
OBRODA SLOVANOV, občianske združenie, Ochodnica č. 60, 023 35 Ochodnica

Vybavuje : Ing. Pijak Pavol Dátum : 5.7.2022

Nerozumie Putin veciam?

Dňa 24.5.2022 som napísal článok „Putin asi nevie, čo chce“. 
Teraz mám pocit, že tento článok môžem doplniť... Predtým si však určite prečítajte na našich 
www.obrodaslovanov.sk informácie o mojej knihe „Svetová vojna v r. 2025“. Samozrejme, že tí, ktorí si
prečítali celú túto knihu, budú mať lepšie možnosti chápania tohto článku. Tento článok je síce veľmi 
krátky, ale súčasne „zložitý“ pre schopnosti myslenia priemerných ľudí a títo priemerní tomu určite 
nebudú rozumieť. Takže si vy – čitatelia – overíte si, aké máte mozgové schopnosti logického 
myslenia....

Dnes som na internete čítal, že Ruská armáda odišla zo „Zmijného ostrova“ v Čiernom mori, aby ukázali
dobrú vôľu, že nemajú záujem blokovať lode v Odeskom prístave, aby mohli vyvážať obilie 
z Ukrajiny....
Čo to znamená? To má veľa významov :

1. Rusko ukazuje, že skutočne nechce blokovať vývoj obilia z Ukrajiny, údajne pre štáty, ktoré 
trpia hladom.... hovno.

2. Tento počin Ruska „ubezpečí“ Západné elity, že Rusko je slabé a začína ustupovať... Takže tento
čin výrazne zvýši sebavedomie Západu proti Rusku, že Rusko ustupuje a Rusko začína 
prehrávať. 

3. Západ je zdegenerovaná genetika a oni nie sú schopní myslieť a chápať, ako myslia im 
„duchovne nadradení“ Slovania....... len sa opakujem... čítajte moju knihu Obroda Slovanov... 
a niečo z tejto knihy je vždy aj v ďalších mojich knihách.

4. Teda táto „akože slabosť Ruska“ doslova provokuje Západ zaútočiť na Rusko atómovými 
zbraňami... Chce toto Rusko? .... Smejem sa... ale v iných mojich článkoch a knihách píšem.,,, že
toto doslova Putin a spol. pripravujú...?! Avšak!!, neviem, či to robia vedome, alebo len 
podvedome! ...... Dokázal som jasne hlavne v mojej knihe „Svetová vojna v r. 2025“, že 
„budúcnosť je známa“...!! Len tupci a Vatikánski pomätenci nechápu..........

Tento počin „slabosti Ruska“ tiež opäť Západ „naštartuje“ proti Rusku ešte viac....!
Bol samit NATO, kde sa štáty NATO dohodli, že výrazne zvýšia dodávky zbraní na Ukrajinu. Údajne 
do konca leta dodajú na Ukrajinu 600 tankov, 500 delostreleckých systémov, 140 000 protitankových 
systémov, 600 000 ks delostreleckej munície, moderné raketové systémy protivzdušnej obrany 
a protilodné systémy...

Čo bolo skôr? Samit NATO, alebo oficiálny Ruský ústup z ostrova „Zmijnyj“? Chápete, ako je to 
koordinované? Len akože nevieme, kto je za tým...
Takže Rusko zahájilo ústup..... Na Ruskom internete sa objavil názor „Sivkova“, že NATO sa rozhodlo 
bojovať do posledného Ukrajinca a viesť vojnu do poslednej fungujúcej fabriky v     EU...!! Pretože tým 
USA zničia Rusku ich Slovanskú spolupatričnosť na Ukrajine a aj v ostatnej Európe a súčasne 
ekonomiku EU, ktorá je pre USA konkurenčná... Ha, ha.
Prečo Rusko ustupuje? Je vojensky slabé?
Len minimum ľudí vedia, že v r. 1816 n.l. tu už bola atómová vojna.... Vtedy celú planétu zasiahla 
atómová zima, v lete padal sneh, bola tma aj cez deň..., veľká neúroda a hladomor...
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Hovorím o Veľkej Tartárii....... Ako tie „svine“ zničili a vyvraždili celú Veľkú Tartáriu na Sibíri... 
Árijcov a Rusov Slovanov... 
Vie toto Putin? ....Určite to vie....!!!! 
Ja osobne by som opätoval zničenie tejto „duchovnej“ civilizácie a ja osobne by som zničil „atómovými 
zbraňami“ teraz celú túto skurvenú Západnú civilizáciu aj s Japonskom!

Prečo teda Putin neustále ustupuje a tak Západu umožňuje koncentrovať ekonomický potenciál celého 
Západu a teda aj EU a teda ..... aj Slovenska – proti Rusku? 

V Západnej civilizácii prebieha všeobecná degenerácia hlavne mladých ľudí... Pritom vieme, že to 
organizujú židia sionisti s úmyslom zničenia bielej rasy... Vieme, že Západné národy bielej rasy sú 
zdegenerované genetiky z prvotnej základnej genetiky Slovanov. Slovania boli prvotná biela rasa... Ako 
prebiehal vznik ďalších genetických haploskupín... geneticky už však poškodených? O tomto procese 
degenerácie po dobu asi 500 rokov píšem v mojich knihách.

Takže vie Putin a jeho kolektívne ruské vedenia štátu o tejto degenerácii genetiky Západných národov 
a štátov? Ak to vedia, tak musia vedieť, že celý Západ pôjde hoci aj do atómovej vojny proti Rusku!!
Teda prečo proti tomu nič Rusi nerobia?? Sú masochisti a už sa zmierili s tým, že v tejto atómovej vojne
prehrajú? Však Putin stále od r. 2014 len ustupuje... a teraz zasa ustúpil z ostrova „Zmejnyj“... 
Mimochodom tento ústup je z vojenského hľadiska absolútne logický!! Však na tom maličkom ostrove 
je všetko sústredené na malej ploche. Teda útočníci zo všetkých strán ich majú ľahko na muške... Ale 
prečo teda tento ostrov Rusi obsadili, ak vedeli, že je to z taktického hľadiska nezmysel a vedeli, že 
skoro ustúpia?? Sú tí Rusi asi hlupáci? No nie? .... Viete, vy priemerní ľudkovia ste totálni hlupáci a nie 
vedenie Ruska!!! Jednoznačne to bolo dávno dopredu plánované...
Tak isto ústup ruských vojsk od Kyjeva?... ha, ha...

A teraz si uvedomte, že všetko, čo sa deje mimo Čínu, Indiu a asi už aj Irán.... za všetkým sú židia 
sionisti a chasidi..... Na tému pochopenia židovskej otázky doporučujem jednoznačne 
htpps://aeronet.news a autora tohto vebu pána VK.... Títo židia sionisti a chasidi bojujú medzi sebou 
o nadvládu nad touto planétou... Čína sa im už totálne vymkla spod ovládania.... India k tomu smeruje... 
Ale Rusko je v súčasnosti totálne ovládané Chasidmi... teda Putin je „človek ruských židov Chasidov“. 
Naopak EU je kompletne ovládaná Sionistami a v USA bojujú medzi sebou Sionisti (Clintonovci a spol.
demokrati) a Chasidi (Trump a spol. republikáni). Ale to je len také koncepčné rozdelenie... pretože 
„myslenie“ týchto genetických zločincov je podstatne zložitejšie...

Hlavné, židia sionisti a chasidi bojujú medzi sebou na život a smrť, kto bude vládnuť nad touto 
planétou...
Neviete? Teda ste totálne nevzdelaní... Veríte aj Darwinovej evolučnej teórii??... Teda tiež ste totálni 
nevzdelanci......... Títo pozitívne mysliaci degenti majú okamžite depresie, ak im niečo nevychádza... 
A preboha,.... oni nás nemilujú...? Tí vyznávači Koránu Vás LGBTI (degenov) nielenže nemilujú, ale 
oni Vás vraždia??? 

Však viete, ako Lavrov povedal, že múdry žid vie, že najväčší antisemiti (protižidovskí) sú práve 
židia....!! Predseda vlády v Izraeli požadoval ospravedlnenie Lavrova.... Ale predstavte si, že Lavrov sa 
nikdy neospravedlnil – však prečo, ak má pravdu – ale ospravedlnil sa Putin??? Chápete, prečo Putin? 
Nie?..........

Putin je ich človek... Ale v konečnom dôsledku, všetko čo vyplynie z konania Putina smeruje 
k „ustupovaniu“ Ruska od ich pozícií... Smejem sa, aké geniálne... Čím viac bude Rusko ustupovať, tým
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rýchlejšie sa bude blížiť atómová vojna Ruska proti Západu... Takže ja neviem, či je Putin hlupák?, 
alebo dopredu plánuje túto atómovú vojnu proti Západnej zdegenerovanej civilizácii? 
Alebo si myslíte, že JA som génius a Putin je hlupák?........

Tí, ktorí ste čítali moju knihu „Svetová vojna v r. 2025“, tým vám musí byť ešte jasnejšie, že táto vojna 
musí byť!!!!!!!

A smejem sa,..... budem chápať, ak Rusko tú vojnu na Ukrajine hoci aj prehrá... A Rusku zostanú len tie 
územia, ktoré v čase „podpisu mierovej zmluvy“ medzi Západom a Ruskom budú pod ovládaním ruskej 
armády. Rusko sa musí vyhnúť masívnemu vyvraždeniu „dočasných debilov“ Ukrajincov.... Ukrajinci 
sú tiež geneticky Slovania a dokazujem, že Slovanská genetika je najkvalitnejšia...Aj keď aj 
najkvalitnejšia genetika bola ich „tvorcami“ úmyselne poškodená, aby títo mimozemšťania mohli 
ovládať ľudský rod... Ale s rasami je to oveľa zložitejšie a tieto mimozemské civilizácie, ktoré vytvorili 
súčasné ľudstvo... po globálnom zániku Lemúrie a Hyperborey a aj Atlantídy – boli „koristnícke“ 
a preto táto ľudská civilizácia je tak zásadne geneticky a teda aj duchovne poškodená, že dejiny ľudstva 
na tejto planéte sú dopredu spočítané!! Žiaľ....
Zásadné chyby v genomu ľudí sa asi nedajú opraviť..... Je tu len duchovná možnosť zmenou myslenia 
zmeniť genetiku a kvalitu mozgu, nezávisle od týchto našich „vesmírnych tvorcov“, ako píšem v mojej 
knihe Obroda Slovanov.
Však .... aká je duchovná úroveň a myslenie ľudí okolo vás??........
Nič.......
Chápete?
Aj keď vy priemerní absolútne nechápete, že Vatikán je organizátor tohto zničenia Slovanov – ako 
najvyššej genetiky aj myslenia na tejto planéte. Prečítajte si moju knihu „Vatikán je úhlavný nepriateľ 
Slovákov“.
A smejem sa.... Putin o tom nič nevie?...

Tak teraz otázka pre „vysokých inteligentov“. Dá sa odvrátiť Svetová atómová vojna v r. 2025 – ako 
píšem v mojej rovnomennej knihe?....
A ako to chcete dosiahnuť?... Však vy „mierumilovní“ tupci... o ničom nerozhodujete a hlavne....... ani 
ničomu nerozumiete!! ..... Ste tupci a ešte k tomu vystrašení po celý váš život... Máte strach zo 
všetkého... z obecných úradov, daňových úradov, z policajtov, zo súdov... však chápete, akí ste 
HOVNÁ!?  A ešte sa tí zdegenerovaní „demokratickí“ muži boja aj svojich žien.....?! Tak to je vrchol 
degenerácie bielej rasy a asi skutočne je potrebné prejsť na Korán? Aj keď, čítali ste Korán? Je 
preložený do slovenčiny..... 2 knihy. Však to je ideológia pre „nemysliacich“..... A predstavte si, že 
vyznávačov Koránu je cca 1 miliarda ľudí na tejto planéte, teda cca 15-20 % populácie. Ako chcete 
riešiť nevzdelaných vyznávačov Koránu? Oni chcú bojovať? Tak asi si to chcú rozdať v „Svetovej vojne
v r. 2025“...??
Teda jasné... toto je planéta bláznov... alebo možno planéta opíc?
Ale vráťme sa k Putinovi... On len predĺži agóniu zničenia ľudstva a tejto planéty... ale neprináša 
riešenia a ani to nemôže urobiť, pretože ináč tí „demokraticky a slobodne tržne ekonomicky mysliaci“ 
by ho UKRIŽOVALI...., tak sú duševne postihnutí všetci tí blázni okolo.....

Preto Putin vie, že ak bude neustále ustupovať Západu a Vatikánu, tak nevyhnutne vyvolá svetovú 
atómovú vojnu.... Chápete?
On to chce! On nikdy neodpustí Fínsku jeho zločinecké a vražedné chovanie sa proti Leningradu za 2. 
svetovej vojny!!
A v určitom čase, keď Putin povie generálom, že už nie je iná možnosť.... ako ochrániť Rusko, len 
zničením Západnej civilizácie atómovými zbraňami... Tak všetci ruskí generáli .... a tak to budú cítiť aj 
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skoro všetci Rusi, že nie je iná možnosť.... tak Rusko napadne celú Západnú civilizáciu atómovými 
zbraňami a definitívne túto „skurvenú“ civilizáciu zničia!
Mor HO!

S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
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