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Rozbitá Země Krále Svätopluka – ČESKOSLOVENSKO – místo mého zrození – vesnice
PAVČINA LEHOTA - mé nejmilejší HVIEZDIČKA – La HACIENDA La JORGE !!!
Šikana mojej osoby zo strany obecneho uradu Pavčina Lehota : PREČO ?
Som majitel súkromných pozemkov do 20 hektárov a je mi zima , moje pozemky
ktoré mi spoločnosť-ľudia – úradníci na slovensku znemožnujú spravodlivo užívať !
Čo sa za tým skrýva … Je toto vôbec spravodlivá demokratická spoločnosť toto
slovensko ? 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010
„A tu konkretne fakty co vsetko“ „tato spolocnost a ludia na slovensku“
znicili priamo mne : to čo som ja a moji predkovia vytvoril
píšem ráno 031620170516am

Príbuzenstvo a zakony slovenska – ked som bol

mladý 1984 – 1988 a pak 1989 dodnes 2017 a žil s nádherným človekom , nádhernou jemnou
dívkou byli u moci komunisté jako teťka jenom si říkají demokrace a místo abych měl spravedlivé
podmínky k založení si své rodiny a k užívání mého soukromého majetku , tak dodnes všichni žijí
voči mne
moc nespravodlivě. Nemužu žít tak jak je správné.Lidé u moci jsou ke mně velice zlí i když ja
jsem hodnej člověk oni to neumí spoznat a chovají se velice agresivně i v jejich správaní i v jejich
rozhodování pokud jde o státní správu a taky kolem lidi sousedé a jejich spusob života atd. I
turisté chodí si po mejch pozemcích dělají věci že hruza například jse neštítili udělat na mém
velice drahém mé duši míste jejich velkou toaletní potřebu . Jso to velice primitivne myslící lidé
co to udělali.

Místo kde SPOLUVLASTNÍK nemá šanci moh by i umřít no spoluvlastníci i Příbuzní ví
své : Je im to úplne jedno !

SPOLUVLASTNÍK – to jsem já mohu i umřít no …

SPOLUVLASTNÍCTVÍ v PAVČINE LEHOTE ...
Book – 001

Nemám čo do úst v rodnom kraji a preco !? Lebo úrady a úradníci :

Book – book002 Prežil som zimu na ceste poznania ľudí 2016 – 2017 v utrpení ...
Book – 003 Aký je rozdiel medzi súkromným vlastníctvom a spoločným vlastníctvom ???
Book – 004 Spoluvlastníctvo - ako jeden spoluvlastník stratil aj život a ostatným to vôbec nič
nehovorí pretože im príroda nedarovala potrebné schopnosti.

Book – 005 Môj život v utrpení ako spoluvlastníka pozemkov , ktoré užíva urbárske spoločenstvo
Pavčina Lehota proti môjmu nesúhlasu , na základe súhlasu väčšiny spoluvlastníkov lesnych
pozemkov aj lúk atď..
Book – 006 Môj život v utrpní ako spoluvlastníka pozemkov s mojimi príbuznými z ockovej strany ,
ktoré užíva proti môjmu nesúhlasu obec Pavčina Lehota na základe súhlasu väčšiny spoluvlastníkov
mojich príbuzných s ockovej strany.

6 - Skutočná – reálna „001“ Pavčina Lehota - aká je aká bola a čo ju čaká - aký
vplyv mala a má na môj život .
Obecné stromy mi dlhé roky bránia vo vstupe na môj súkromný pozemok a ľudia sa ku mne
zachovali keď som ich prosil aby mi to pomohli vyriešiť aj na obecnom úrade veľmi nepríjemne a
teraz môžem dnes keď ma oziabaju moje ruky i nohy vo vlastnom domčeku jako spoluvlastníka lesov
no nemám čím kúriť, keď píšem tieto riadky ! ,
že ich spôsob správania sa ku mne aj v osobnom kontakte presahoval zakázanú hranicu aj zákonnú
nielen etickú v medziľudských vzťahoch.
Dá sa povedať veľmi výstižne a jednoducho :
Peniaze sami o sebe za to nemôžu , ale ľudia čo po nich túžia ničia krásu ľudských duší ! A hlavne tí
ľudia čo peniaze nadobúdajú mafiánskymi spôsobmi , čiže nelegálne , klientelizmom , konfliktom
záujmov , korupciou , pod rúškom nielen dvojzmyselných ale aj daleko zložiteších reklamných a
ľudských klamstiev napríklad masovou turistikov produkciou techniky aut nadúnosným množstvom
pre túto planétu a vlastne si zabíjajú svoje detičky a svoje ďaľšie generácie znečisťovaním ovzdušia ,
ľudská tragédia - atď :

Mafia – Prečo ?
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Skutočná reálna Pavčina Lehota
Pozemok násilne vzatý v čase Československa - politického stavu socializmu do roku 1989 komunistami a dodnes užívaný nie na poľnohospodárstvo ako to
pôvodne užívali moji predkovia ale na … a tiež môj nemalý spoluvlastnícky podiel… m2 . Je to smutná realita a môj život sa práve na tomto princípe aj v
mnoho ďalších oblastiach tohto štátu zformoval do môjho terajšieho obrazu ! Som múdry člověk a nezvolím si nikdy diabolskú možnosť žiť jako niektorý
ľudia v tomto štáte viz poznámka : spôsob života ľudí na mieste môjho rodiska.

Jedna s veľa dalších skutočných skutočností .

Stačilo by aby zemička po predkoch slúžila na to na čo slúžila predtým ale násilné nemúdre zmýšľanie ľudí v tejto spoločnosti viedlo k terajšej
reálnej násilnej forme spoločnosti.Je to výsledok hlavne myslenia ľudí sformovaných komunistickým myslením a takýto ľudia ešte na slovensku
žijú a sú aj při moci vo vedení tejto spoločnosti aj v tomto roku stále ešte roku 2017. Mám vlastnícky list na časť aj tohto pozemku a násilne užíva
obec Pavčina Lehota aj mô podiel vo výmere okolo 1700 m2. Takto ja musím sám slabý pozerať na jednu takúto zemičku čo mi patrí podľa listu
vlastníctva no užíva ju obec ! Toto je Slovensko postkomunistická rozbitá aj Svätoplukova zem !!! Juraj 28.02.2017 03:55:16 AM ráno
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Takýto kus zemičky aj nevyužitý vlastním takže može sa povedať že toto je moje no nemôžem to užívať lebo väčšina ľudí má
moc v tomto „štáte“ a rozhodla i rozhoduje !

8
A lesy a luky v urbarskom spoločenstve to je tiež to isté moc smutná tragédia môjho života.Teraz je plus 8 stupnov v zbicke
kde píšem tieto riadky je mi poriadne zima no ľudia sa zachovali tak , že už viem na nich nemôžem spoliehať nechali by ma aj
zomrieť bez výčitiek či už v ich dušiach alebo mysliach sú tach naučený žiť aj medzi sebou sú k sebe bezcitný, takže toto je
ochrana prírody slováci potomci kráľov !?
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Verše o lásce
Že s láskou v srdci je všetko tak krásné hvězdičko má,
to řeknu Tobě , to řeknu nebesum, to řeknu sluníčku,
to řeknu studánce , čistounké v lesí i podlesí tam v dálce,
řeknu to i andělíčkovi v nebíčku co o Tobě mi zvěsti přináší.
Jorge 16.března 2017 14:56
Hvězdička
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Moje túžby 1992

Moje šťastie 2014-2015 a poznanie ľudí ako skutočne bezcitne dokážu žiť !

My life 2016 v utrpeni bolesti a i šťastí a láske.

16
Je veľmi smutné keď ľudia čo robia zle sa nechcú o tom ani rozprávať a tak je to zlé čo robia veľmi
ťažké vyriešiť.Keď si neuvedomujú zlo čo robia.

Základ by malo byť medzi ľudmi pochopenie , láska ,porozumenie a zdravý , hlavne zdravý spôsob
života. Ja milujem hlavne skromnosť.
Juraj George Jorge … 14:42 16.marec 2017 Hviezdička

