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OBRODA SLOVANOV, občianske združenie, Ochodnica č. 60, 023 35 Ochodnica 
    
 
       Vybavuje : Ing. Pijak Pavol Dátum : 27.9.2022  
 
 
 

Ako zlikvidovať demokraciu a nastoliť opäť totalitu 
 
V mojich knihách dokazujem, že demokracia je degenerácia a zločinecký mafiánsky systém štátneho 
zriadenia. Od mojej prvej knihy „Demokracia je principiálny omyl“ neustále v každej ďalšej knihe toto 
dokazujme, že demokracia odporuje základným zákonom tohto vesmíru! Najlepšie som všetky moje 
argumenty a dôkazy proti demokracii zhrnul v knihe „Demokracia je totálny nezmysel“... 
 
Takže dobre, vieme... demokracia je HOVNO... Ale ako sa dostať od demokracii k totalite? Teda ako 
znova zaviesť totalitu do štátnych systémov štátov v Európe?? Štátov, ktorých obyvatelia majú 
demokraciu za nového boha?  
 
Len veľmi stručne, heslovite z mojich kníh, prečo je demokracia HOVNO : 

• Demokracia odporuje základnému zákonu tohto vesmíru a to hierarchii. V celom vesmíre je 
okrem Duality základný princíp existencie hmoty a ducha Hierarchia. Niekto je silnejší iný 
slabší, niekto je bohatší, iných chudobnejší ... Duchovne najnižšie je kameň, vyššie rastlina, 
potom ryba, vták, cicavec, človek, mimozemšťan. Všade, vo všetkom, je hierarchia, nikde nie je 
rovnocennosť a rovnoprávnosť!  

• Priemerných ľudí je min. 95 % populácie. Títo priemerní nie sú schopní kritického myslenia a sú 
jednoducho hlúpi. A týchto 95 % hlúpych volia v demokratických voľbách? Základný zákon 
tohto vesmíru Hierarchia hovorí, že „Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá“... Preto týmto 
priemerným ľuďom sa páčia priemerní politici!.... Oni nie sú schopní sa stotožniť s mužom, 
ktorý je výnimočne schopný! Priemerní volia priemerných! Takže na mocenské pozície do 
parlamentu sa dostávajú priemerní, teda neschopní kritického myslenia!  

• Demokratický systém riadenia štátu je, že takýto štát vytvára množstvo „nezávislých“ inštitúcií, 
úradov, organizácii... Ale podľa princípu Hierarchie, sa do vedenia týchto „úradov“ dostávajú 
masovo „duchovne priemerní“ ľudia... A tak sa všetky demokratické inštitúcie okamžite 
a spontánne stávajú ekonomické mafiánske štruktúry... Myslenie priemerných je... „tebe toľko, 
mne toľko“... Rozdeľujúci koryto! Teda všetko zločinci myslením aj životom! 

• Demokratické vlády sa striedajú každé 4 roky. Oni nie sú schopné nič riešiť koncepčne 
s výhľadom na 20-40 rokov! Naopak, oni vedia, že pri moci budú asi len 4 roky a tak kradnú ako 
divé straky!!  

A tu teraz nehovorím, ako sionisti falšujú všetky voľby v „demokratickom Západnom Svete“, aby 
koristili z týchto demokratických štátov. Mám veľa dôkazov, že od pádu Mečiara boli na Slovensku 
všetky voľby parlamentu aj prezidenta sfalšované!! Ale je jasné, že aj mnohé komunálne voľby sú 
falšované?... Však ryba smrdí od hlavy! Takže tí starostova a primátori a ..... vidia, čo sa deje... a tak sa 
zapájajú do „demokratického“ života zločinnosti nášho štátu!! Opakujem, v demokracii min. 80-90 % 
ľudí na mocenských štátnych pozíciách kradne!!.. 
Chápete, aká je to zločinecká myseľ a totálne zdegenerovaná morálka?? Viete, prečo na Západe krachuje 
kresťanská viera a nikto už nechodí do kostola?! 
Vatikán je úhlavný nepriateľ Slovákov. Vatikán je sídlo Satana na tejto planéte. Starý zákon v Biblii, 
kde sa píše, že židia sú vyvolený národ a ostatných môžu beztrestne okrádať? A ich boh Jehova ich 
židov nekriticky ochraňuje?... Však ich židovský Boh Starozákonný je čistý Satan!! Čítali ste Starý 
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zákon?? Ten, kto prečíta Starý zákon a pochopí......, už nikdy nevstúpi do Vatikánskeho sionistického 
kostola!  
Všetci vieme, ako sa choval pápež pri „nelegálnej migrácii islamistov“ do Európy! Bozkával im 
nohy??......  Vatikán samozrejme podporuje demokraciu..., hoci Vatikán je prísne hierarchicky 
organizovaný – tam nie je žiadna demokracia! 
 
Takže v stručnosti som zhrnul zločineckú podstatu demokracie, ako ju popisujem v mojich knihách. Ale 
ako teda zničiť a odstrániť demokraciu a zaviesť opak demokracie, teda totalitu?  
Čo je opak demokracie? Je to vláda jednej strany a zrušenie demokratických volieb, kedy každý debil 
má právo hovoriť do vecí, ktorým vôbec nerozumie!! A to už nehovorím o ženských slepačích mozgoch, 
ktoré sa skutočne chovajú podľa toho, či majú menštruáciu, či nemajú, alebo ako sa im kto páči, či 
nepáči... Skrátka ženské slepačie okamžité myslenie! Ženy nerozumejú mužským záležitostiam, preto 
treba okamžite zrušiť ich volebné právo... 
 
Pozrite sa na totalitnú Čínu, teda vládu jednej strany, kde Čína má už asi 40 rokov rast HDP každý rok 
cca 10 %!! Treba tiež vyzdvihnúť ich čínske vynikajúce skúsenosti a schopnosti riadiť komunálnu sféru 
a aj štátnu sféru... Majú zavedený trest smrti pre štátnych pracovníkov, ktorí kradnú! V Číne sa 
pravidelne usporadúvajú verejné popravy týchto štátnych úradníkov!! Toto je nevyhnutné zaviesť aj na 
Slovensku, ak chceme mať rast HDP 10 %, ako majú v Číne!!  
 
Prečo je totalita, vláda jednej strany, výrazne ekonomicky výkonnejšia a nekonečne duchovne 
morálnejšia než skurvená demokracia??  

• V jednej strane, ktorá ovláda celý štát totalitne, vzniká prirodzená konkurencia medzi rôznymi 
členmi tejto strany. Takže tam vznikajú rôzne prúdy a myšlienkové smery... a hlavne aj 
mocenské kontakty.  

• Táto jedná strana a ich ľudia sú zodpovední za celý štát a zodpovedajú sa pre občanmi daného 
štátu! Nemôžu sa na nikoho vyhovoriť, že to on... iný urobil!! Preto v tejto strane vzniká silný 
tlak na to, aby sa do vrcholových mocenských pozícií dostávali skutočne schopní a kompetentní 
ľudia!  

• Tento vonkajší a aj vnútorný tlak na kvalitu riadiacich kádrov doslova núti stranu dlhodobo 
vychovávať svoje kádre!! Teda táto totalitná strana, mocenské centrum štátu, sa výrazne rýchle 
zlepšuje, prípadne aj adaptuje na zmenené podmienky... Však im ide o život!! Ini za všetko 
zodpovedajú!! Prípadná revolúcia ich zvrhne a nespokojní ich zabijú!! ... Dokázané mnohokrát 
v dejinách ľudstva. 

• Tento vnútorný boj medzi štruktúrami v jednej, totalitnej, strane nevyhnutne vyústi v obrovský 
duchovný rast strany a aj daného štátu.  

• Špeciálna verzia tohto systému (duchovne nadradená) je v mojej knihe „Obroda Slovanov“ mnou 
navrhnutá vláda „Rady starších“, tých duchovne najschopnejších. 

 
Teda ako prejsť od demokracie k totalite, vláde jednej strany?  
Tento postup ešte nikdy a nikde nebol realizovaný bez strašnej krvavej revolúcie! Ale ja navrhujem 
prechod od demokracie k totalite civilizovane a „humánne“.... musím sa smiať?.... Takže toto je môj 
návrh, ako postupovať pri prechode od zločineckej demokracie k morálnej totalite, teda vlády jednej 
strany! : 

1. Musí vzniknúť dohoda medzi súčasnými koaličnými aj opozičnými stranami, ktorí disponujú 
aspoň o 10 % viac hlasov, ako umožňuje zmenu Ústavy. 

2. Potom, ako sa tieto strany dohodnú, že začnú pripravovať prechod od demokracie k totalite – 
vlády „Jednej spoločnej strany“ – tak vypracujú zmluvu o spoločnej spolupráci pri vytvorení 
tejto „Jednej spoločnej strany“! Princípy tejto zmluvy by mali byť také, že každá strana, koaličná 
aj opozičná deleguje do tejto „spoločnej strany“ toľko svojich, koľko im umožňuje ich : 
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a. Percentuálne zastúpenie v parlamente v danom čase organizovania „Jednotnej spoločnej 
strany“. To bude predstavovať napr. 50 % zloženia „Jednej spoločnej strany“. 
 

Ďalších 50 % obsadenia novej „Jednotnej spoločnej strany“ bude zložených z týchto ľudí : 
b. 10 % percentuálne zastúpenie strán v predchádzajúcom parlamente. 
c. 10 % zastúpenie strán v opozícií pri posledných aktuálnych voľbách. (Ale ak daná strana 

bola aj v predchádzajúcom parlamente a aj ako opozícia pri posledných parlamentných 
voľbách, tak sa budú započítavať len tie výsledky, ktoré budú pre túto stranu lepšie.) 

d.  10 % zastúpenia v tejto „Jednotnej spoločnej strane“ musia mať starostovia a primátori 
v danom čase vytvorenia „Jednotnej spoločnej strany“. Teda ak je napr. starostov 
a primátorov na Slovensku 2500, tak od toho sa všetky počty členov novej „Jednotnej 
spoločnej strany“ budú spätne počítať a odvíjať. 

e.  20 % riaditelia firiem, ktoré mali v predchádzajúcom roku obrat viac ako 50 miliónov 
EUR. Ak nebudú stačiť do počtu riaditelia, tak podľa veľkosti obratu budú členovia tejto 
strany percentuálne aj vrcholoví manažéri týchto firiem a to zasa podľa obratu. 

Toto bude predstavovať 100 % členov novej „Jednotnej spoločnej strany“. Ale k tomu naviac 
navrhuje do strany prijať aj : 
f. Osobnosti duchovné, ako farári, lekári, filozofovia, psychológovia, vedci, inžinieri .... 

ktorí sa preukážu rozsahom ich verejnej publikačnej činnosti ich práce a myslenia min. 
1000 strán formátu A4, písmo Arial, veľkosť 11, alebo Times New Roman veľkosť 12. 

g. Akýkoľvek ľudia vo veku 40 rokov až 80 rokov, občania Slovenka, ktorí nazbierajú min. 
4000 podpisov občanov Slovenska za 4 mesiace od zahájenia podpisovej kampane pre 
svoju kandidatúru. 

 
Takže na základe vyššie uvedeného predpokladám, že táto nová „Jednotná spoločná strana“ bude mať na 
začiatku možno až 50 000 členov.....? To je dobré. To bude znak toho, že nová „Jednotná spoločná 
strana“ je skutočne celo Slovenská politická „koalícia“... pre budúcnosť!! 
Pri prvých vnútorných voľbách a hlasovaní o štruktúrach „Jednotnej spoločnej strany“ navrhujem, aby 
bola zabezpečená Hierarchia...., aby jednotliví členovia tejto strany mali takýto počet hlasov : 

a) 100 
b) 50 
c) 50 
d) 20 
e) 100 
f) 50 
g) 20 

 
Z uvedeného vidieť, že nikto by sa nemal sťažovať, že by mal mať malú moc z tých, ktorí vládnu 
v súčasnosti! A tak to bude aj správne. Skutočne vôbec nemám v úmysle „oklamať“ súčasné vládne 
strany! Nech majú v novej totalitnej „Jednotnej spoločnej strane“ maximálny podiel moci! Je to totiž 
úplne jedno... Oni všetci sa medzi sebou „vyprofilujú“ veľmi rýchlo!!  Len je potrebné, aby do tohto 
systému „novej moci“ štátu zahrnuli aj iné skupiny obyvateľstva..., ako navrhujem!  Aby sa náhodou 
niekto „nezbláznil“............. a nezačala nejaká revolúcia!!???  
Ja nechcem žiadnu revolúciu!! Chcem myslenie a pochopenie všetkých schopných Slovákov, že 
sme všetci na Slovensku „na jednej lodi“!  
 
MOR HO!! 
 
 
S pozdravom 
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Pavol Peter Kysucký 
 
 
P.S. :  
My Slováci, teda pôvodní Sloveni, sme poslední potomkovia našich slávnych potomkov Uhrov... Teda 
my Sloveni sme boli Ostrogóti, Vizigóti, Huni, Vandali, Avari, Markomani, Kvádi, Frankovia, Nemci.... 
v údajnej dobe zániku Rímskej ríše... Preto my Slováci máme morálne, aj duchovné právo, učiť všetkých 
našich potomkov, ktorí sa dočasne nám Slovenom odcudzili.  
Ako napr. Maďari? Maďari sú genetiky Slováci a Maďarčinu umelo vymysleli židia okolo r. 1750 až 
1800 n.l. z Turečtiny..... Dejiny Maďarska pred r. 1750 n.l. sú totálne sfalšované a doslova vymyslené 
fantasmagórie. 
Alebo Rumunsko? Rumuni ešte okolo r. 1800 n.l. hovorili všetci doslova po Slovensky. Ľudovít Štúr 
vytvoril spisovnú slovenčinu zo stredoslovenského nárečia??..... Ale však na strednom Slovensku žili 
hlavne Valachovia, ktorí sa prisťahovali na stredné Slovensko z Rumunska!!! V Rumunsku čokoľvek 
archeológovia vykopú, tak je to Slovenské... Všetko okamžite zakopávajú naspäť....! Také majú 
depresie, že oni sú predsa Západný národ, a nie sú Sloveni, teda neskôr Uhri!! 
My Slováci, potomkovia našich slávnych predkov Slovenov, sme jediní nasledovníci duchovnosti a aj 
jazyka našich spoločných predkov Slovenov. Je geneticky dokázané, že my Slováci sme z 85 % 
potomkovia našich predkov, ktorí na Slovensku žili už pred 8000 rokmi! My Slováci sme najstarší národ 
v Európe... Po nás sú len Walesanie, starí len 4500 rokov?? ... Ostatní v Európe len mladší ako 3000 
rokov??!!....  Chápete??.........Nikdy nebolo žiadne sťahovanie národov!! Totálny podvod!! Je to 
nezvratne geneticky dokázané!... Teda žiadne sfalšované písomnosti Vatikánom a Západom!! Však 
dúfam viete, že 100 najdôležitejších Západných dokumentov a písomností, sú všetko opisy originálov a 
opisy opisov??......... Teda všetko falzifikáty Vatikánske!! ...... 
 Je už dávno dokázané, že Alexander Veľký bol Macedónec, teda Sloven! Choďte do 
Macedónska! Macedónsky jazyk je tak podobný slovenčine, že budete za 2-3 hodiny rozumieť, až sa 
budete smiať... Pritom napr. Poľština je asi 10 krát odlišnejšia od Slovenčiny, ako Macedónština!! Však 
si predstavte, že ako by mohli piráti Gréci vyhrať nejaké veľké vojenské bitky?? Gréci boli piráti, ako 
napr. aj Chorváti – Ustašovci .... zločinci a piráti! Preto Alexander Veľký povolal armádu Slovenov 
z Panónie a Karpatska!! Preto s touto Slovenskou armádou vyhral a dobyl celý vtedajší Svet!!... Tak 
hovoril aj F. Liszt, Slovák, ktorý hovoril o nás ako o stratenej rase!!....  
Gréci, piráti? .. to hovno?  
Alebo Sparta?? Sparťania v starom Grécku bola Slovenská vojenská posádka, aby sme tých Gréckych 
pirátov trochu držali na uzde!! O detailoch, prečo starí Sparťania boli naši Sloveni, som podrobne 
dokazoval v iných mojich knihách!!  
Trója bola samozrejme Slovanské mesto!... Však len trochu študujte detaily? 
Preto my Slováci, Sloveni, musíme byť novým “mocenských“  príkladom pre tieto nám Vatikánom 
ukradnuté a odcudzené Slovenské národy!! Mor ho!!  
Súčasne navrhujem odstúpiť od Vatikánu, znárodniť ich majetky... a založiť na Slovensku našu 
Slovenskú kresťanskú vieru... Však viete, dúfam, že Ježiš Kristus bol Sloven a celá Biblia je židmi 
Chazarmi sfalšovaná?... A kresťan je „nasledovník Krista“!! Teda kresťan nie je nasledovník Vatikánu, 
ale nášho Slovenského Ježiša!!  
Mor ho! 
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