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Sionistický plán zníženia počtu obyvateľov Západnej civilizácie
Tento plán bol zverejnený na internete už v r. 2014. Na tomto vebe je článok, kde o tom píšem. Vtedy
som však nechal len odkaz na link na internete a urobil som chybu. Pretože asi za pol roka, ako som
tento článok zverejnil, tak ten článok na internete upravili a plánované počty obyvateľov pre r. 2025 sa
stratili.... Jednoducho to vymazali!! Ja si ale dobre pamätám, ako sa plánuje zníženie počtu obyvateľov
v jednotlivých štátoch, mám dobrú pamäť na čísla a fakty, tak píšem, čo som si zapamätal.
V jednotlivých štátoch píšem, o koľko miliónov sa má znížiť počet obyvateľov pre r. 2025 :
- USA – o 185 miliónov (zostane len 145 miliónov!)
- Kanada – myslím o 5 miliónov
- Veľká Británia – o 48 miliónov
- Nemecko – o 42 miliónov
- Taliansko – o 17 mil.
- Španielsko – o 11 mil.
- Rakúsko – o 1,5 mil.
- Česko – o 0,9 milióna (avšak plán asi zmenili a pokles bude oveľa väčší!)
- Slovensko – o 0,3 mil. (Avšak plán zjavne zmenili a percentuálny pokles bude asi – podľa tempa
vakcínovania - oveľa väčší ako v ČR!)
- Poľsko – o 6 mil.
- Rumunsko – o 2 mil.
- Maďarsko – o 1 mil. (tiež pokles bude oveľa väčší!)
- Srbsko – o 1 mil.
- Ukrajina – o 11 mil.
- Rusko – len o 1 milión?! – prekvapujúce!!
- Čína – len o 19 miliónov – prekvapujúce!
- India – bez zmeny
- A všetky chudobné štáty – prakticky bez zmeny..........!!
Jednoznačne z tohto plánu vyplýva, že sionisti chcú vyvraždiť skoro výhradne len národy Západnej
demokratickej civilizácie!? Prečo je to ale tak?
Môj názor je takýto :
Západ spotrebováva najväčší podiel energií a zdrojov. Na Západe je už veľký podiel zdegenerovaného
obyvateľstva – pozrite sa tie ich LGBTQ duševne chorých... A skutočne to tak aj je. Tí, ktorí dlhšie žili
napr. vo Veľkej Británii a sú schopní analytického myslenia, sú v šoku, aké veľké percento populácie sú
už totálne tupí dobytok!!!! Ich školstvo určené pre masy priemerných ľudí je v totálnom rozklade....
A pozrime sa, čo sa deje s Ruskom? Putin vyhlásil pre Moskvu tiež povinné očkovanie štátnych
zamestnancov? Premýšľajme, prečo toto urobil?
- Táto povinná vakcinácia je len s ich ruskými vakcínami, teda je to bezpečné!
- Je to vyhlásené len pre Moskvu, ale má to závažný propagandistický dosah na celý Západ!! Teda
ak Rusi povinne vakcínujú, tak by mali chápať aj obyvatelia Západu, že treba vakcínovať. Avšak
na Západe sa vakcínuje už len mRNA vakcínami (Astru Zeneca „zničili“ – úmyselne – pretože
bola bezpečná!!)
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Je vysoko pravdepodobné, že vzniknú pri masovej vakcinácii na Západe smrteľné mutácie
rôznych vírusov – ako sa stalo pred 100 rokmi pri Španielskej chrípke – odkazujem na moju
knižku „Zbytočná vakcinácia“ a dávam do tlače pokračovanie tejto knižky „Nebezpečná
vakcinácia“. Preto vakcinácia ruskou vakcínou vytvorí protilátky a títo ľudia by mali byť
odolnejší na tieto nové mutácie. Ale nie sú si istí a preto vakcínujú len v Moskve.
Putin vie, že tá zdegenerovaná časť populácie Západu je proti Rusku. Teda ak vykape táto
zdegenerovaná časť populácie, tak Rusko ovládne Európu. Týmto zmutovaným chujom na
Západe, tým sa nedá nič vysvetliť a argumentovať. Oni počúvajú svojich politických
„demokratických“ sionistických vodcov a nie sú schopní vlastného myslenia.... Smejem sa, ale
Putin určite chápe, ako to viem aj ja, že práve títo primitívi sa nechajú vakcínovať.... Takže
Putinovi stačí počkať a za pár rokov, ako budú kapať títo vakcínovaní, tak sa bude rýchle meniť
politická situácia v EU a na celom Západe v prospech Ruska.
Tu sa treba zamyslieť. Tí sionisti nevedia, že si režú pod sebou konár, na ktorom sedia?? Myslím
si, že skutočne to nevedia. Musíme vedieť, že aj medzi sionistami výrazne postúpila genetická
degenerácia. A ako degenerujú ich mozgy, tak degeneruje aj ich myslenie.... Však si spomeňte,
ako zdegnerovali faraóni a aj králi Západnej Európy a Západná šľachta.... Táto degenerácia nie je
len výsledok chybných manželstiev a kríženia bratrancov a sesterníc.... ako píšem o Islamskej
civilizácii v mojej knihe Obroda Slovanov, že až 60 % populácie islamských národov sú práve
z tohto dôvodu geneticky nevratne poškodených!! Ale u sionistov výrazne postupuje degenerácia
na princípe zmeny kvality ducha - tak musí zákonite dôjsť aj k zmene kvality hmoty. Teda ak
človek myslí podlo a nemorálne, tak zákonite a nevyhnutne sa zhoršuje kvalita jeho mozgu.
A tento proces degenerácie prebieha už za života daného človeka!! To nie je degenerácia
potomstva!! Podrobne vysvetľujem, ako hmota mení kvalitu ducha a duch mení kvalitu hmoty,
teda že tu je vzájomná interakcia, v mojej knihe Obroda Slovanov!! Preto si myslím, že sionisti
sa už skutočne dostali do štádia všeobecnej duchovnej degenerácie, že skutočne nechápu, čo
robia!!
Putin musí vedieť, ako to viem aj ja, že tie ich mRNA vakcíny sú „tekutý“ hardvér, ktorý bude
napojený na 5G siete. Zapnutím 5G sieti začnú ovládať ľuďmi, ktorí teda medzitým nezomrú.
A tieto masy „zombí“ sa stanú smrteľný problém pre nevakcínovaných mRNA vakcínami. Je
jasné, že žiadni schopní ľudia, ani vedúci pracovníci a ani majitelia firiem sa nedajú
vakcínovať... Urobia si falzifikáty doklady, že sú vakcínovaní, ale nebudú vakcínovaní. Ale
práve títo schopní sa postarajú, aby vakcínovaní zomierali čo najrýchlejšie!
Vieme, že Západ ovládajú sionisti a Rusko ovládajú chasidi – teda židia. (A Ukrajinu napr.
ovládajú teraz sionisti...) Vieme, že Putin slúži Chasidom, teda židom. Preto nevieme, či sa len
sionisti s chasidmi nespojili proti Slovanom? Pretože cieľ týchto zločincov je vykynoženie
Slovanov! Ale súčasná eliminácia Západnej zdegenerovanej časti populácie bude pre Slovanov
paradoxne len výhodná!! Ale opakujem, židia či už jední alebo druhí, pre nich sme Slovania,
teda prvotná genetika bielej rasy, haploskupina R1a, vraj otroci... ale majú z nás strach! Ja
strach nemám ani zo smrti.... ale oni nech sa len boja ..... Pretože Boh nemôže tento boj so
Satanom prehrať!!!!!!!! A my Slovania sme bližšie k Bohu, ako akékoľvek iné národy a genetiky
na tejto planéte bláznov! Ale nesmieme zdegenerovať. Preto možno bude aj dobré, aby aj na
Slovensku tá zdegenerovaná časť populácie – pre ktorých je „Západná demokracia“,
humanizmus, ľudské práva, feminizmus, demokratická emancipácia žien.....LGBTI, slobodná
tržná ekonomika...... nirvána.... aby „skapali“. Ale možno sa mýlim? A pravda je iná?
Premýšľajte tí, ktorí ste toho schopní.

Doporučujem si vypočuť toto video dole od pani Soni Pekovej. Aj ona vie, že väčšina tých
vakcínovaných s mRNA vakcínami do 5 rokov zomrú..... A do 10 rokov zomrú ostatní.........
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https://youtu.be/X6V5rvmY-QA
S pozdravom
Pavol Peter Kysucký, 10.7.2021
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