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Slovenské príslovie
„Sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú“ – no typické demokratické
Však predsa poznáte všetci Slováci toto ľudové slovenské príslovie : „Sľuby sa sľubujú, blázni sa
radujú“.
A teraz ako to krásne sedí na túto „demokratickú dobu“... Ako riť na šerbeľ.... Ako sa hovorí na
Slovensku.
Však toto je dokonalé príslovie aj pre tento zločinecký mafiánsky demokratický systém, hoci toto
príslovie vzniklo na Slovensku po mocenskom ovládaní Slovenska silami satanského Vatikánu. O tom,
že Vatikán je úhlavný nepriateľ Slovákov, píšem aj v mojej samostatnej knihe....
Teda - sľubujú... a sľubujú,... pri každých voľbách „demokratických“ a všetci... a nakoniec nikto nič
nesplní!!
A prídu noví „demokratickí“ politici a nové „demokratické“ strany.... a zasa sľubujú a sľubujú........
a HOVNO!
Chápete vy tupci priemerní? Radujete sa?.... však ste čistí blázni!
Zopakujme si staré slovenské príslovie :
„Sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú“....
Chápete vy všetci demokrati, ktorí chodíte k voľbám a volíte... a volíte.... , že ste BLÁZNI?!
Nedochádza Vám to a budete chodiť k demokratickým voľbám a voliť až do konca vašich životov??
Hoci akýkoľvek múdry muž vie, že všetky demokratické voľby od pádu Mečiara na Slovensku boli
sfalšované!!!!!!!
Opakujem!! , boli všetky sfalšované!
Ale ... blázni sa radujú....
A viete ako to „podľa mňa“ bolo s voľbami, keď Mečiar prehral? .... Prišli za Mečiarom a povedali mu
asi toto : „Tieto voľby prehráš, ak nebudeš súhlasiť s tým, ale budeš chcieť dokázať, že voľby boli
sfalšované....a pod. ..... tak zabijeme celú tvoju rodinu a aj ty sa nedožiješ ani 2 roky po voľbách...“
Však neviete, ako zabili toho múdreho a spravodlivého lekára žida Zele..... ,ktorý kritizoval
vakcináciu a patril medzi hlavných kritikoch, ktorí otvorene hovorili, že táto vakcinácia je úmyselný
„holokaust“ ale nielen židov, ale aj celej bielej rasy.... Opäť len musím súhlasiť s prehlásením Ruského
ministra zahraničia Lavrova, že „múdry žid vie, že najväčší antisemiti sú židia“... A smejem sa....
V Izraeli a v USA skoro praskli...., aby sa Lavrov ospravedlnil... Ale Lavrov sa nikdy neospravedlnil...
Ospravedlnil sa Putin... A viete, prečo to bolo takto zohraté?... Toto Lavrovové prehlásenie nebola
žiadna jeho osobná iniciatíva....!! Prečítajte si aj iné moje články...
Však si všimnite, že tie smrtiace jedovaté mRNA vakcíny dávali len štátom a národom bielej rasy...
Skoro nič v Afrike, latinskej Amerike, ani v Ázii..... dokonca India, Čína a aj Rusko oficiálne na štátne
úrovni zakázali tieto vakcíny!!
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Ale vám tupcom sľubovali, akí budete zdraví a odolní koronavírusu po tejto vakcíne.... Ha, ha.... „Sľuby
sa sľubujú, blázni sa radujú“...
Ste tak tupí vy všetci vakcínovaní... Ste tak tupí, vy všetci demokrati....
Prečo ste takí tupí, že veríte sľubom zločincov a klamárov?... Však nevidíte, že demokrati klamú a
klamú... a kradnú a kradnú?? Sľubujú a sľubujú....
Ako odozva na súčasnosť demokratickú a slobodnú tržnú ekonomiku vzniklo nové ľudové príslovie:
„Za socializmu kradli vrecká cementu, teraz tí demokrati ukradnú rovno celú fabriku“.
Ale sľubujú Vám, že sa budete mať lepšie....... Vy veriaci hlupáci týmto zločincom, teda všetci voliči
v demokratických voľbách - ste čistí blázni!!!!!!!!!
S pozdravom
Pavol Peter Kysucký

www.obrodaslovanov.sk
info@obrodaslovanov.sk

Bankové spojenie :
VUB bank a.s., č. ú. :
SK3002000000003890554755

IČO : 50628496
www.obrodaslovanov.sk

