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¨ kandalózna pravda
o interupciách
Sme svedkami silného spoloèenského
boja za i proti interrupciám. O èo ide?
Èo vám nikto o tom nepovedal. Na èo sa
to hráme?
64 str., 1,50 eura,
pre vás len 1,oo euro
¨ Spiaci prorok
Edgar Cayce. Strhujúci
ivotný príbeh najslávnejieho amerického jasnovidca a lieèite¾a od detstva a po
koniec ivota. Ako il, pracoval, lieèil, pacienti, predpovede, atï. Nesmierne inpirujúce a pouèné.
280 str., 9,00 eur, pre vás len 4,oo eurá
¨ Zázraèný dús
Zdravie, krása a mlados. Ako zosta tíhlym, zdravým a mladým pomocou dúsovej diéty. Regenerácia tela, zdravia a krásy. Ide o osvedèenú a ve¾mi úèinnú metódu.
128 str., 6,00 eur, len 2,oo eurá
¨ Zázraèné obilniny
Lieèivé a blahodarné úèinky obilnín na nae zdravie
a ich pouitie pri rôznych onemocneniach.
Recepty, chutné, lieèivé a jednoduché pokrmy.
127 str., 6,00 eur, pre vás 2,oo eurá
¨ Tajomstvo spriaznených duí
Èo tak neuverite¾ne priahuje niektorých ¾udí k sebe? Sme si
predurèení? Preèo sa reinkarnujeme?
Ako si nájs pravú lásku? Mnoho prípadov. Nesmierne inpirujúce.
154 str., 7,00 eur,
pre vás len 3,oo eurá
¨ Základy muského ovinizmu
Pozoruhodná a ve¾mi úprimná výpoveï o vzahoch ien a muov. Vtipné, provokujúce,
neraz a okujúce príhody zo ivota, kritické i pouèné. Fakt vynikajúce èítanie.
144 str., 7,00 eur, pre vás len 3,oo eurá
¨ Dávnoveká Európa
Autor rozkrýva zákulisie
zmanipulovaných dejín
Európy, ktoré vyplývalo z protislovanského zamerania západnej Európy po
viac ako dve tisícroèia. V pozadí boli
a naïalej sú mocensko-politické záujmy
Západu. Pôvod, zaèiatky a historický vývoj Slovanov.
576 str., 29,00 eur, pre vás len 21,oo
Objednané publikácie v min. sume 10 EUR zasielame
formou dobierky. K cene objednaných kníh úètujeme
potovné pod¾a platného cenníka Slovenskej poty.
Svoju objednávku polite na adresu:
EKO-KONZULT
P.O. Box 61
850 07 Bratislava 57
alebo na e-mail: eko-konzult@chassco.sk
Pri objednávke emailom nezabudnite napísa adresu pre zaslanie!

¨ Slovania v dávnej minulosti
Od najstarích písomných správ o predkoch Slovanov, Venedi, Anti, východní
i západní Slovanov, pobaltskí Slovania
atï,. ich osídlenia, spoloèenské zriadenia, slovanské opevnenia a hrady. Èomu sa venovali, ako vyzerali, aké mali
zvyky a náboenské predstavy. Jednotlivé tátne útvary, ktoré Slovania
v dávnej minulosti vytvorili od Samovej
ríe, Èeskomoravské knieatstvá, Po¾ské knieatstvá,
Bulharské cisárstvo, ale aj prvé Srbské a Chorvátske
tátne útvary, atï
248 str., 9,00 eur, pre vás len 5,oo eur
¨ Zdravie a aláty
Najdôleitejie pre zdravie sú prírodné
potraviny. Tajomstvo naplneného ivota
je v správnej výive, v spojení s dostatoèným odpoèinkom. V publikácii je uvedených vye 100 najrozmanitejích receptov len na aláty, ïalej alátové zálievky a slávnostné jedlá. Vetky recepty, rady a odporúèania vyskúal autor na sebe a na tisíckach svojich pacientov  a funguje to!
184 str., 8,00 eur, pre vás len 3,oo eurá
¨ Odklínanie histórie
Objavný nový poh¾ad nielen na nae najstarie dejiny, ale na dejiny celej Európy.
Uèebnice treba prepísa. Slovania sem
neprili, ale patria k pôvodnému najstariemu obyvate¾stvu kontinentu. Celú históriu naich predkov a celej Európy treba
prehodnoti a napísa znovu.
248 str., 25,00 eur, len 18,oo eur
¨ Lásky Milana Rastislava tefánika
eny tefánika milovali a obdivovali.
Autorka sa pozrela na neho enskými oèami. Èo bolo na tefánikovi také oèarujúce? Èitate¾ov zoznamuje so skromným
prostredím, z ktorého budúci generál, letec, astronóm, cestovate¾ a zakladate¾
ÈSR pochádzal, i s jeho uou i irou rodinou. S hlbokou znalosou hovorí o jeho
ne¾ahkom detstve, o ve¾mi skromných materiálnych podmienkach poèas túdií, akých zaèiatkoch, ale aj o neuverite¾nej usilovnosti a obetavosti, ktoré nakoniec priniesli úspech. Aký bol vzah tefánika k enám? Preèo ho
eny mali tak rady, pomáhali mu a milovali ho? Aké boli
eny, ktoré on miloval a ony opätovali jeho lásku? Aký je
jeho odkaz pre nás a pre dneok?
248 str., 19,00 eur, len 13,oo eur
¨ Krutá pravda a bezoèivé li
Kontroverzný autor a kontroverzné témy. Komu slúi feminizmus a homosexualita? Preèo nám naordinovali sex, drogy
a rozvrat rodiny? okujúca pravda o komunizme a iluminátoch. pinavá hra televízie, reklamy a médií.
288 str., 12,00 eur, pre vás len 8,oo eur
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¨ Bu-bu-bu geopatogenne zony
Aká je pravda o tomto prírodnom jave?
Patogénne vplyvy pokodzujú zdravie èloveka. Postihnutý sa necíti dobre a za nejaký èas skonèí u lekára. Niekedy staèí
o kúsok premiestni poste¾, èlovek sa dostane mimo vplyv geopatogénnej zóny
a jeho akosti (napr. v prípade bedrového kåbu ide o znaèné bolesti) ustupujú
a druhá kåbová náhrada je zbytoèná, ostatne aj tá prvá zrejme tie nemusela by.
170 str., 8,00 eur, pre vás len 2,oo eurá
¨ ivá strava
ivá strava nie je novinkou. Naopak, po
celé tisícroèia bola jedinou potravou ¾udstva. Keï ivá strava zmizla a na jej
miesto nastúpila varená strava, viedla
k vytvoreniu spoloènosti s podlomením
zdravím. Zdravie v naej dobe je to najcennejie, èo máme. ivá strava je najlepou ochranou pred chorobami.
192 str., 9,00 eur, pre vás len 4,oo eurá
¨ Obaloba náboenstva
Popredný americký odborník otvorene
a kriticky o náboenstve, ale i farároch,
viere, omyloch, atï. Mnostvo citácii od
ïalích odborníkov. Samotná kniha je
svojím spôsobom unikát peciálneho
ánru. Je to jedineèná obrovská svetová
slávnostná prehliadka. Autor tu dokázal dôstojnos samostatne mysliaceho
èloveka.
284 str., 4,50 eur, pre vás len 3,oo
¨ Proroctvá jasnovidky Vangy
Najznámejie proroctvá svetoznámej bulharskej jasnovidky o budúcnosti jednotlivcov, národov i celého sveta. Prognózy,
kataklyzmata, o Bohu, o dui, o nevidite¾nom svete okolo nás, parapsychológii,
o histórii, ezoterike, atï. Jej ivotné názory, rady i skúsenosti. O tom, èo ete
príde a kedy...
183 str., 12,00 eur, pre vás len 8,oo eur
¨ Vetko bolo inak Pravek sa nekonal
Stále novie a novie vedecké objavy ukazujú, e nielen vznik èloveka, ale aj celá
história ¾udstva boli úplne iné, ako sa uèíme v kole. Kto a preèo sfaloval históriu? Je to úplne neuverite¾né a prekvapivé. Zákonite musíte dospie k tomu, e
mnohé kacírske mylienky sú plne oprávnené. Sú vedecké doktríny uniformizmu
a darvinizmu správne? il èlovek skutoène na Zemi spolu s dinosaurami? Odkia¾ vlastne pochádzame? Sme skutoène výtvorom bohov Anunnaki? Èo spôObjednané publikácie v min. sume 10 EUR zasielame
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sobovalo cyklické katastrofy na Zemi? Kedy nás èaká najbliia katastrofa? Nemajú náhodou prastaré legendy
a texty pravdu? Ako to vlastne bolo s biblickou potopou,
Babylonskou veou, èi dobou ¾adovou?
248 str., 15,00 eur, pre vás len 9,oo eur
¨ Mystérium hyperborey
V dejinách ¾udstva je mnoho otvorených
otázok. Predpotopné udalostí, Atlantída,
Mu, ... Èo vieme o údajnej mýtickej pravlasti bielej rasy ïaleko na severe
 Hyperborey? Hovorili o nej mnohí starí
dejepisci a perzské mýty. Sme uzavretí
v matrixe padlého archanjela? Dá sa
z tohto väzenia oslobodi? Ako s tým súvisí uèenie Budhu, indických véd a kresanskej gnózy? 208 str., 11,00 eur, pre vás len 8,oo eur
¨ okujúce mylienky slávnych
Od slávnych a známych spisovate¾ov a filozofov o náboenstve, o úlohe cirkvi, o farároch, Bohu, o poverách a bludoch.
O pravej i nepravej viere atï. Skutoène
budete okovaní! Mnostvo mnohokrát okujúcich informácií z histórie cirkvi a pozadia náboenstva a viery.
172 str., 9,00 eur, pre vás len 6,oo eur
¨ Stala sa Maïarom krivda?
V roku 2020 si pripomíname 100. výroèie
vzniku tzv. Trianonskej zmluvy. ia¾, na
Slovensku je len málo ¾udí, ktorí vedia, e
táto zmluva je historicky najdôleitejí dokument, bez ktorého by nemohol existova
ani ná dnený tát.
Na druhej strane, neexistuje Maïar, nech
u ije kdeko¾vek na svete, ktorý by nevedel, èo Trianon znamená. Kadý rok si celé Maïarsko smútoène a oficiálne pripomína výroèie podpísania tejto zmluvy. Maïari sústavne u
100 rokov vykrikujú ako im bolo ublíené, ako boli okradnutí, ako strane trpia. Je to pravda alebo len úmyselne ivená a írená lo? Ako to v skutoènosti bolo? Èo viedlo
k tzv. národnej tragédii Maïarov a rozpadu Uhorska? Hutne a zrozumite¾ne podané mnostvo historických faktov
a argumentov.
160 str., 9,- eur, pre vás len 5,oo eur
¨ Sú Slováci extrémisti?
V poslednom období sa u nás èím ïalej
viac hovorí o nebezpeèenstve extrémizmu
a potrebe bojova proti nemu. Sú snáï
Slováci nejakí faisti alebo nacionalisti?
Aká je pravda o údajnom extrémizme na
Slovensku? Je hovorenie pravdy extrémizmom? Aká je pravda o Slovenskom táte
a o Tisovi? Skúsme porovna napríklad
Tisu a Horthyho! Dokedy budeme obviòova takto sami
seba? Nájdeme odvahu hovori pravdu aj o extrémizme
u susedov? A èo na to nai politici?
188 str., 9,00 eur, pre vás len 7,oo eur
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¨ Krvavé impérium
Utajované dejiny 20. storoèia
Napadlo vám niekedy, e exitujú dve histórie? Jedna pre masy a druhá pre zasvätených? Ako Amerièania zbohatli?
Ako a preèo vznikla svetová hospodárska kríza? Ako vznikla 1. svetová vojna?
Zabudnite na Sarajevský atentát. Kto
a preèo ju rozpútal? Kto na tom zarobil?
Keï historické fakty sú úplne odliné od skutoènosti.
Kto urobil revolúciu v Rusku a preèo? Èo sa v tom èase
v Rusku dialo? Úèelové výmysly a realita. Mnohé vecí sa
udialo úplne inak ako sa oficiálne tvrdí. A èo 2. svetová
vojna. Bol za tým skutoène len Hitler? Atómová hrozba
svetu. Pokusy o povojnovú konsolidáciu. Berlínska kríza.
Schumannov plán. Európa po 2. svetovej vojne. Propaganda a dezinformácie. Diverzia proti ÈSSR. Dnes u niè
z toho nie je pravda. Spojenci nám vdy chceli len dobre?
Idey európskeho zjednotenia. aké a dlhé rokovania.
pioná proti Rusku. Hospodárska vojna proti socializmu. Vojenské obk¾uèovanie. Vojensko-priemyselný komplex. Krach Ruska i socializmu, atd. Bohato ilustrované.
704 str., 29,00 eur, pre vás len 23,oo eur
¨ Zloèiny kapitalizmu
O zloèinoch komunizmu sa toho pohovorilo u ve¾a a stále sa pripomínajú. Èudné
ale je, e o zloèinoch kapitalizmu sa slune a povinne mlèí. Preèo? Vak dnes tu u
nemáme kapitalizmus, ale predsa demokraciu a slobodu! Najznámejie zloèiny
kapitalizmu od jeho vzniku a do konca
20. storoèia. Neuverite¾né a strané!
Vykorisovanie a zabíjanie pracujúcich v Anglicku a
Francúzku, kruté otroctvo èernochov, vyhubenie indiánov
v Amerike, 1. a 2. svetová vojna s miliónmi obetí ¾udských
ivotov. Genocída na Kube, v Indoèíne, Vietname, vo východnom Timure, atï. Zloèinnos, drogy, represie, potieranie ¾udských práv, výsmech demokracie, zbrojenie, vykorisovanie, invázie, okupácie, vojny a masové vradenie - to je pravá tvár kapitalizmu. To ste ete neèítali!
524 str., 17,00 eur, pre vás len 14,oo eur
¨ Èo neviete o karme
Karma a milos. Aký je vzah svetových
náboenstiev ku karme a reinkarnácii?
Aký je vzah kresanstva k reinkarnácii?
Preèo kresanstvo zamlèuje pravdu o reinkarnácii? Èo hovoria filozofi o karme
a reinkarnácii? Reinkarnácia vo svetovej
literatúre. Obmedzuje karma nau slobodu? Protireèí reinkarnácia uèeniu o evolúcii? Aká je teda
tajomstvo Boej milosti? Aký význam má uèenie o karme
a reinkarnácii pre ¾udstvo a preèo to pred nami zamlèujú?
148 str., 9,00 eur, pre vás len 7,oo eur
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¨ Vyhubia nás epidémie?
Nepoznané dejiny ¾udstva a mikróbov.
Keï sa pozrieme do histórie ¾udstva zistíme, e mnohé udalosti sa stali úplné inak
ako nám ich prekladá povrchná oficiálne
historiografia. Epidémie mali obrovský
vplyv na históriu ¾udstva. Závisel od nich
rozkvet i zánik celých civilizácii. Vyhladili
populácie celých kontinentov. Spôsobili zánik ríi Mayov, Aztékov a Inkov. Osýpky a kiahne v minulosti masovo vradili. A nebezpeèenstvo stále pretrváva. Objavila sa nielen ebola, ale aj malária, týfus i ltá
zimnica sú stále tu. Stále viac sa íria nielen sa nakazené komáre ale aj zákerné kliete. Ani hlodavce pri írení
nemocí nemono podceòova. Ani s boreliózou sme si stále neporadili. Mikróby sa nepredvídate¾ne a rýchlo prispôsobujú. Èo nás ete èaká?
320 str., 12,00 eur, pre vás len 9,oo eur
¨ Superkríza prichádza
Dennodenne prichádzame do styku s peniazmi, ale rozumieme im aspoò trochu?
Skade sa berú? Ako vlastne vznikajú?
Èo to vlastne peniaze sú? Viete, e vznikli vlastne podvodom? Preèo zanikol tzv.
zlatý tandart? Ako vznikla najväèia finanèná konpirácia v dejinách? A aké má
následky dodnes? Preèo vznikajú ekonomické krízy? Aká
je výka skutoèného amerického dlhu? Dá sa vôbec zaplati? Je kolaps súèasného svetového systému nevyhnutný? Komu sme vlastne vetci dlní? Dokedy to ete vydrí? Prichádza superkríza a prídeme o vetko?
168 str., 9,00 eur, pre vás len 7,oo eur
¨ Karma a reinkarnácia
Preèo ste tam kde ste. Najslávnejí americký jasnovidec a lieèite¾ Edgar
Cayce o karme a reinkarnácii. Preèo je
ná terají ivot plný problémov a konfliktov? Od èoho závisí naa karma
a reinkarnácia? Aké sú dôsledky rozvodov na nau karmu? Môu ma alkoholizmus, rakovina a iné onemocnenia
karmický základ? Aký význam majú
dobré èi zlé rodinné vzahy pre ná osud? Vyberáme si sami svojich budúcich rodièov? Existuje skupinová karma?
A kedy sa znovu narodíme?
160 str., 8,00 eur,
pre vás len 6,oo eur
¨ Preèo sa vradí v Palestíne
Kto sú obete a kto teroristi? O èo ide
v skuteènosti v Izraeli? Sú idia vôbec
idmi? Kto sú vlastne dnení idia? Aký
je postoj k neidom? Je moné, aby
USA ovládali idia?
160 str., 8,00 eur,
pre vás len 4,oo eurá
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¨ ivot medzi ivotmi
Uèenie o karme je jediné, ktoré dokáe
vysvetli to, v èom vetky náboenské
a politické ideológie zlyhávajú. Vysvet¾uje: Aký je zmysel a cie¾ ivota. Èo je to
osud. Preèo sa mi stalo to èi ono. Preèo je
na svete utrpenie. Preèo existujú rozdiely medzi ¾uïmi. Èo je nadanie. Èo je láska a vedomie. Preèo nemáme pohàda
druhými. Preèo máme by láskaví. Dokonca od základu
zmeníme nazeranie na ¾udský ivot a súèasne môe vynikajúco pomôc riei nae ivotné problémy. Je tým najdôleitejím uèením, ktorému by ste mali venova svoj èas
a túdium.
184 str., 8,00 eur, pre vás len 6,oo eur
¨ Dejiny Uhorska ako ich nepoznáte
Pravdivé dejiny Uhorska  nie také, aké
nám ich predstavujú maïarskí historici
a nai slovenskí renegáti. Smutné a prekvapivé fakty o minulosti naej spoloènej
uhorskej vlasti. Nebudete ¾utova.
Maïarskí historici maïarskú minulos
vdy prifarbovali a prifarbujú ju aj dnes,
a je smutné, e aj nai historici tieto rozprávky stále preberajú. Mnohé udalosti
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sa stali toti úplne inak ako to uvádza oficiálna história.
U samotnú situácia v strednej Európe pred príchodom ugorských kmeòov bola úplne iná, ako to píu maïarskí
historici. Aj vznik tátu, aj podiel naich predkov na jeho
vzniku je zamlèovaný alebo prekrúcaný, ani iaden krá¾
tefan by neil bez naej pomoci. Aj so svätotefánskou
korunou to bolo vetko inak. Úplne podrobne sa dozviete
celý príbeh. A aj aké mal pokraèovanie.
Smutná je aj skutoènos o údajnom hrdinskom boji
Maïarov proti Turkom, lebo aj to bolo úplne inak. Maïari
neboli ani ochrancami Európy a ani kresanstva pred osmanskou expanziou, len sa do tej pozície nasilu pasujú.
Kto vlastne bojoval proti Turkom? A èo sa dialo potom?
Preèo bolo Uhorsko také zaostalé? Kto za to mohol? Èo sa
stalo? A mnoho iných udalostí.
Aké sú fakty o násilnej maïarizácií obyvate¾ov Uhorska?
Viete, e najviac sme trpeli my Slováci? Nie Chorváti,
Srbi, Rumuni, ale my Slováci a a Rusíni. Uvidíte konkrétne èísla pod¾a oficiálnych maïarských tatistík.
A ako to bolo so zánikom Uhorska? Kto za to môe? Nie
zlý Trianom, ako sa to vtåka celé desaroèia do hláv obèanom Maïarska a aj malým deom, dokonca aj u nás na
Slovensku. Boli to ialení a nezodpovední maïarskí nacionalistickí politici, ktorí Uhorsko definitívne znièili. Kto
a ako? Èítajte pozorne. Mnoho vecí sa dozviete, mnoho veci pochopíte.
340 str., 15,00 eur, pre vás len 10,oo eur
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