracował jako konsultant w PROJEKCIE KORNELLSKIM w Nowym Jorku,
gdzie również zajmowano się wszelkiego rodzaju sprytnymi badaniami psychologicznymi,
związanymi z Powstaniem Węgierskim 1956 roku.
Wyniki 50 lat pracy nad tym tematem znalazły swoje odzwierciedlenie w siedmiu książkach.
Ostatnie trzy książki są streszczeniem serii wykładów, przeznaczonych dla całego dowództwa
KGB w przededniu PIERIESTROJKI.
Wszystkie książki zostały wydane przez Wydawnictwo SOWIETSKAJA KUBAŃ, miasto
KRASNODAR, ROSJA. Całkowity nakład już przekroczył milion egzemplarzy.
Zmarł Grigorij Piotrowicz Klimow 10.12.2007 roku.
W sprawie zamówień należy skontaktować się z przedstawicielem Wydawnictwa SOWIETSKAJA
KUBAŃ. MIRONOW WŁADIMIR LEONIDOWICZ przez e-mail klimov_gregory@yahoo.com
Możecie Państwo przesłać swoje opinie o książkach na adres e-mail: klimov_gregory@yahoo.com
lub napisać na adres:
GREGORY KLIMOV
48-34 91 place
Elmhurst
New York 11373
USA

ISTOTA PROBLEMU
CO TO JEST KOMPLEKS WŁADZY
- Grigoriju Piotrowiczu, pracuje Pan z ludźmi szczególnego
rodzaju, ludźmi z kompleksem władzy – już przez 50 lat. Co to są
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za ludzie? Czym jest "Kompleks władzy"? Czym jest "Kompleks
wodza"? Jaka jest istota tego problemu?
- Gdy bliscy krewni żenią się ze sobą, to dzieci z tych małżeństw będą degeneratami. Jest to stary,
dobrze znany wszystkim fakt. Dlatego Cerkiew zabrania małżeństw między krewnymi. Aż do
szóstego pokolenia. Jeśli jednak grupa przywódców religijnych będzie robić odwrotnie i będzie
popierać takie małżeństwa, a nawet zakazywać małżeństw poza granicami swojej sekty, to ta sekta
po 4-5 pokoleniach będzie pełna degeneratów.
Czy zna Pan jakąś sektę, która zakazuje małżeństw mieszanych i robi to już od kilku tysięcy lat?
Zgadza się. Wszyscy znamy tę sektę.
Wielu degeneratów posiada niezwykłe cechy - takie jak nienasycona chęć dominowania,
nienormalne, wręcz patologiczne pragnienie, aby być zawsze na wierzchu. Wielu z nich ma jawne i
nienasycone pragnienie władzy. Ci degeneraci czują się „wybranymi”, „elitą” (megalomania, mania
wielkości), ale równocześnie w tym samym czasie czują się „prześladowanymi” i „ściganymi”
(mania prześladowcza). Bo przecież "mania wielkości" i "mania prześladowcza" są rodzonymi
siostrami. Wszystko to jest elementarną prawdą. Przedszkolem.
A teraz pomówmy o tym problemie na bardziej wysokim poziomie - na poziomie wyższej
socjologii (degenerologii), w dziedzinie, w której pracuję już od ponad 50 lat.
Praktycznie wszyscy przywódcy światowi mają wyraźny wrodzony kompleks władzy. Ten
kompleks, z reguły, jest wynikiem stłumionego sadyzmu, który z kolei jest związany z utajonym
homoseksualizmem.
Kompleks ukrytego homoseksualizmu Lenina ("Kompleks wodza") był dokładnie badany w CIA
pod koniec lat 40-tych i na początku lat 50-tych. Nazwa kodowa tych ściśle tajnych badań
naukowych – to Projekt Harvardzki. Tam, pracując w grupie naukowców Projektu
Harvardzkiego, po raz pierwszy spotkałem się z tym tematem. Dowolna dobrze zorganizowana
grupa ludzi, która ma wiedzę na ten zakazany temat, może wyszukiwać i przesuwać do władzy
przyszłych liderów jako pionków w światowej grze szachowej. Jest rzeczą oczywistą, że przywódcy
zwyrodniałej, zdegenerowanej sekty, którzy dobrze znają ten problem na własnej skórze i którzy
praktykują w tej grze już kilka tysięcy lat, mają ogromną przewagę nad tymi, którzy grają bez
wiedzy, bez przygotowania, i jeszcze w dodatku na ślepo.
Wszyscy widzieliśmy w telewizji jak 5-6 dorodnych sanitariuszy nie może sobie poradzić z jednym
wątłym szaleńcem. Energia, wytwarzana przez tego szaleńca – jest najlepszą ilustracją tego, jaką
naprawdę przemożną energię ma na wpół zwariowany sadystyczny zwyrodnialec, ogarnięty żądzą
władzy.
Ci ludzie - są jak broń masowego rażenia. W dniu dzisiejszym wielu ludzi już zna podstawowe
zasady konstrukcji bomby atomowej, ale tylko bardzo ograniczony krąg wtajemniczonych posiada
wiedzę i umiejętności, niezbędne do produkcji broni jądrowej i, co jest nie mniej ważne, jest w
stanie dostarczyć głowicę nuklearną do celu, wykorzystując ją do zniszczenia struktur
państwowych. To samo dotyczy też wiedzy z zakresu wyższej socjologii, jednak degeneraci są
bardziej skuteczni w niszczeniu krajów niż broń jądrowa. Są oni prawie tak samo skuteczni (ale w
tym samym czasie tak samo niebezpieczni) jak broń biologiczna.
Degeneraci, z reguły, nienawidzą normalnych ludzi. W końcu "diabeł nie może kochać i nie kocha
tych, którzy kochają". Wstrętnym zboczeńcom, zwyrodnialcom sprawia prawdziwie sadystyczną
przyjemność oglądanie jak pewien na pół szalony przywódca – zboczeniec, wyniesiony przez nich
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do władzy w pewnym kraju, idzie na wojnę z innym na wpół szalonym sadystą – zboczeńcem,
przyprowadzonego przez nich do władzy na przywódcę innego państwa, a miliony i miliony
zwykłych ludzi giną przy tym dla zabawy i sadystycznej przyjemności tych przywódców
zdegenerowanej sekty.
Chce mnie Pan zapytać - jak to się robi? Odbywa się to za pośrednictwem masonerii. Masoni,
Illuminati, Rotary i tak dalej (imię nasze - Legion, bo nas jest wielu – odpowiedzieli Mu demony),
wszystko są to kluby, gdzie degeneraci uważnie obserwują zachowanie potencjalnych kandydatów,
a po potwierdzeniu obecności silnych skłonności homo-sadystycznych, zaczynają aktywnie
przesuwać ich do dźwigni władzy.

- Jak znaleźć degeneratów?
- Zanim odpowiem na to pytanie, najpierw wyjaśnijmy, czym jest degeneracja.
Przede wszystkim chcę uściślić, że sam terminu degenerat używamy jako czysto medyczny termin,
a nie jako słowo obraźliwe. Ci z Państwa, którzy nie mogą znieść nawet wzmianki o tym terminie
(a takich spotkałem sporo w ciągu 50 lat, zwłaszcza w kręgach literackich) mogą zastąpić go
słowem zboczeniec, zwyrodnialec ( w tłumaczeniu będę używał głównie terminu „zboczeniec” –
A.L. ). Mówią, że pomaga. Powtarzam - w otaczającym nas świecie degeneratem może się okazać
nawet cichy, dobrze wychowany profesor estetyki na lokalnym uniwersytecie.
Tak więc, degeneracja - jest to naturalny proces, który istnieje na ziemi od tysięcy już lat.
Degeneracja – to integralna część cyklu życia. Narodziny, młodość, dojrzałość, starczy zachód
słońca, śmierć. Na poziomie pojedynczej osoby proces ten jest dobrze znany każdemu z nas i nie
trzeba go nikomu wyjaśniać. Dlatego będziemy mówić tutaj o degeneracji na poziomie klanu
(rodziny).
Wielu historyków już od dawna zwróciło uwagę na fakt, że cykl życiowy klanów jest bardzo
podobny do cyklu życia jednostki. Wygląda na to, że Pan Bóg (lub Matka Natura, jeśli ktoś tak
chce) daje każdemu klanowi w przybliżeniu równy okres czasu dla życia na naszej grzesznej ziemi.
Natomiast kiedy dany klan przekroczył już etap dojrzałości i wszedł w złoty wiek starczego
zachodu słońca, Pan Bóg (Matka Natura) daje mu pierwszy dzwonek. Ten dzwonek mówi
członkom klanu o tym, że czas tego klanu tu na ziemi dobiega końca. Wyraża się to w tym, że
pragnienie kontynuowania prokreacji poprzez naturalne stosunki seksualne jest odłączone.
Jeśli klan słucha głosu Boga i pozostaje bezdzietny lub przyjmuje na wychowanie przybrane dzieci,
to wtedy oczekuje go złota starość. Do tego czasu klan zwykle osiąga dobrą pomyślność finansową
i może już brać udział w różnych rodzajach działalności charytatywnej, takich jak: normalna sztuka,
normalna nauka, normalna literatura. Członkowie tego klanu spokojnie cieszą się złotą porą
starczego zachodu słońca tego rodu i w końcu odchodzą do innego świata, pozostawiając ludziom
fundusze charytatywne na pamiątkę o swoich dobrych uczynkach.
Z drugiej strony, jeśli okaże się to nieposłuszny klan, tj. klan, który zbuntował się przeciwko Bogu,
to jego członkowie będą ignorować głos Boga i będą starali się oszukać Pana Boga na różne
sposoby.
Będą starali się oszukać Boga sztuczną inseminacją (czynioną palcem; obecnie również igłą – in
vitro - A.L), fałszywymi, lipnymi małżeństwami - spać ze swoją żoną, a wyobrażać w głowie, że
śpią z mężczyzną, albo z psem, albo z rodzoną matką („ёб твою мать”), lub oszukać Boga w taki
oto sposób - żona, za pozwoleniem męża degenerata (lub bez jego zgody) idzie do lokalnego pubu i
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znajduje tam sobie na jedną noc niczego nie podejrzewającego zdrowego normalnego faceta. W
narodzie wszystko to nazywa się "na cudzym ch.. wjechać do raju".
Jak widać, naród rosyjski o takich ludziach wiedział już od dawna i wyrażał swoją opinię na ich
temat, na pierwszy rzut oka w mało zrozumiałych, w wielu przysłowiach.
Tak więc, członkowie tego nieposłusznego, walczącego z Bogiem klanu, z reguły zaczynają
wspierać i finansować już nie normalną, a zdegenerowaną działalność charytatywną: sztukę
zdegenerowaną, zdegenerowaną naukę, zdegenerowaną literaturę. Przy tym poprzez środki
masowej informacji będą przekonywać wszystkich, że wszystko to, czym się oni zajmują - jest
normalne i że nie ma w tym nic złego, a ten, kto nie akceptuje tego – jest człowiekiem zacofanym i
wrogiem postępu światowego.
Dla takich przebiegłych lisów, Pan Bóg (Matka Natura) wkrótce daje drugi dzwonek. Do
nienormalnego życia seksualnego dochodzą u nich jeszcze choroby psychiczne. Jeśli jednak i po
tym klan będzie w dalszym ciągu trwał w walce z Bogiem, to rozlega się dla nich trzeci i ostatni
dzwonek w postaci wad wrodzonych, takich jak charłactwo (ros. – кахексия) (uschnięta, sucha
ręka - Stalin), końska stopa (Goebbels), rozszczep wargi (zajęcza warga), rozszczep podniebienia,
zez i tak dalej i temu podobne. W normalnych, prymitywnych warunkach gwarantuje to odejście
nieposłusznego klanu ze sceny historycznej w ciągu jednego lub dwóch pokoleń. Kto, przy
zdrowych zmysłach, zechce poślubić zezowatego, sadystycznego, chromego i garbatego
seksualnego zboczeńca?

Trzy stadia degeneracji
Tak więc, degeneracja ma trzy stadia:
1. Perwersje (zboczenia) seksualne
2. Choroby psychiczne
3. Wady wrodzone
Teraz, gdy już jesteśmy zaznajomieni z trzema stadiami degeneracji, możemy wrócić do Pańskiego
pytania, jak znaleźć degeneratów.
Znaleźć ich jest bardzo łatwo. Wystarczy tylko spojrzeć na drzewo genealogiczne danego klanu.
Jeśli drzewo genealogiczne, rodzinne jest zdrowe, jeśli ma wiele nowych gałęzi i wiele nowych,
zdrowych pędów (zdrowych dzieci), to przed nami znajduje się normalny i zdrowy klan. Jeśli
natomiast to drzewo genealogiczne wysycha (dużo par bezdzietnych), albo jeśli ma wiele
martwych gałęzi (samobójstwa, choroby psychiczne, nienormalne dzieci), to patrzą Państwo na
klan, który już wszedł w złotą fazę zachodu. Pozostaje nam teraz tylko ustalić, jakiego rodzaju jest
ten zdegenerowany klan: bogobojny czy walczący z Bogiem. Jest to również łatwe do wykonania.
Po prostu należy uważnie przyjrzeć się temu, co ten klan wspiera w otaczającym go życiu. Czy
rozprzestrzenia on truciznę dekadencji w sztuce, nauce i literaturze, czy też walczy z tym ze
wszystkich sił i popiera normalną sztukę, normalną naukę i normalną literaturę.

– Jak Pan myśli, czy jest dużo degeneratów?
- Statystyki dotyczące trzeciego (3) stadium degeneracji (wady wrodzone) i statystyki dotyczące
drugiego (2) stadium degeneracji (choroby psychiczne) znajdują się w otwartej prasie. Możecie
Państwo znaleźć je sami. Natomiast statystyk pierwszego stadium degeneracji (perwersje
seksualne) - tak łatwo znaleźć nie można.
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Weźmy dane opublikowane w USA przez doktora Wittelsa i doktora Kinseya. Dr Wittels w swojej
pracy "Życie seksualne kobiet amerykańskich" podaje nam następujące statystyki:
Kobiety niezamężne:
20% - miało wielokrotne związki homoseksualne z innymi kobietami;
51% - marzyło o związkach homoseksualnych z innymi kobietami aż do orgazmu włącznie.
Kobiety zamężne:
15% - miało wielokrotne związki homoseksualne z innymi kobietami;
32% - marzyło o związkach homoseksualnych z innymi kobietami aż do orgazmu włącznie.
A jak te sprawy wyglądają u mężczyzn? Dr Kinsey podaje nam następujące statystyki:
4% - miało wielokrotne związki homoseksualne z innymi mężczyznami
33% - marzyło o związkach homoseksualnych z innymi mężczyznami aż do orgazmu włącznie
Inne prace naukowe dostarczają nam nieco innego rozrzutu danych, ale większość z nich mieści się
w przedziale 33-50%. Tak więc - co trzeci (co drugi) człowiek trafia do pierwszego stadium
degeneracji.
Kiedy te dane zostały przeanalizowane według kryteriów zawodowych, to otrzymano dość
interesujący obraz:
- 5% - chłopi (farmerzy);
- 10% - robotnicy (w fabrykach);
- 50% - intelektualiści;
- 75% - pracownicy literatury i sztuki;
- 90% - pracownicy środków masowego przekazu.
Ta statystyka daje nam nowe spojrzenie na dawną ideę o walce klas (o walce klasowej). Jednak
walki klasowej nie bogatych z biednymi, a degeneratów z normalnymi ludźmi.
Gazeta "New York Times" opublikowała wyniki badań, przeprowadzonych przez grupę
amerykańskich naukowców. Przeanalizowali oni 78 największych osobistości w historii ludzkości
i okazało się, że:
- 37% - miało ostre choroby psychiczne podczas ich życia;
- 83% - było oczywistymi psychopatami;
- 10% - było lekko psychopatycznymi;
- 7% - było normalnymi ludźmi.
Kiedy badania zawężono do 35 z największych geniuszy w historii ludzkości, to okazało się, że:
- 40% - cierpiało na ostre choroby psychiczne;
- 90% - było psychopatami.
Oto dlaczego w degeneralogii istnieją trzy "Prawa 90%", trzy podstawowe prawa profesora Igora
Borisowicza Kałmykowa:
- 90% - wszystkich poważnych przestępstw wiąże się ze zboczeniem, zwyrodnieniem;
- 90% - wszystkich chorób (za wyjątkiem chorób zakaźnych) wiąże się ze zboczeniem,
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zwyrodnieniem;
- 90% - wszystkich geniuszy w historii ludzkości było zboczeńcami, zwyrodnialcami.
Badam ten przedmiot już od ponad 50 lat i po całym tym czasie, poświęconym na prace badawcze,
doszedłem do następującego wniosku:
Degeneralogię powinny badać służby bezpieczeństwa państwowego wszystkich krajów bez
wyjątku. Jest to konieczne po to, abyśmy już nigdy więcej nie szli na wojnę - naród przeciwko
narodowi, dla zabawy i sadystycznych przyjemności przywódców zdegenerowanej sekty.
Również usilnie zalecam, aby Podstawy Degeneralogii były obowiązkowo wprowadzone w
starszych klasach szkół i na pierwszych latach wyższych uczelni, aby normalni ludzie wiedzieli
o istnieniu ogromnej klasy degeneratów i potrafili dokonać właściwego wyboru w młodości
dla stworzenia zdrowej rodziny.

- Skąd Pan wie, może sam Pan jest degeneratem?
- W poprzednim pytaniu mówiliśmy o sprawdzaniu na degenerację według drzewa
genealogicznego. Jest to prosty i stosunkowo łatwy test-sprawdzenie, dostępny dla prawie każdego
z nas.
Istnieją jednak specjalne przypadki. Co mają robić sieroty – podrzutki, które nie znają swojej
historii rodzinnej? Co mają robić przybrane dzieci, którym w większości przypadków ich
zdegenerowani przybrani rodzice nie mówią o tym (często sami nie mają tej informacji)? Te
przybrane dzieci będą całkowicie przekonane, że oni i ich przybrani rodzice są jedną rodziną.
Pośród klasy degeneratów jest tak wiele wszelkich diabolicznych kombinacji, że u nich tam sam
diabeł złamie nogę. Na przykład, czy wiecie Państwo, że degeneraci biorą ogromną ilość
przybranych dzieci? Setki tysięcy rocznie. Te przybrane dzieci nie będą żyć w małżeństwach z
prawdziwymi dziećmi degeneratów (mówiliśmy już o tym wcześniej - o nienormalnych relacjach
seksualnych wśród degeneratów).
Te przybrane dzieci, gdy nadejdzie czas, aby stworzyć własną rodzinę, będą szukać, szukać, szukać
wśród swoich zdegenerowanych przyjaciół, aż w końcu znajdą innego partnera, który był również
normalnym, takim samym adoptowanym dzieckiem. Te nowe rodziny będą normalne w 100%, ale
wszystko wokół, w tym również oni sami, będą w 100% przekonani, że oni też są degeneratami,
ponieważ z pianą na ustach będą bronić wszystkich dziwnych, nietypowych zachowań swoich
„rodziców” i przyjaciół. Czy widzą Państwo, jak wszystko się od razu skomplikowało?
Dlatego w degeneralogii wszystkie reguły i aksjomaty zawsze mówią o 90% i nigdy nie mówią o
100%. Ponieważ dzieci i wnuki tych "przybranych par" będą głośno krzyczeć:
"Tak, jesteśmy w 100% zdegenerowani, w drugim, a nawet w trzecim pokoleniu!
Jednak - popatrzcie na nas! My jesteśmy normalni! Nasze dzieci są normalne!
Jak to wszystko nam wytłumaczysz - drogi nasz przyjacielu?"
W bardzo prosty sposób. Każdy może szybko wykonać prosty test-samosprawdzenie.
Z tymi, którzy trafiają do trzeciego stadium degeneracji (wady wrodzone) i w drugiego stadium
degeneracji (choroby psychiczne), wszystko wydaje się być jasne.
Pozostaje ustalić, czy trafiają Państwo do pierwszego stadium degeneracji (perwersje seksualne).
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W naszym postępowym wieku wiele seksualnych perwersji pod presją degeneracyjnej propagandy
w środkach masowego przekazu (masowej dez-informacji) stało się prawie normą. Pozycja 69 jest
już zalecana na amerykańskich uniwersytetach jako dobry środek antykoncepcyjny. Wielu z klasy
normalnych ludzi już zaczęło to robić. Jak zatem będziemy mogli sprawdzić siebie pod kątem
perwersji, zboczeń seksualnych?
W bardzo prosty sposób.
Spróbujcie zrobić to w normalny sposób, tak jak nasi ojcowie i dziadowie robili to od stuleci,
"twarzą w twarz - i mężczyzna na górze".
Kilka razy. Bez oszustwa.
Nie próbujcie sobie wyobrazić, kiedy śpicie z żoną, że śpicie z innym mężczyzną, z psem lub ze
swoją matką ...
Jeśli wyniki tego autotestu będą pozytywne – to nie muszą Państwo o nic się martwić. Po prostu
wyprała wam mózg propaganda degeneracyjna i nauczyła was robić idiotyczne rzeczy. Nawet jeśli
poprzedni test sprawdzenia „waszego drzewa genealogicznego” dał inny wynik - to znaczy, że po
prostu wam nie powiedziano, że jesteście przybranym dzieckiem, czy też waszym rodzicom nie
powiedziano, że oni byli przybranymi dziećmi.
Natomiast jeśli wynik autotestu na perwersje seksualne okazałby się negatywny, to - niech Bóg
pomoże wam dokonać prawidłowego wyboru. Ale o tym porozmawiamy później.

- A dlaczego nie założyć, że wszyscy jesteśmy degeneratami?
- Pańskie pytanie przypomniało mi historię pewnej starej kobiety, przebacz Boże, która przed
śmiercią wyraziła całą swoją filozofię życiową w jednym zdaniu:
Cały świat - to burdel, wszyscy ludzie – to kur .. (ros. - Весь мир – бардак, все люди – бл.ди)
Myślę, że wielu złodziei, alkoholików i narkomanów mogłoby podobnie sformułować swoje
poglądy na życie. Wierzą w to oni całym sercem. Myślą oni, że cały świat jest taki sam jak oni.
Oczywiście, są złodzieje, przebacz Boże, alkoholicy i narkomani. Jednak jest też mnóstwo
normalnych ludzi. Budują oni domy, drogi, mosty i tunele. Codziennie przewożą tysiące ludzi w
samolotach, pociągach i autobusach. Latają w kosmosie. Stale tworzą. Wszystkie klany rodzinne ze
zdrowym drzewem genealogicznym będą tego świadkami.
Normalnych ludzi jest tak dużo, że cała niszczycielska energia klasy degeneratów nie zdołała ich
zniszczyć, chociaż ta wojna trwa bez końca już przez wiele tysięcy lat.

- Co Pan myśli na temat Międzynarodowego Funduszu
Walutowego?
- Struktura władzy klasy zdegenerowanej na Zachodzie jest praktycznie taka sama jak struktura
władzy Partii Komunistycznej na Wschodzie.
Każda organizacja radziecka, w tym "Ruch na rzecz pokoju i współpracy gospodarczej", miała
mnóstwo pomocników technicznych - referentów. Zwykle znajdowali się w dolnej części eszelonu
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struktury, ale wszystkie te struktury obejmowały również pewną liczbę wysokiej jakości
patentowanych komunistów na kierowniczych stanowiskach.
Czy może Pan sobie wyobrazić dowolną poważną organizację radziecką, gdzie stanowiska
kierownicze zajmowaliby nie członkowie partii?
To samo dotyczy zachodniego odpowiednika radzieckiego Kominternu - hominternu, tego sojuszu
międzynarodowego bractwa homosiów - degeneratów.
Dlatego, odpowiadając na Pańskie pytanie, myślę, że 90% liderów MFW jest patentowanymi
degeneratami. Reszta członków tej organizacji (zwykły personel techniczny) - myślę, że jest
wystarczająco dobrze wytresowany, aby nie zadawać niewygodnych pytań na temat decyzji
kryminalnych i zaleceń swoich przywódców.

- Co Pan myśli o Jelcynie i jego drużynie?
- Wszystkie debaty na temat jego działalności wiążą się z tym, że ludzie złudnie myślą, że Jelcyn i
wybrani przez niego degeneraci – wszyscy razem pracują na rzecz dobra Rosji.
Jest to bardzo niebezpieczne złudzenie.
Wszyscy oni – są gangiem degeneratów, posadzonych robić to, co robią, i to całkiem skutecznie.
Ich głównym zadaniem jest:
• wpędzać gospodarkę najbogatszego kraju na świecie w ślepy zaułek i to w możliwie najkrótszym
czasie
• pożyczać na szalone procenty jak najwięcej pieniędzy
• wydawać je na idiotyczne, nikomu niepotrzebne projekty
• całkowicie zniszczyć potencjał obronny kraju
• rozkraść wszystko, co jest możliwe
• i co najważniejsze - zapędzić przyszłe pokolenia w kabałę długów na wieczne czasy
Myślę, że z tym zadaniem poradzili sobie dość sprawnie. A kiedy już potną na złom ostatnią
sowiecką atomową łódź podwodną – to dopiero wtedy poznacie prawdziwe oblicze zachodniej
demokracji, która od dawna znajduje się pod piętą przywódców zdegenerowanej sekty.

- Czy może być w Rosji normalny rząd?
- Pańskie pytanie dotyczące rosyjskiego rządu (lub rządu jakiegokolwiek innego państwa)
doprowadziło nas do drugiej części naszej rozmowy.
W pierwszej części dowiedzieliśmy się o tym, że istnieje liczna klasa degeneratów - fakt absolutnie
nieznany większości normalnych ludzi. W drugiej części tej rozmowy dowiemy się o tym, że klasa
degeneratów jest niejednorodna.
Degeneraci bywają dobrzy, źli i wstrętni (ros. - хорошие, плохие и мерзкие). Dokładniej - dobrzy
zboczeńcy, źli degeneraci i wstrętni wyrodki rodzaju ludzkiego. (ros. - хорошие
вырожденцы, плохие дегенераты и мерзкие выродки рода человеческого).
Ponownie, po raz kolejny, chcę podkreślić, że termin degenerat jest używany przez nas jako termin
czysto medyczny (zboczeniec) i nie powinien być odbierany jako słowo obraźliwe.
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W socjologii wyższej degenerat – to pojęcie biologiczne. Tj. jeśli normalne i zdrowe zaadoptowane
przez rodzinę chasydzko - lubawiczewską dziecko przejdzie wieloletnią szkołę wychowania
talmudycznego, to od tego nie stanie się ono biologicznym degeneratem. Prawdopodobnie stanie
się moralnym potworem, jednakże, poznając wyższą socjologię, jako biologicznie normalny
człowiek, może stać się w pełni naszym przyjacielem i sprzymierzeńcem. Z drugiej strony, również
prawdziwi biologiczni zboczeńcy mogą niekiedy stać się naszymi przyjaciółmi i sojusznikami.
Na przykład, Piotr Iljicz Czajkowski był takim dobrym zboczeńcem (degeneratem). Jego
nienormalne życie seksualne i brak dzieci są wyraźnym wskaźnikiem degeneracji jego rodu. Jednak
napisał on zdumiewające dzieła muzyczne, był cichym i dobrze wychowanym człowiekiem. Jego
muzyka nie była dekadencką i nie popierał on trucizny dekadencji w świecie sztuki. Ponadto, jak
już mówiłem, nie miał dzieci. Wszystko to pozwala nam odnieść go do kategorii dobrych
zboczeńców, zaklasyfikować go jako dobrego degenerata.
Widzę, że chce mnie Pan zapytać – a co ma z tym wspólnego brak dzieci?
Widzi Pan, nawet jeśli ojciec i matka byli dobrymi zboczeńcami i zrobili wiele dobrego w swoim
życiu, nieustannie walcząc z demonami degeneracji – to nie ma żadnej gwarancji, że ich dzieci będą
kontynuować to dzieło. Wręcz przeciwnie, dzieci oczywistych degeneratów, z reguły, całkowicie
niszczą całe to dobro, które uczynili ich rodzice, a ponadto - kontynuują swoją destrukcyjną ścieżkę
do samego końca. Pamięta Pan słynną książkę Ethel Lilian Voynich "Овод"? (pol. „Giez”). Ojciec
był arcybiskupem, a syn stał się rewolucjonistą i wszystko to skończyło się tragedią. Jest to typowa
historia. Oto dlaczego bezdzietność (celibat) jest bardzo ważnym kryterium do umieszczenia w
kategorii - dobry degenerat.
Kiedy tylko to Pan zrozumie, możemy przejść do Pańskiego pytania o normalnym rządzie.
A więc, czy może człowiek z normalnymi, jak u wszystkich, rozwiniętymi mięśniami nóg brać
udział w zawodach i wygrać bieg?
Tak, może. Na poziomie drużyny szkolnej.
Tak, może uczestniczyć i być może wygrać na poziomie miasta.
Tak, może brać udział, ale nie ma żadnych szans na wygraną na poziomie kraju.
Natomiast w zawodach na poziomie światowym - nie może on nawet brać udziału, nie mówiąc o
zwycięstwie.
Czy rozumie Pan, do czego zmierzam? Tylko osoba z nienormalnie, nadmiernie rozwiniętymi
mięśniami nóg może brać udział i ma szanse wygrać w rywalizacji o znaczeniu związku
sportowego i świata.
Te same zasady obowiązują w zawodach, dotyczących zapasów w wolnym stylu ... o władzę.
Tylko człowiek z nienormalnie rozwiniętą żądzą władzy (stłumiony sadystyczny homo maniak) może zwyciężyć w walce o władzę. Jest to aksjomat degenerologii.
Jak mówi się w narodzie - określona substancja zawsze wypnie na sam wierzch.
Tak więc, klasa degeneratów jest niejednorodna. Degeneraci bywają dobrzy, źli i wstrętni.
Dobrzy degeneraci zawsze byli, są i będą naszymi przyjaciółmi i sojusznikami. W rządzie zawsze
będą oni walczyć ze wstrętnymi degeneratami, tak jak policja stale walczy z elementami
przestępczymi.
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Źli degeneraci w rządzie - będą udawać, że nic się nie dzieje. Nie będą nawet próbować
powstrzymać wstrętnych degeneratów podczas ich ataków na klasę normalnych ludzi.
Wstrętni degeneraci zawsze rozpoczynają od ataku na dobrych degeneratów, ponieważ dobrzy
degeneraci, jako system obronny organizmu, mogą szybko rozpoznać i zneutralizować działania
wstrętnych degeneratów. Po stłumieniu dobrych degeneratów w rządzie, wstrętni degeneraci, z
reguły, natychmiast rozpoczynają wojnę na pełną skalę przeciwko całej klasie normalnych ludzi.
W filozofii marksistowsko-leninowskiej proces ten nazywany jest prawem o jedności i walce
przeciwieństw - jako motor postępu historycznego. Dwa tysiące lat przed nimi Rzymianie
sformułowali to prawo w następujący sposób: Similia Similibus Curantur czyli "podobne poznaje
się po podobnym" (a dokładniej "podobne leczy się podobnym").
A więc - jak ustalić, czy w rządzie są dobrzy degeneraci?
W taki sam sposób, jak ustalamy - czy mamy kota pod łóżkiem. Wpuścimy myszkę do pokoju i kot,
jeśli jest, wyskoczy, aby złapać tę myszkę.
A więc, trzeba wpuścić nasze myszy ...
W jaki sposób rząd reaguje na ruch na rzecz praw pederastów?
W jaki sposób rząd reaguje na karę śmierci dla degeneratów - przestępców?
W jaki sposób rząd chroni interesy klasy normalnych ludzi pracy?
W jaki sposób rząd chroni interesy pasożytniczej klasy degeneratów?
Proste pytania. Proste odpowiedzi. Prosty test.
Ta sama metodyka może być zastosowana do każdej innej struktury: nauki, sztuki, wojska, prasy,
telewizji, Cerkwi/Kościoła ...
Test ten da nam jasny obraz tego, jakie oddziały w organizacji zostały w pełni zajęte przez
wstrętnych degeneratów, jakie znajdują się w stanie stagnacji pod kierownictwem złych
degeneratów i jakie są pod kontrolą dobrych degeneratów, którzy energicznie walczą, ratując i
chroniąc siebie, a równocześnie i całą klasę zwykłych ludzi pracy, przed gwałtownymi atakami
wstrętnych degeneratów.
Często mnie pytają - czy mogą być normalni ludzie u władzy? Moja odpowiedź na to pytanie
brzmi: teoretycznie tak, ale w praktyce, jeśli normalny człowiek dojdzie do władzy – on tam
długo się nie utrzyma. Nie bez powodu przysłowie ludowe mówi - z wilkami żyć – jak wilki wyć.

- Co Pan myśli o bojownikach za "czystość krwi"?
- Pan Bóg nienawidzi rasizmu w jakiejkolwiek formie. Pan Bóg nienawidzi samą ideę, że jakiś
naród może ogłosić się narodem wybranym. Jest to rasizm w najgorszym przejawie.
Czytajcie Douglasa Reed’a. Jego monumentalne dzieło „Spór o Syjon” (można je przeczytać na
stronie informacyjnej http://rus-sky.com ) mówi o tym bardzo dobrze i uważam, że byłoby dobrze,
aby wielu z naszych ojczulków (kapłanów – A.L.) zapoznało się z nim, zanim zaczną śpiewać
chwałę Staremu Testamentowi.
Każdy człowiek, który będzie się starał zachować „czystość krwi” poprzez zakaz małżeństw
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mieszanych z normalnymi ludźmi innych narodowości, ryzykuje przyspieszyć proces degeneracji
swojego narodu. Zwłaszcza, jeśli jest to mały naród.
Jeszcze raz podkreślam - mówimy tutaj o małżeństwach pomiędzy normalnymi ludźmi.

- A co Pan myśli o małżeństwach zboczeńców i o odrodzeniu
(stworzeniu) "Nowego Narodu" (ros. - "Новой Нации"?)
- Wyobraźmy sobie, że ktoś zacznie zwozić członków zdegenerowanej sekty w jedno miejsce,
powiedzmy ... na wyspę Madagaskar (przecież był taki projekt pod koniec lat 30-tych, poszukajcie
w archiwach - bardzo ciekawe ...) .
Będą tam degeneraci z USA, Rosji, Kanady, Etiopii, Iraku, Anglii, Francji ... Wcześniej czy później
zaczną się oni ze sobą żenić. Jak myślicie, jaki będzie wynik tych małżeństw? Normalne dzieci?
Oto moja odpowiedź na Pańskie pytanie, dotyczące małżeństw między członkami zdegenerowanej
sekty i o stworzeniu "Nowego Narodu" (ros. – „Nowej Nacji”) ludzi pracy.
Zupełnie inny problem powstaje przy mieszanych małżeństwach pomiędzy członkami
zdegenerowanej sekty a lokalną (tubylczą) ludnością.
Czy widzicie Państwo – degeneratom jest trudno kontynuować swój ród. Stąd pochodzi nazwa –
zboczeńcy, zwyrodnialcy, wyrodki. Ich nawyki seksualne są bardzo dobrze opisane w rosyjskim
"rzucaniu mięsem" (ros. „mat”, „материться” - przeklinanie, niecenzuralne rzucanie słów – obelg).
Przecież oni dosłownie robią wszystko to, o czym bezmyślnie mówią („матюгаются” – pol. rzucają
wulgarne słowa) nastolatkowie w bramach domów. Tak więc, jeśli degenerat zdecyduje się poślubić
miejscową tuziemkę – to normalna kobieta nie potrafi uczestniczyć przez długi czas w jego
patologicznych orgiach. Tylko świeżo upieczona lokalna degeneratka – tuziemka zaspokoi jego
potrzeby.
Czy pamiętają Państwo, jak rozmawialiśmy o efekcie „wsysającej gąbki” oraz o efekcie
„światowego rowu ścieków”? Zdegenerowana sekta, jak gąbka, nieustannie wchłania w siebie
wszystkich świeżo upieczonych lokalnych tubylców - degeneratów. Działają oni jako
ogólnoświatowy rów ściekowy, stale zbierając śmieci od wszystkich narodów świata.
Większość małżeństw mieszanych między członkami zdegenerowanej sekty i lokalną
ludnością tubylczą są małżeństwami pomiędzy dwoma degeneratami - starymi i nowymi
(świeżo upieczonymi).
Jedynym wyjściem z tego błędnego cyklu – to bezdzietność lub dzieci przybrane, ale to jest temat
na inną rozmowę.

- A jak u Pana jest z tematem religii?
- Jestem ochrzczonym Rosjaninem i, jak większość Rosjan, uważam się za Prawosławnego. Jednak
nie rozumiem niektórych trudnych miejsc z żydowskiego Starego Testamentu. Wielu teologów
uważa, że miejsca te zostały po prostu wstawione tam przez żydowskich kapłanów - lewitów.
Dlaczego? To proszę poczytać książkę Douglasa Reeda „Spór o Syjon”, gdzie porównuje on teksty
Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Oto co on tam pisze:
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”... Po życiu Jezusa Chrystusa Stary Testament wraz z Nowym Testamentem został przetłumaczony
przez Świętego Hieronima na łacinę i te Testamenty zostały uznane przez Kościół/Cerkiew za
pochodzące z tego samego boskiego autorytetu, jako części jednego Pisma Świętego.

TORA (Stary Testament)
"I rzekł do mnie Pan ... W tym dniu zacznę wzniecać przed tobą przerażenie i lęk przed tobą we
wszystkich narodach pod niebem, że usłyszą o tobie i będą drżeć, i będą w strachu przed tobą ...
Ponieważ On ukochał twoich ojców, dlatego wybrał On ich nasienie po nich ... aby wypędzić
narody przed tobą, które są większe i silniejsze od ciebie, abyś wszedł ty, żeby oddać tobie ich
ziemię w dziedzictwo…
I kiedy Pan, Bóg twój, odda ich tobie, pokonasz ich i całkowicie ich zniszczysz; i nie zawrzesz z nimi
porozumienia, ani nie okażesz im miłosierdzia; ani nie zawrzesz małżeństw z nimi ... i zniszczysz ich
ołtarze i rozbijesz ich bożków ... Bo jesteś świętym ludem przed Panem, Bogiem twoim; i Pan, twój
Bóg, wybrał ciebie, abyś był narodem szczególnym pod Nim, ponad wszystkimi narodami na ziemi
... I pożresz wszystkie narody, które Pan, Bóg twój, wyda ci ; oko twoje nie będzie miało litości dla
nich ... Ale Pan, Bóg twój, wyda ich tobie i wytępi ich potężnym zniszczeniem, dopóki nie zostaną
oni wytępieni ...
I wyda ich królów w ręce twoje i ty wytępisz ich imię spod nieba; nie ustoi się nikt przeciwko tobie,
dopóki ich nie wytępisz ... Każde miejsce, na którym stanie twoja stopa, będzie twoje ... nawet do
najbardziej odległych mórz będą sięgały twoje brzegi ... A w miastach tych narodów, które Pan,
twój Bóg, da ci w dziedzictwo, nie zostawisz przy życiu niczego, co oddycha ... (Księga
Powtórzonego Prawa)

NOWY TESTAMENT
„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój: albowiem oni będą nazwani synami Bożymi ...
Słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz
nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół ... Nie gromadźcie skarbów na
ziemi ... jaka jest korzyść dla człowieka, choćby cały świat pozyskał, ale stracił duszę swoją?
Kochaj Pana, Boga swego ... to jest pierwsze i największe przykazanie; a drugie podobne jest:
kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opierają się całe Prawo i
Prorocy ... Jeden jest Pan wasz, Chrystus, a wy wszyscy - bracia ... Kto zechce się wywyższyć, niech
będzie poniżony ... Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze ... bo jesteście synami tych, którzy
zabijali proroków ... to nauczanie Królestwa Niebiańskiego będzie głoszone w całym świecie, jako
świadectwo dla wszystkich narodów ...
Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim ... i uczynił wszystkie narody z jednej krwi ... Wiedzcie,
że zbawienie Pańskie posłane jest do nie-Żydów - pogan i usłyszą je ... Ponieważ obietnica, że
będzie on władał całym światem, nie było dana Abrahamowi, ani jego potomstwu, zgodnie z
prawem, ale tylko przez prawdziwą wiarę ...
Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią ... „(Ewangelie, Dzieje i Listy).”
Jak widać - religia jest tematem skomplikowanym i sprzecznym, jak zresztą również i
degeneralogia, dlatego, z reguły, w dyskusje na tematy religijne staram się nie wchodzić. Mogę
tylko dodać, że moją ulubioną modlitwą jest Modlitwa Ostatnich Starców Optyńskich. Oto ona
(cytuję z pamięci):
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Panie Boże spraw, abym ze spokojem duszy mógł spotkać wszystko, co przyniesie mi nadchodzący
dzień. Pozwól mi całkowicie oddać się Twojej Świętej Woli. W każdej godzinie tego dnia - we
wszystkim pouczaj i wspieraj mnie. Bez względu na rodzaj informacji, które będę dostawał w
ciągu dnia, naucz mnie przyjmować je ze spokojem duszy i twardym przekonaniem, że wszystko
jest z Twojej Świętej Woli. We wszystkich moich słowach i uczynkach - kieruj moimi myślami i
uczuciami. We wszystkich nieprzewidzianych przypadkach - nie pozwól mi zapomnieć, że
wszystko zostało zesłane przez Ciebie. Naucz mnie bezpośrednio i rozumnie obcować z każdym
członkiem mojej rodziny, nikogo nie denerwując ani nie zasmucając. Panie Boże, daj mi siłę do
zniesienia zmęczenia nadchodzącego dnia i wszystkich jego wydarzeń. Kieruj moją wolą i naucz
mnie modlić się, wierzyć, mieć nadzieję, tolerować, przebaczać i kochać. Amen.

- Miałem na myśli religię, jako przedmiot poznania ...
- Religia, jako przedmiot poznania ...
Jak już mówiłem, degeneracja jest integralną częścią cyklu życia. Ten proces trwa już od tysięcy
lat. Po prostu wcześniej był on nazywany inaczej. Kiedy ten nowy, świeżo upieczony degenerat
zaczyna po raz pierwszy uświadamiać sobie, że różni się on od innych ludzi (od normalnych ludzi)
– to pojawia się u niego wybór. Może stać się dobrym zboczeńcem, złym degeneratem lub
wstrętnym wyrodkiem.
Rozpatrzmy to na prostym przykładzie.
Kiedy młody sadystyczny homo - nastolatek zaczyna odczuwać po raz pierwszy obecność demonów
degeneracji (pragnienia dominacji, atakowania, zabijania) – to może on:
1. Dołączyć do lokalnego gangu ulicznego (lub zorganizować własny) i zacząć rabować i zabijać
lokalnych normalnych ludzi.
2. Wstąpić do szkoły Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zostać policjantem i zacząć zabijać i
atakować członków lokalnych gangów przestępczych.
Czy widzi Pan różnicę? To samo dotyczy religii.
Jeśli młody homo-nastolatek poczuł obecność destrukcyjnych demonów degeneracji, to może on
wstąpić do dowolnego bractwa zakonnego, w którym bracia, z reguły są bardzo doświadczeni w
sprawach degeneracji, i pomogą mu walczyć z tymi demonami. W końcu bractwa mnichów mają
tysiącletnie doświadczenie w walce z tym złem. Wie Pan, o czym tutaj mówię - post, modlitwa,
ciężka praca fizyczna, milczenie, a co najważniejsze - celibat (bezżenność).
Tylko ci z braci, którzy przejdą wieloletnią próbę w walce z demonami degeneracji, przechodzą na
bardziej odpowiedzialne stanowiska w hierarchii cerkiewnej (przynajmniej tak, jak było wcześniej).
Oni już wiedzą to, o czym tu mówimy. Wszyscy oni poczuli to na własnej skórze. Kapłani
większości religii są bardzo dobrze zorientowani w prawach degeneracji i dlatego starają się pomóc
lokalnym, świeżo upieczonym, tubylczym degeneratom podjąć właściwą decyzję. Dokonać
właściwego wyboru między Bogiem a diabłem.
Kiedy kapłan wysłuchuje spowiedzi - on nie przywiązuje większej uwagi do drobnych grzechów,
ale jak tylko wykryje dowolne oznaki degeneracyjnego zachowania – to od razu zaczyna
szczegółową rozmowę z nastolatkiem i jednocześnie usilnie zachęca go do wstąpienia do
miejscowego bractwa.
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Powtarzam raz jeszcze - wszystko to jest wielkim uproszczeniem, ale myślę, że pomoże to Panu
nakreślić ogólne zarysy problemu i sposoby jego rozwiązania.
To jest dobre.
Z drugiej strony, homo-nastolatek może wstąpić do klubów degeneratów (Illuminaci, Masoni,
Rotary, etc., etc.), zorganizowanych przez przywódców degeneracyjnej sekty po to, aby kierować
niszczącą energię miejscowych degeneratów - tubylców przeciwko normalnym ludziom przeciwko
normalnym strukturom swego państwa.
To będzie obrzydliwe.
A cóż jest wtedy złe?
Złe będzie wtedy, kiedy ten nastolatek nie pójdzie za Bogiem (za braćmi), nie pójdzie za liderami
degeneracyjnej sekty (będzie to obrzydliwe), ale będzie się starał oszukać samego Pana Boga
poprzez małżeństwo z normalną kobietą, a tym samym całkowicie zniszczyć wszystkie jej
marzenia o szczęśliwej rodzinie i o zdrowych dzieciach.
Proszę dobrze zapamiętać - wybór jest zawsze wasz. Zawsze macie wybór.

- Wynika z tego jakaś ponura beznadziejność. Nie pozostawiono
nam żadnej szansy. Błyskawicznie degenerująca się ludzkość
toczy się z góry w nieuniknioną przepaść ... Okazuje się, że nie
ma wyjścia, że wszyscy jesteśmy przeklęci przez Boga ...
- Ależ skąd, Panie! Wręcz przeciwnie! Zawsze uważałem wyższą socjologię za naukę afirmującą
życie, pełną optymizmu i wiary w zwycięstwo Dobra.
Oczywiście bezlitosne dane statystyki, twierdzące, że co druga (trzecia) osoba jest mniej lub
bardziej zainfekowana degeneracją, z początku po prostu przytłacza. Nawet jakoś nie wierzy się,
chce się zwątpić, chce się powiedzieć, że to jedno wielkie nieporozumienie ... Ale to tylko na
pierwszy rzut oka.
Jeśli wziąć statystyki ludności ziemi na temat starzenia się, to myślę, że nikogo nie przerazi ten
fakt, że w przybliżeniu jedna trzecia ludności zostanie zaliczona do kategorii młodzieżowej, jedna
trzecia - do kategorii osób dorosłych, a jedna trzecia - do kategorii osób, wykazujących wyraźne
oznaki starzenia się. Starość nas nie szokuje ani nie przeraża. Nikt nie beszta Pana Boga za to, że
każdy człowiek w końcu się zestarzeje. To jest naturalny proces. Degeneracja – to jest również
proces naturalny. Podobny do procesu starzenia się poszczególnych osób, jest też proces starzenia
się klanów.
Wyższa socjologia nigdy nie uważała zboczeńców za ludzi, odrzuconych przez Boga. Podobnie
jak nikt z was, mam nadzieję, nie uważa osób starych za ludzi, odrzuconych przez Boga.
Dzieci nie są winni tego, że niektórzy zdegenerowani rodzice zamiast czynić wolę Bożą i zachować
godność siwych włosów, zajmują się sztucznym zapłodnieniem i innymi wstrętnymi sztuczkami.
Wyższa socjologia twierdzi, że każdy zboczeniec jest odpowiedzialny tylko za swój osobisty
wybór, a nie za wybór swoich rodziców. Dlatego zamiast "przeklęci przez Boga" należy mówić "przeklęci przez swoich bezbożnych rodziców".
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Przyspieszyć, spowolnić lub "wyleczyć" degenerację jest możliwe do pewnego stopnia i w tym
system wartości duchowych może odgrywać istotną rolę.
Na przykład ci, których nazywamy "wojownikami przeciwko Bogu", odrzucając Przykazania
Chrystusa i żyjąc dla własnego zadowolenia, wkrótce wpadają w krąg zdeprawowanych ludzi i
sztucznie zwiększają ilość degeneratów, spełniając nakazy przywódców sekty zdegenerowanej o
rozmnażaniu się w dowolny sposób.
Natomiast ci, których nazywamy "posłusznymi Bogu", wypełniają Przykazania Chrystusa i,
poprzez samo ograniczanie się, lokalizują to zło.
Dlatego Degeneracja jest pierwotna (pochodzi od rodziców), a walka z Bogiem jest wtórna (jest to
wasz osobisty wybór).
Degeneracja nigdy nie powinna być liczona jako wina nosiciela, który ją otrzymał od swoich
rodziców. Walka z Bogiem natomiast jest świadomym osobistym wyborem nosiciela degeneracji
ze wszystkimi następstwami, które z tego wynikają. Etycznymi, finansowymi i prawnymi.
Aby pomóc w zrozumieniu tego procesu, zastąpmy słowo degeneracja słowem AIDS, a wówczas
wiele stanie się dla nas jasne. Człowiek nie ponosi winy za to, że urodził się z rodziców – nosicieli
AIDS. Jeśli będzie on żył po ludzku, myśląc o innych ludziach, to może w pewnym stopniu
zlokalizować to zło i przerwać łańcuch nieszczęść i cierpień. Natomiast jeśli zacznie żyć dla
własnej przyjemności, to zarazi on jeszcze wielu ludzi, a oni z kolei dadzą kolejną populację
chorych na tę chorobę dzieci. W naturalnym biegu rzeczy – wszyscy ci nosiciele AIDS wkrótce
wymrą, ale jeśli ich zabezpieczenie finansowe przełożyć na zdrową część społeczeństwa, to oni
przetrwają i będą jeszcze przez długi czas rozprzestrzeniać tę zarazę dalej.
Dlatego pierwszym zaleceniem wyższej socjologii jest umieszczenie wszystkich zdegenerowanych
rodzin na samofinansowaniu. Na umowę rodzinną. Nie można dopuścić, aby okradali oni zdrowych
ludzi w celu kontynuowania swoich pederastycznych zabaw.
Drugie zalecenie – to zdjęcie odpowiedzialności prawnej z dzieci rodzin zdegenerowanych w
odniesieniu do działań podejmowanych wobec swoich rodziców (i odwrotnie). Zapłata dług krasi
(zdobi). Niechaj polubownie w kręgu rodzinnym ustalą - kto komuś i co jest dłużny ...
Dopiero wtedy rodzice zrozumieją całą wagę chrześcijańskiego wychowania w rodzinie. W końcu
pozostawanie sam na sam z dziećmi - niechrześcijanami podczas tych ustaleń nie jest zbyt
przyjemne ...
Co prawda, trzeba robić poprawkę i na to, że wielu rodziców – zboczeńców o tym wszystkim nie
wiedziało ...
Wstrętni degeneraci, po przejęciu mediów, całkowicie blokują tę demaskującą ich informację. Po
zapoznaniu się z wyższą socjologią, wszyscy ci rodzice z reguły czują się oszukanymi i
zdradzonymi przez zdegenerowaną propagandę, i ja ich rozumiem bardzo dobrze. Dlatego
wzywamy wszystkich uczciwych i dobrych zboczeńców, wszystkich oszukanych i ogłupionych
przez środki informacji masowej ludzi – aby stanęli ramię w ramię z normalnymi ludźmi i po prostu
otwarcie przed całym światem wykrzyknęli: dość naszego oszukiwania, dość tego nieszczęścia i
cierpień.
Wstrętni degeneraci – precz ze środków informacji masowej, precz z systemu edukacji, precz
ze sztuki, przecz z Cerkwi !!!
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Pierwszą jaskółką nowej ery, pierwszą jaskółką końca 300-letniego procesu rozkładu i gnicia
kultury chrześcijańskiej, pierwszym wskaźnikiem tego, że u władzy w końcu znalazł się nasz rząd –
powinno być natychmiastowe i nieustanne informowanie wszystkich warstw społeczeństwa
poprzez środki informacji masowej o zagrożeniach ze strony wstrętnych degeneratów.
Wszyscy ci „patrioci”, którzy omijają tę życiowo ważną sprawę, przypominają mi biada - lekarzy,
którzy z mądrą miną godzinami omawiają kolejną dietę dla ciężko chorego człowieka, zamiast tego,
aby wyjaśnić charakter bakterii lub wirusa, który wywołał chorobę i natychmiast, póki jeszcze nie
jest za późno, przepisać mu niezbędne antybiotyki.

- Jakie jest Pańskie zdanie na temat masonerii?
- Illuminaci, Shriners, Masoni, Teozofowie, Antropozofowie i inne i inne (imię nasze Legion, bo
nas jest wielu – odpowiedzieli Mu demony) – wszystko to są kluby, stworzone dla ludzi, którzy
czują się „wybranymi”, szczególnymi, pokrzywdzonymi i prześladowanymi przez biurokrację,
Cerkiew, akademię lub jakakolwiek inną normalną strukturę państwową. Wszyscy oni tylko czekają
na swój czas, aby się policzyć i zemścić się.
W zależności od zawodu wstępują oni do tego czy innego zdegenerowanego klubu. Oczywiście,
zawsze tam będą ciekawscy głupcy – gamonie, którzy będą służyć jako osłona, parawan, dekoracja.
Prawdziwym natomiast celem tych zdegenerowanych klubów jest identyfikacja aktywnych homomaniaków, którzy nie zatrzymają się przed niczym, aby tylko dojść do władzy.
Pamiętajcie – władza to najsilniejszy narkotyk.

- Czy są dobrzy masoni?
- Oczywiście, wśród masonów są i dobrzy ludzie. Są nawet patrioci swego kraju. Normalni ludzie
są w każdej organizacji. I wśród komunistów i faszystów, wśród syjonistów i wśród masonów.
Przecież wielu z nich jest tam z powodu ignorancji. Przez nieznajomość podstaw wyższej socjologii.
Jeśli zapoznają się oni z wyższą socjologią, to wówczas powinni zachowywać się już inaczej ...
Z mego wieloletniego doświadczenia mogę powiedzieć, że każdy człowiek, który nie przyjmuje
podstawowych zasad wyższej socjologii, z reguły, jest człowiekiem z nieczystym sumieniem, to
znaczy, zdiablonym, a to jest już pierwsze stadium obłędu. Jest to to, co psychiatra Laurent nazywał
obłędem moralnym. Z reguły takich ludzi nie można już uważać za normalnych, ani pod
względem moralnym, ani seksualnym.
Oczywiście, można się nie zgadzać z pewnymi szczegółami, z historycznymi ocenami niektórych
osobistości, podanymi w wyższej socjologii. Monarchistom może się nie podobać mój stosunek do
Piotra I i Mikołaja II. Prawosławnym może nie podobać się mój stosunek do pederasty biskupa
Nikona z Jekatierynburgu, do pederasty biskupa Korsuńskiego Gurii, do pederasty metropolity
Nikodema (Rotowa). Patriotom – mój stosunek do narodowych patriotów Limonowa, Sztilmarka,
Żyrinowskiego. Komunistom – do Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina. Tak, wielu nie dogodziłem …
Jednak normalni ludzie rozumieją, że to nie jest najważniejsze. Normalni ludzie po prostu pominą
te wszystkie, niezbyt przyjemne dla nich miejsca, ale istotę problemu oni zrozumieją i za te
wiedzę będą gotowi przebaczyć autorowi „ataki” na swoich małych bożków.
Wiecie, że Apostoł Paweł był w swoim czasie bardzo dobrym i energicznym faryzeuszem. Był
nawet członkiem żydowskiego Sanhedrynu (było to wtedy, kiedy był jeszcze ortodoksyjnym
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Żydem o imieniu Saul). W tym czasie nienawidził i prześladował Chrześcijan całym swoim sercem,
jako wrogów prawdy (w jego rozumieniu). Kiedy natomiast spotkał się z nauką Chrystusa, zmienił
swoje poglądy i z taką samą gorliwością i zapałem zaczął walczyć już o nową prawdę.
A pasterze gadareńscy po spotkaniu Chrystusa i wysłuchaniu Go, powiedzieli Nauczycielowi –
odejdź od nas precz. Przeszkadzasz nam paść nasze świnie ...
Czy widzicie różnicę?
Jeśli mason szuka prawdy i naprawdę stara się pomóc ludziom, to on - podobnie jak kiedyś członek
Sanhedrynu Saul - może początkowo mylić się i czynić zło, sądząc, że czyni dobro. I będzie to nie
jego wina, ale wina tych, którzy go oszukali. Ale są ludzie, którym nie zależy na poszukiwaniu
prawdy. Są ludzie, którzy potrzebują tylko osobistych korzyści, ponieważ dla nich - ich świnie są
droższe ... Tacy ludzie pozostaną w masonerii nawet po przeczytaniu wszystkich moich wykładów
na temat wyższej socjologii.

- Jakie jest Pańskie zdanie o ANTYSEMITACH i ich walce z
Żydami?
- Największym narodem semickim na ziemi są Arabowie. Dlatego ci, którzy są nieprzyjaźni w
stosunku do Arabów, są prawdziwymi antysemitami. Natomiast ci, którzy uciskają Arabów,
powtarzam - tego najliczniejszego w świecie plemienia Semitów, - wszyscy ci, którzy usuwają
Arabów z ich ziem, od wieków przez nich zasiedlonych są antysemitami do potęgi drugiej,
czyli są to prawdziwi, najbardziej okrutni i zacięci antysemici.
A ci, którzy nazywają siebie Żydami, po pierwsze stanowią mniej niż jedną setną część całej
ludności semickiej, a po drugie, najprawdopodobniej – w ogóle nie mają do Semitów żadnego
stosunku, będąc narodem tureckiego - chazarskiego pochodzenia.
Nawiasem mówiąc, zdecydowana większość Semitów – to Muzułmanie, a normalni Muzułmanie
(właśnie normalni, a nie okrutnicy - fanatycy, którzy są w każdej religii - zarówno w Islamie, jak i
w Chrześcijaństwie) zawsze mówili z szacunkiem o Chrystusie i zawsze uważali Go za posłańca
Bożego.
Natomiast Żydzi nigdy Chrystusa nie uznawali, ale zawsze prześladowali i ostatecznie
ukrzyżowali Go na krzyżu.
Któż więc jest nam bliższy duchem? Semici - Arabowie czy złośliwi Antysemici - Żydzi?

- Czy uważa Pan, że istnieje ogólnoświatowy spisek?
- Czy istnieje ogólnoświatowy spisek ... Widzi Pan, degeneraci na podobieństwo mikrobów dżumy
zabijają zdrowy organizm, ale i sami przy tym giną wraz z nim. Degeneraci , podobnie jak wirus
AIDS atakują i niszczą systemy obronne organizmu, doprowadzając go do śmierci.
Czy mikroby spiskują, by zabić zdrowe ciało? Czy wirusy mają plan ataku i zniszczenia jego
systemów obronnych? Nie sądzę, żeby mikroby z wirusami miały jakiś ogólnoświatowy spisek
przeciwko zdrowym ludziom. Niszczą i zabijają z powodu swojej natury. Są oni po prostu
niezdolni do robienia czegokolwiek innego. Taką mają naturę...
Jeśli jednak ktoś będzie umieszczał pojemniki z bakteriami dżumy w strategicznie ważnych
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miejscach - na stacjach metra, na dworcach kolejowych, na lotniskach (aby zainfekować i zniszczyć
jak najwięcej ludzi), to czy mają oni jakiś plan? Jeśli ktoś umieszcza degeneratów na strategicznie
ważnych stanowiskach w prasie, telewizji, systemie edukacji, w wojsku, w Cerkwi – to czy mają
oni jakiś plan?
Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie ...

- Jakie główne zadanie widzi Pan w swoich wykładach na temat
wyższej socjologii?
- Pierwszym głównym zadaniem moich wykładów na temat wyższej socjologii jest troska o
ludzi normalnych, troska o zachowanie puli genowej wszystkich narodów świata, troska o
stworzenie zdrowych rodzin, tj. troska o zdrowie narodów (nacji). Wszystkich narodów (nacji)
świata bez wyjątku. W tym celu należy szeroko i nieustannie zapoznawać wszystkie warstwy
ludności z prawami wyższej socjologii, a tym samym zminimalizować zagrożenie dla puli genowej
narodów poprzez bezmyślne związki ze wstrętnym bionegatywem.
Drugim głównym zadaniem moich wykładów na temat wyższej socjologii jest troska o
zboczeńców, tj. walka o dusze zboczeńców. Powtarzam, dobrzy zboczeńcy zawsze byli, są i będą
naszymi przyjaciółmi i sojusznikami. Oni najlepiej od innych potrafią zidentyfikować wstrętnych
degeneratów i przeciwstawić się ich brudnym sztuczkom.
Natomiast naszymi głównymi przeciwnikami w walce o dusze zboczeńców są przywódcy sekty
dziedzicznych degeneratów, którzy świadomie zniekształciły podstawy jednej z najstarszych
religii świata i stworzyli w zamian swoją łże-naukę – nienawidzącą człowieka (mizantropijną)
teorię narodu wybranego, przedstawioną w rasistowskich prawach Szulchan Aruch, Talmudu
i Kabały.

- Czy mogą zboczeńcy mieć dzieci?
- Wyższa socjologia twierdzi, że jeśli dany człowiek ma jakieś oznaki zwyrodnienia (a ich
klasyfikacja dopiero się zaczyna i dokładne kryteria jeszcze nie zostały opracowane), to wcale to
nie oznacza, że powinien on natychmiast przerywać swój ród i iść do monasteru.
Rzecz jest w tym, że zboczenie (zwyrodnienie) rozciąga się na kilka pokoleń, i jeśli w tym
pokoleniu nie wszystko jeszcze jest zupełnie jasne – czy jest się zboczeńcem czy też nie, to
wówczas można pozostawić rozwiązanie tego problemu następnemu pokoleniu, ale z
obowiązkowym jego zapoznaniem się z istotą wyższej socjologii.
Czyli, jeśli mamy jakiś problemy, ale nie jesteśmy przekonani co do stopnia swojej degeneracji, to
wówczas można przekazać rozwiązanie tego problemu swoim dzieciom.
Jeśli dzieci podrosną i poczują się jawnymi degeneratami, tj. patentowanymi pederastami lub
pedofilami, lub ciężkimi sado – masochistami – to wtedy będzie im łatwiej podjąć decyzję o
celibacie. Przy czym, jeśli wybiorą oni ścieżkę wstrętnych degeneratów i zaczną aktywnie niszczyć
struktury społeczne, to wówczas również i władze będą miały już pełne prawo do interwencji i
zmuszenia ich do zmiany swego zachowania w taki sposób, aby nie szkodziło to otaczającemu
społeczeństwu.
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Krótko mówiąc, jeśli nie macie Państwo pewności co do stopnia swego zboczenia (zwyrodnienia),
co do stopnia swojej szkodliwości dla społeczeństwa, to możecie to rozwiązanie pozostawić swoim
dzieciom.
Jeśli okażą się one jawnymi degeneratami, to zapoznanie się z wyższą socjologią pomoże im
kontrolować swoje zachowanie, a czasem nawet zostać prawdziwie świętymi. Ale jeśli i po
zapoznaniu się z wyższą socjologią będą one robić świństwa i rozprzestrzeniać tę całą
degeneracyjną ohydę, to władze, wcześniej uprzedzone przez rodziców o swoich zboczonych,
zdegenerowanych latoroślach, pomogą sprowadzić ich szkodliwe działanie do minimum.

- Jak Pan myśli, czy towarzysz X jest zboczeńcem?
- Zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym zaapelować do wszystkich moich czytelników, do
wszystkich telewidzów, ponieważ mam nadzieję, że teraz, w czasie jawności i pierestrojki
wszystkie moje wykłady zostaną w końcu pokazane w rosyjskiej telewizji - nie na próżno przecież
utrwaliliśmy je na 36 kasetach wideo po 2 godziny każda? !!
Moi drodzy przyjaciele - wszyscy normalni ludzie na ziemi, wszyscy dobrzy i uczciwi zboczeńcy,
wszyscy uczciwi mnisi i kapłani ... Proszę, jeszcze raz przeczytajcie uważnie moje książki.
I nawet jeśli ktoś z czytających uzna siebie za degenerata, to zawsze będzie miał on wybór: może
stać się dobrym zboczeńcem, złym degeneratem lub wstrętnym wyrodkiem.
Z drugiej strony, wielu członków zdegenerowanej sekty fałszywie myśli, że oni także są
degeneratami. Przecież wielu z nich było adoptowanymi dziećmi lub ich rodzice byli
adoptowanymi dziećmi.
W każdym przypadku - 90% największych ludzi w historii ludzkości było zboczeńcami,
zwyrodnialcami. Więc chce Pan powiedzieć, że towarzysz X również jest z tego towarzystwa?
Proszę, bądźcie Państwo bardzo ostrożni z degeneratami i degeneralogią.
Jak ostrzegałem już wcześniej, wyższa socjologia jest bardzo skuteczną bronią, tak skuteczną jak
broń biologiczna, ale jednocześnie jak ona jest równie niebezpieczną. Przecież nie zaczniecie w
domu eksperymentować z zarazkami dżumy po jednej lub dwóch lekcjach w laboratorium
biologicznym.
Uczcie się tej nauki. Wnikliwie. Ostrożnie. Długo zastanawiajcie się nad tym, co przeczytaliście i w
żadnym wypadku nie spieszcie się z wnioskami.
Osobiście ja zaczynam uważać człowieka za bionegatywnego degenerata dopiero po tym, jak on
sam udowodni to w praktyce. Kilka razy. Z reguły – przeciętny człowiek musi zademonstrować 5-6
objawów zboczonych, zwyrodnieniowych, aby być zaliczonym do kategorii degeneratów.
Nawet jeśli on sam będzie krzyczał na każdym rogu ulicy, że jest 100% - ym degeneratem, ale przy
tym będzie on walczył z demonami degeneracji, będzie walczył z innymi bionegatywnymi
degeneratami – to on nadal pozostanie naszym przyjacielem i sojusznikiem.
I jeszcze jedna rada - otrzymałem setki listów od moich czytelników z całego świata. Z Australii,
Nowej Zelandii, Rosji, Izraela, Anglii, Francji, USA, Niemiec, Japonii ... I prawie we wszystkich
listach jest jedna bardzo interesująca obserwacja - moi czytelnicy dawali moje książki wszystkim
27

swoim przyjaciołom jako papierek lakmusowy i milcząco patrzyli na ich reakcję. Rezultat był
zawsze taki sam - tracili połowę swoich tzw. przyjaciół.
Tak więc, obserwując reakcję na ten wywiad, na moje książki, na moją stronę internetową,
będziecie Państwo w stanie samodzielnie wyciągnąć własne wnioski o towarzyszu X i wielu innych
towarzyszach.
„Albo uznacie, że drzewo jest dobre, wtedy i jego owoc jest dobry, albo uznacie że drzewo jest złe,
wtedy i owoc jego jest zły; bo z owocu poznaje się drzewo” (Mt 12:33)
Grigorij Piotrowicz Klimow / Григорий Петрович Климов

Źródło:
http://g-klimov.info/Essence.htm (O autorze. Istota problemu)
Григорий Климов - Божий народ. https://libking.ru/books/sci-/sci-politics/406928-grigoriyklimov-bozhiy-narod.html
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