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Angličtina – zdegenerovaný jazyk zdegenerovanej anglo-americkej
civilizácie
Začnem takto.
Mnohí, ktorí ste tak duchovne schopní, že ste sa dostali aj k tomuto môjmu článku, tak viete, ako
v Londýnem pred pár rokmi 4 mladíci vo veku 17 až 19 rokov reťazami ubili a zabili Českého IT
technika vo veku asi 30 rokov... Britský Londýnsky súd uznal skutočnosť, že tí anglickí chuligáni zabili
Čecha... ale tento súd tých vrahov oslobodil!!!!!!!! Chápete? Ja nie... Usvedčených vrahom Anglický súd
oslobodil... Prečo? Pretože zabili Čecha... zabili Slovana.....
Ďalší prípad bolo o asi 2 roky zavraždenie Slováka na letisku v Holandsku... Už si nepamätám jeho
meno, ale principiálne to bola rovnaká vražda ako v Londýne. Holandsko je totiž akýsi zadný dvorček
Veľkej Británie na Európskom kontinente. Videli ste na videu, ako nášho Slováka mučili asi štyria
policajti a jedna policajtka nad mučením a vraždením Slováka Hailovala??!! Zábery boli vtedy všade na
internete... ale samozrejme Západné zločinecké televízie ako STV, Markíza, JOJ, TA3... neodvysielali
nič!!
Odvtedy – je to už asi 2-3 roky, neviem presne – stále vyšetrujú a vyšetrujú a určite nič „nevyšetria“...
Svine Západné!
Základné zákony tohto vesmíru sú Dualita a Hierarchia. Podrobne tieto zákony vysvetľujem hlavne
v mojej najdôležitejšej analytickej knihe „Obroda Slovanov“. Ale aj v ďalších knihách vysvetľujem ich
funkcie a že sú nadradené nad akýmikoľvek inými zákonmi, ako napr. aj „Zákon o akcii a reakcii“....
Veľmi stručne pre tento krátky článok.
Zákon o Dualite dokazuje, že ak existuje hmota, tak musí existovať aj duálny opak a teda „nehmota“...
A čo je „nehmota“?.... Je to Duch. Teda Hmota a Duch sú vzájomne Duálne medzi sebou závislé!!!!
Druhý vesmírny zákon, „Zákon o hierarchii“ hovorí, že nič nie je rovnoprávne a rovnocenné.... Vo
všetkom je hierarchia. Niekto je silnejší, iný slabší, niekto bohatší, iný chudobnejší.... Žiadna
rovnocennosť a rovnoprávnosť...!!!! Niekto má vyššie práva a iný musí mať menšie práva.... Žiadna
demokracia v tomto vesmíre neexistuje!!
Preto je demokracia totálna tuposť!! Čína má pravdu... aj India s ich kastovým systémom majú pravdu..
Ale o demokracii teraz nebudem písať.
Ak je Hierarchia základný zákon tohto vesmíru, tak niečo musí byť nadradené. Nemôže byť hmota
a duch rovnocenná a rovnoprávna... Podľa Zákona hierarchie, niečo musí byť nadradené...!! Máte
pravdu... Duch je nadradený Hmote...
Celá Západná filozofia, že či bol v tomto vesmíre skôr Duch alebo Hmota, sú totálne nezmysly!
S okamžikom vzniku tohto vesmíru tu bola okamžite Hmota a aj Duch.
Smejem sa nad Vatikánskou kresťanskou filozofiou, ktorí správne hovoria o „Duchu svätom“..... , ale
vôbec nevedia, čo to je..........?
A od princípov poďme k reálnym veciam, okolnostiam a životu, ktorý nás obklopuje...
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Jazyk, ktorým človek rozpráva odráža jeho kvalitu myslenia a teda aký má ten človek vzťah k Duchu.
Pretože jazyk vyjadruje myšlienky.... A myšlienka nie je hmotná. Myšlienka je duchovnej substancie...
Alebo chcete mi tvrdiť, že myšlienka je hmotná?....Tak teda, koľko váži Vaša myšlienka?......... Ha, ha.
Myslením sa človek napája na Ducha.... Pritom Duch je neutrálny! Ale „kvalita“ myslenia je
významne závislá od „hmoty-teda mozgu“ daného človeka ..... a aj celého národa. Dokázal som
v mojich knihách jasne, že ako degeneruje „hmota-mozog“ človeka, tak degeneruje a zhoršuje sa aj
kvalita myslenia a morálka daného človeka. Teda spojenie myslenia a morálky a teda ducha a hmoty
je zákonitá a nedá sa zmeniť a neakceptovať v tomto vesmíre.
A teraz šok pre „pomotaných materialistov“ a nechápajúcich „náboženských a filozofických idealistov“.
Myslenie je priamo závislé od jazyka, ktorým človek hovorí! Ak je jazyk primitívny, jednoduchý, tak aj
myslenie je vážne-zásadne ovplyvnené jazykom, ktorým daný človek hovorí. A nielen človek, ale hlavne
celý štát a celý národ a celá rasa....!!
Opakujem, aby ste si to uvedomili. Jazyk, ktorým človek hovorí, je prejav jeho myslenia. Ak je jazyk
jednoduchý, tak aj myslenie je takýmto jazykom výrazne ovplyvnené a zjednodušované!
Samozrejme, že u významných duchovných osobností ani jazyk ich neobmedzuje v rozvoji ich chápania
tohto vesmíru, Ducha, Hmoty a Boha a Satana.
Ale u más priemerných ľudí je jazyk, ktorým títo priemerní hovoria a tým jazykom myslia... je smrteľná
vec!!! Je to otázka života a neexistencie!
Aký je vývoj národov a ich jazykov na tejto planéte? Tu sa smejem, že dejepisci absolútne nesledujú,
ako sa menili jazyky národov. Oni sa zaujímajú len o materiálnu – teda hmotnú – stránku vývoja
národov a dejín... Takéto chápanie dejín je totálny primitivizmus a materializmus! Pretože nikdy
v dejinách nerozhodovalo to, ako ktorý národ mal aké majetky, ale vždy len, aké mal myslenie!!........
Teda ako daný národ chápal funkciu Ducha a aj Hmoty. Pritom „duchovne“ nadané národy podvedome
cítili, že Duch je hlavný a spojenie s Duchom je možné len myslením!!!! Zámerne píšem, že to len
podvedome cítili.... Pretože až JA teraz toto „tajomstvo“ vzťahu Hmota-Duch odhaľujem... Nikto pred
mnou nebol!!..
V knihe Obroda Slovanov a aj v ďalších mojich nasledujúcich knihách rozoberám túto zákonitosť... A
hovorím s mnohými čitateľmi mojich kníh, ale oni stále skutočne nechápu túto zásadnú filozofickopsychologickú revolúciu, ktorú mám rozpútať!! Mám rozpútať?.... Prečo tak píšem? Pretože ak ste si
prečítali moje knihy, tak som mal zomrieť....., ale „duch“ sa rozhodol, že budem žiť, pretože mám urobiť
túto prácu... A potom... môžem aj skapať... Teda zomrieť? Viete, „oni“ ma chcú zabiť, ale napísal som
na nich kliatbu vo všetkých mojich knihách... A tak „chápajúci-nadradení“ Satanisti majú logicky
obrovský strach z mojich kliatieb...! Ilumináti – tí sú duchovne Satansky „najnižší“ .... sú to len
„duchovní otroci“ „Satanovej mysle“....
Prečítajte si môj sen na konci knihy „Vatikán je úhlavný nepriateľ Slovákov“.
Ale to som zasa odbočil... Ako je to s jazykom a národom?
Prvotný jazyk bielej rasy bol slovanský jazyk. Niekto hovorí, že to bol jazyk Árijcov a Rusov, iní
hovoria, že to boli všetko genericky Slovania. Teda Slovanská genetika je podľa súčasnej vedy
haploskupina R1a. A tak prvotným jazykom hovorili Slovania a okrem Slovanov neexistoval žiadny
národ bielej rasy...!!
Ale potom sa začali oddeľovať od prvotných Slovanov iné národy bielej rasy a súčasnej so zmenou
myslenia týchto oddelených národov sa zmenil aj ich jazyk a .... aj genetika!!
Opakujem... Ako sa zmenilo myslenie, tak sa zmenil aj jazyk... a ja osobne tvrdím, že až potom sa
zmenila aj genetika týchto národov.... teda z prvotnej haploskupiny R1a sa vyvinula najskôr R1b
a potom ďalšie „zdegenerované“ geneticky poškodené národy bielej rasy!!
Však sa pozrite na tých bláznov v Západnej EU, v USA, Austrálii, Kanade, Novom Zélande.... akí sú už
totálne zdegenerovaní??!!!!!!
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Chápete? Toto – všeobecná degenerácia anglicky hovoriacich národov – je jasný dôkaz závislosti ducha
a hmoty... Teda myslenia a mozgu.
Teda jasne sa ukázalo, že angličtina je najviac zdegenerovaný jazyk z pôvodného slovanského jazyka.
Pre odmietajúcich...., tak si urobte analýzu „archaických“ slov angličtiny a Slovenčiny, ako napr. : slnko,
deň, noc, mesiac, rieka, voda, strom, ...
Jasné, angličtina vychádza zo slovenčiny a teda z prvotného Slovanského jazyka v strednej a západnej
Európe!! Pretože už všetci vieme, že je nezvratne geneticky dokázané už asi 20 rokov, že my Slováci
sme min. z 85 % potomkovia predkov, ktorí na Slovensku žili už pred 8000 rokmi a že my Slováci sme
najstaršie autochtónne obyvateľstvo v Európe. Druhí sú Walesania, starí len 4500 rokov! Takže... nikdy
nebolo žiadne sťahovanie národov po páde Rímskej ríše.......!! To je Západný a Vatikánsky podvod!
Takže Angličania ako národ pravdepodobne vznikli asi len pred 2000-4000 rokmi? Teda čo za
„hovno“ sú tí Angličania pred Slovákmi?! Čo za HOVNO je ich jazyk angličtina, stará len max.
2000 rokov oproti Slovenčine – starej min. 8000 rokov!!??
A ešte si povedzme o písme. Je dokázané, že najstaršie písmo na tejto planéte v Postpotopnej dobe bolo
Vinčanské písmo z oblasti Podunajska, Panónie a Karpatska... A smejem sa, ako sa toto písmo podobá
na Chetitské písmo, Fénické písmo, Etruské písmo, Mezopotámske písmo....
Je to jasné! Všetci vychádzali z prvotného Vinčanského Podunajského „Slovenského“ písma!!
Zopakujme si moju tézu. Ako sa znižuje kvalita myslenia, tak sa znižuje aj morálka a hlavne znižuje sa
aj kvalita hmoty – teda aj kvalita mozgu – daného človek a aj celého národa a štátu... a civilizácie....
Práve preto píšem už asi 15 rokov, že Západná civilizácia je už tak zdegenerovaná, že už nie je možná
oprava bez „strašných udalostí“ .... Však pozrite sa na Angličanky, Írky, Škótky, Američanky,
Austrálčanky, Kanaďanky, aké sú škaredé v porovnaní so Slovankami a Slovenkami?? ....
Však to všetci vidíte na vlastné oči, ktorí ste Slováci boli v týchto štátoch!!............
Opakujem, ako sa znižuje kvalita myslenia národa, tak sa znižuje a zjednodušuje aj jeho jazyk!!.... Ako
sa znižuje kvalita myslenia v súčinnosti s „úbytkom“ mozgovej hmoty, tak sa aj zhoršuje napojenie
myslenia týchto ľudí aj národov na Ducha. Je vedecky dokázané, že v Západnej civilizácii sa za
posledných asi 2000 rokov zmenšil objem mozgu min. o 15 %!! ..........Neviete?
Tieto vedecké dôkazy boli veľmi jednoduché, oskenovali staré lebky a prepočítali objem mozgu
a porovnali ich so súčasným objemom mozgov! Hotovo!
Západ a Vatikán nám Slovanom narozprával, že ich Západné jazyky, ako angličtina, nemčina, taliančina,
španielčina.... jazyky bielej rasy – tu boli prvotné a z týchto jazykov sa vytvorili slovanské jazyky?!!
HOVNO!!
Totálne nezmysly a klamstvá. Nie je možné, aby sa z jednoduchého jazyka spontánne vyvinul zložitejší
jazyk... Tak ako je totálny podvod celá tá sionistická židovská západná Darwinova ideológia o vývoji
druhov...!, že z jednoduchých organizmov sa v „konkurencii“ vyvíjali zložitejšie organizmy... Tak aj
toto je podvod s jazykmi národov! Darwinovej teórii o vývoji druhov veria len totálni tupci
a nevzdelanci!! Predstavte si – vy Darwinisti – ako sa mohlo stať vývojom, že ak mal pračlovek srsť ako
zviera, čo bolo jeho veľkou „vývojovou“ výhodou, že súčasný človek už srsť nemá, a preto sa musí
obliekať, pretože by v zime zamrzol od zimy??... Ako sa mohol vývojovo Dárwinisticky vyvinúť
„podstatne horší“ typ človeka bez zvieracej srsti?.... a to je nič oproti ďalším vecným vedeckým
argumentov uvedeným aj v mojej knihe „Obroda Slovanov“. Pochopte nevzdelanci konečne, že táto
teória je totálny nezmysel??.....
Človek bol vytvorený genetickými manipuláciami mimozemšťanmi!! ... Vy tupci Darwinisti!
A tak to bolo aj s celým súčasným životom na tejto planéte.... Pestujú si nás tu ako pokusných králikov...
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Viete, že ľudský mozog je zablokovaný a nedokáže myslieť exponenciálne, ale len lineárne, hoci všetko
vo vesmíre prebieha po exponenciálnej krivke?? Ale napriek tejto primitívnosti ľudského mozgu, je
človek schopný abstraktného myslenia... A len schopnosť abstraktného myslenia odlišuje človeka od
zvierat... Pretože všetky zvieratá myslia tiež, ale len kauzálne!!!
Preto sa smejem,... je človek, ktorý nedokáže myslieť abstraktne, na duchovnej úrovni zvieraťa?? .....
JE....
Druhý termodynamický zákon hovorí, že ak sa do systému nedodáva energia, tak systém degeneruje...
Hovoria tomu „entropia“... Teda v súčasnom vesmíre sa neustále znižuje množstvo využiteľnej energie
a tak vesmír neustále degeneruje... To hovoríme o hmote!! Teda hmota spontánne degeneruje! Toto ale
neplatí o Duchu...! Duch je hierarchicky nadradený nad Hmotou a teda môže meniť hmotu, ak je
kvalitný! Teda Hmota vždy degeneruje, ak ju Duch zásadne neovplyvní! A možnosť zásadného
ovplyvnenia hmoty, aby nedegenerovala je len vysoká kvalita myslenia, k čomu začne aktívne
napomáhať Duch tohto vesmíru!
Dôkazom závislosti degenerácie hmoty – teda mozgu – a súčasne aj myslenia sú aj Západné národy
bielej rasy a ich jazyky!!
Je geneticky už jasne dokázané, že prvotný človek bielej rasy boli Slovania... Všetky ďalšie národy
bielej rasy vznikli degeneráciou myslenia a „zdivočením“ týchto jednotlivých národov a totálna strata
„ľudskej“ morálky.... od prvotných Slovanov.... Ja si myslím, že táto všeobecná – duchovná aj hmotná –
degenerácia týchto Západných národov bola spôsobená inými silami,........ mimo ľudský rod.
Ako duchovne degenerovali tieto národy, tak zákonite degenerovali aj geneticky a tak
degenerovali aj ich jazyky.... teda myslenie. A opakujem dokola, aby ste chápali, platí aj „obojstranná“
degenerácia :
- Ak začne degenerovať Hmota (teda mozog), tak okamžite degeneruje aj myslenie a morálka –
teda kvalita spojenia človeka a národa s Duchom!
- Ak degeneruje myslenie – jazyk, ktorým títo ľudia hovoria - (teda morálka a napojenie na
Ducha), tak okamžite začne degenerovať aj Hmota, teda mozog a aj celé telo daného človeka
a národa... A pritom toto vidieť skutočne reálne už v životnom cykle cca 3-40 rokov daného
človeka!! Môžete pekne sledovať v priebehu 20-30 rokov od detstva, ako sa menilo myslenie
daného človeka a ako sa menilo aj jeho telo a hlavne tvár tohto človeka.... Ja mám desiatky
pozorovaní tohto deja vo svojom okolí!!
Ďalej platí, že čím jednoduchšie myslenie, tým jednoduchší jazyk!! A najprimitívnejší jazyk súčasnej
Západnej civilizácie je angličtina... Ale hneď potom navrhujem zrušiť aj nemecký jazyk a nech sa
Nemci naučia jazyk svojich predkov, teda Západných Slovanov, slovenčinu!
Mor ho!!!!
Ale urobme si praktickú ukážku a porovnanie zdegenerovanej angličtiny a „duchovného“ jazyka
slovenčiny. Tak si Slováci predstavte napr. koľkými slovami vieme vysloviť slovo matka. Mňa okamžite
napadajú tieto slová : Mamička, mama, mamulienka, mami, mam, matka, mati, mamuška, mamuš,
mater, mim, .... niekde som čítal, že tých názvov v praktikovanej Slovenčine je okolo 15....! Ale
v angličtine sú údajne len 2 alebo 3 názvy...?! Chápete?.....
Ďalej si povedzme o genetike.
Z genetického hľadiska je každému genetikovi jasné, že prvotná haploskupina bielej rasy bola R1a...
Teda prvotná Slovanská genetika! Druhotná genetika bola R1b a ďalšie ako I1, I2a, I2b, J2, E3b, G, N...
Oni tí genetici to doslova popísali, ako sa jednotlivé genetiky vyvíjali z prvotnej Slovanskej genetiky
R1a!!
Máte nejaké logické argumenty?
Ste mozgovo pomotaní??.... Nechápete?
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Chápem.... Nechcete to počúvať, nechcete toto vedieť! .... Píšem v nejakej mojej knihe, že takíto ľudia,
ktorí majú klapky na očiach a odmietajú „kritické myslenie“, sú ľudia lži. S týmito debilmi nestrácajte
čas.... Pošlite ich do RITI, nech sa vzdelávajú, pretože sú tupí ako moje bagandže...
Pre duševných mrzákov a teda biorobotov a zombí som napísal knihu „Vatikán je úhlavný nepriateľ
Slovákov“. Pretože túto duchovno-hmotnú degeneráciu podľa mňa úmyselne organizuje Vatikán. Preto
v tejto knihe navrhujem, aby Slovenskí farári odopreli poslušnosť Satanskému Vatikánu, znárodnili
svoje majetky na Slovensku a založili „Slovenskú zjednotenú kresťanskú cirkev“, kde sa zjednotia
všetky cirkvi kresťanské pôsobiace na Slovensku! A diskusiou a argumentáciou medzi sebou a s mužmi
schopnými myslenia, ako som aj ja, vytvoria nové Slovenské náboženstvo!! My Slováci sme toho
schopní..........!! Sme potomkovia predkov, ktorí na Slovensku žili už pred 8000 rokmi (nikdy nebolo
žiadne sťahovanie národov – je to Vatikánsky a Západný podvod) a dávno pred kresťanstvom sme
vyznávali duálneho Boha.
Takže „bieli“ ľudia Anglicka, Veľkej Británie, Írska, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu sú u bielej
rasy geneticky najviac zdegenerovaní... Pretože logicky - majú najzdegenerovanejší jazyk od prvotného
Slovanského jazyka! Základný vesmírny vzťah Hmoty a Ducha, teda mozgu a myslenia – teda jazyka,
ktorý je inštrument pre myslenie - nie je možné oklamať alebo odstrániť! Pritom materiálny mozog
Slovanov ponemčených, potaliančených, poangličtinovaných, poturčených... aj po prvotnej duchovnomateriálnej degenerácii a teda poškodeniu, je stále výnimočne „materiálne“ výkonný v porovnaní
s Arabmi, Afričanmi, Latino-američanmi, ... Číňanmi...
Urobte si genetický prieskum, kde ... v ktorom štáte je vyšší výskyt Slovanskej prvotnej genetiky R1a
a budete vedieť, že tam je obrovský potenciál rozvoja ekonomiky a aj vojenstva!!
To už nie sú ani USA a ani Veľká Británia a ani Austrália, Nový Zéland... Tých čaká kolaps!
Opakujem... Však sa choďte pozrieť do týchto štátov, hovoriacich po anglicky....., akí sú tí ľudia
skutočne aj fyzicky a teda „Hmotne“ zdegenerovaní... U týchto národov majú tak škaredé a zlé ženy –
feministky a „emancipované kravy“, že ich muži skutočne túžia po Ukrajinkách a ostaných Slovankách
a sú ochotní zabudnúť na celý svoj predchádzajúci život s týmito „demokratickými feministickými“
Xantipami.....
Tak to bolo aj v starom „demokratickom“ Grécku, kde muži a ženy po nejakom čase dlhšie trvajúcej
demokracie sa medzi sebou tak nenávideli, že Gréci boli prvý zdegenerovaný „demokratický“ národ
masových homosexuálov a lesbičiek... Pretože nakoniec duchovná degenerácia najrýchlejšie postihuje
Hierarchicky nižšiu duálnu časť ľudstva, teda ženu... Podrobne to vysvetľujem v mojej knihe „Obroda
Slovanov“ v Kapitole „Žena slúži, muž vládne“.........
Neviete, že demokratická emancipácia žien je totálna tuposť? Zasa musím povedať, že Čína aj India má
filozofickú pravdu a o ženách dokonca „dosť“ pravdivo hovorí aj islam....?
Uvediem 2 konkrétne dôkazy totálne zdegenerovanej genetiky Anglo-Američanov a celej tejto
“jazykovej“ civilizácie a ich ducha (ich myslenia), čo im spôsobil hlavne ich anglický jazyk –
odmietnutie duchovného spojenia s ich predkami – so Slovenmi a Slovanmi – strata „duchovného“
spojenia s ich predkami!
V roku 2015 robili prieskum medzi obyvateľmi na Kryme a v New Yorku. Američanov sa pýtali,
či súhlasia s atómovým útokom proti Rusku. Z desiatok opýtaných (belochov, teda nepýtali sa
černochov, ktorých priemerné IQ je podstatne nižšie....) všetci bez výhrad a spontánne – nemysliac s tým súhlasili...... Chápete? Totálne zdegeneroví tupci.....
Rusov na Kryme sa pýtali tiež, či súhlasia s atómovým útokom proti USA. Všetci opýtaní si klepali po
hlave, či sa ten reportér nezbláznil a odmietali sa s ním ďalej baviť a obracali sa k nemu chrbtom. ....
Chápete, aký je Západ duševne totálne zdegenerovaný? A duchovne nízky v porovnaní s nami
Slovanmi?
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A druhý príklad. Citujem z vebu... Dňa 30.11.2017 som na www.hlavnespravy.sk našiel túto
správu, citujem : „12. januára 2007 dostalo asi tisíc pasažierov washingtonského metra bezplatný minikoncert v podaní husľového virtuóza Joshua Bella. Ten v metre odohral približne 45 minút, pričom
zaznelo šesť klasických skladieb, z ktorých dve boli od Bacha, na ručne vyrobených husliach
Stradivarius z roku 1713, za ktoré údajne zaplatil 3,5 milióna dolárov. Len 6 ľudí sa zastavilo
a započúvalo sa do umenia. Asi 20 mu dalo peniaze, ale pokračovali v bežnom tempe bez
povšimnutia. Bell si “zarobil” 32 dolárov. Keď skončil a na stanici zavládlo ticho, nikto si to ani
nevšimol. Nikto neplakal od dojatia, nikto netlieskal. Nikto si nevšimol, že jeden z najlepších hudobníkov
na svete hral tie najzložitejšie hudobné diela, aké boli kedy napísané, na husliach v hodnote 3,5 milióna
dolárov. Keď sa deti príležitostne zastavili a započúvali sa, rodičia ich uchopili a rýchlo im naznačili, že
sa nemajú zastavovať. Experiment vyvolal niekoľko zaujímavých otázok o tom, ako nielen hodnotíme
krásu, ale rozsah, v akom má na krásu vplyv jej prezentácia. Tri dni predtým hral Bell vo vypredanej
bostonskej hale, kde vstupenky stáli viac ako 100 dolárov.“
Chápete, akí sú Američania už totálne zdegenerovaní?! Ak by na Slovensku takto hral husľový virtuóz
v Bratislave v nejakom podchode alebo v Žiline na ulici, všetci by sa zastavovali a min. 90 % ľudí by
tam stáli a s úžasom počúvali..... Neveríte? Tak urobte podobný „vedecký“ experiment a zistíte, aký je
nekonečný duchovný rozdiel medzi Slovákmi a „zdegenerovanými“ Američanmi a Angličanmi s celou
ich Západnou civilizáciou!!
Preto..... Slováci si uvedomte totálnu degeneráciu celej anglicko-americkej civilizácie s ich jazykom
angličtinou... Tak ako je angličtina primitívny jednoduchý jazyk, tak sú primitívni a jednoduchí aj
ľudia hovoriaci – a „mysliaci“ - týmto jazykom!!
Nie je možné ináč podľa základných Zákonov tohto vesmíru a tohto Božieho stvorenia!
Mor ho!

Už nikdy neverte tejto zdegenerovanej časti bielej rasy... sú to „mutanti“. Títo „zdegenerovaní“
môžu veľmi ľahko vyvolať svetovú atómovú vojnu... Opakujem, ich „elity“ sú totálne zdegenerovaní
„mutanti“...
Sú už nevypočítateľní... Oni už nie sú schopní sa ani starať o svoje deti... Týchto zdegenerovaných
mutantov ani ich deti už nezaujímajú... A ich deti sa im za to „oplácajú“,... nechajú svojich rodičov
„zhniť“ v nejakých starobincoch.
Je jediná šanca, ako liečiť týchto „bláznov“... Musia sa naučiť Slovanský jazyk.... Pretože degenerácia
Západu v Európe vznikla – začala - zničením Etruskej Slovenskej civilizácie v starej Rímskej ríši. Aj
staré Kartágo boli Sloveni.... ich písmo je tiež toho jasný dôkaz!! Však Rímska ríša Etruská a aj Kartágo
boli plné Slovanskej svastiky a duchovného zamerania........... Dokiaľ nedošlo k Duchovnej zmene
a obsadeniu starého Ríma Satanovou mysľou.... !! ...
Preto museli naši starí predkovia Sloveni z Karpatska a Panónie definitívne zničiť túto Satanovú Rímsku
ríšu... Neviete, že my Sloveni – Ostrogóti, Vizigóti, Huni, Vandali, Markomani, Kvádi, Frankovia,
Nemci... sme zničili Rímsku ríšu??
Ste nevzdelaní magori?
Toto zničenie Satanského Ríma bolo koordinované a dohodnuté! A ideologické centrum riadenia tohto
Slovanského zničenia Rímskej ríše bolo na Slovensku!!
Smejem sa, niekde na internete som čítal : „Vatikán už vie, že my už vieme“....
Nikdy nebolo žiadne sťahovanie národov!! Podvod Západu a Vatikánu...... Je geneticky dokázané, že my
Slováci sme z 85 % potomkovia predkov, ktorí na Slovensku žijeme už 8000 rokov a sme najstaršie
autochtónne obyvateľstvo v Európe. Druhí najstarší sú Walesania, ale len asi 4500 rokov starí!! A čo tí
Nemci, Francúzi?.... a južná Európa??
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Pochopte Sloveni, že sme im duchovne nadradení!!!!!!!!!!! Ostatní na Západe sú geneticky a aj
duchovne zdegenerovaní, preto sú myslením zločinci!!
Logicky preto navrhujem celej Západnej Európe a aj Anglo-americkej civilizácii (ak prežijú atómovú
vojnu, ktorú títo degeni vyprovokujú), aby definitívne zabudli na ich zdegenerované jazyky a naučili sa
ich pôvodný jazyk ich predkov - slovenský jazyk...!!
Dejiny Európy sa musia vrátiť naspäť na Slovensko....!! Ako to začalo pred 8000 rokmi.
Najslávnejší Slovák geniálny klavirista František List hovoril o nás Slovákoch ako o „stratenej rase“....
Sme skutočne aj teraz stratená rasa... Ale ak sa dosiahne „genetická aj duchovná“ obroda
zdegenerovaných národov bielej rasy v Európe, aby sa opäť naučili jazyk ich predkov – Slovenčinu - ....
tak sa obrodí aj táto stratená rasa....!!
Slovenský jazyk, teda slovenské myslenie, vytvorí, teda navráti stratené duše našich detí naspäť do
Slovenskej civilizácie Západných Slovanov – a tak sa obrodí stratená rasa Slovenov.
Ale ak sa to nedosiahne, tak Západná civilizácia bude definitívne zničená v atómovej vojne s Ruskom!
Hor ho!!
Slovensko bolo Duchovné centrum Európy od r. 5500 pred n.l. až do asi 500 n.l. ... podľa súčasnej
sfalšovanej histórie.... (Ale podľa „Novej chronológie“ to bolo asi do r. 1500 n.l.). Najstaršie písmo na
tejto planéte v „postPotopnom“ období je tzv. Vinčanské písmo z oblasti Podunajska a Karpatska?...
Staré asi 7500 rokov?
A z tohto písma nás Slovenov vznikli ďalšie písma ako Fénické, Babylonské... Chetitské... Aj stará Trója
a Kartágo boli Sloveni – ich písmo je toho jasný dôkaz. Neviete, že Chetiti boli geneticky doslova
Slováci?......... Pozrie sa len vizuálne, ako sa tieto písma podobajú??
Chápete, že súčasní slovenskí – štátom platení - historici sú HOVNO a prostitútky Západu, Vatikánu
a sionizmu?!
Do hnoja s týmito zradcami nás Slovenov!
Mor ho!
Súhlasím so Slovenským geniálnym klaviristom Františkom Lisztom, že my Slováci sme
potomkovia slávnej rasy....
Zobudíme sa zo strašného smrteľného spánku? ... ako zakliatí v „tŕňovej ohrade“... Strach nás
paralyzuje, strach je totálne obmedzenie myslenia a teda aj Ducha... národa. Pritom naše genetické
predpoklady sú na tejto plate bláznov a opíc výnimočné!!
Ruskému štátu doporučujem maximálne podporovať produkciu týchto „Slovenských mozgov“ mimo
Ruska a v prospech Ruska a aj všetkých Slovanov a Árijcov.... Vidíme, že súčasné Ruské vedenie štátu
sa už významne orientuje na Islam a veriacich v Korán... Ale to je totálny strategický omyl... Genetika –
o ktorej aj tu píšem – nepustí.... neodpustí! Ak Rusko „odmietne produkovať“ najkvalitnejšiu genetiku
ľudskej rasy na tejto planéte – teda genetiku Slovanov – tak koniec Ruska je istý!! Čína zničí Rusko do
100-200 rokov!
Vy Rusi nepodceňujte genetický aj duchovný potenciál nás Slovenov. Je nás našej genetiky
v strednej Európe asi 100 miliónov.... Oklamaní Karpatskí Sloveni na Ukrajine – Karpatskej časti
– kde je doslova Slovenská genetika - musia mnohí teraz úplne zbytočne zomrieť. Aby sa ostatní
Sloveni Karpatskí spamätali....? Pomôže im smrť ich blízkych? Spamätajú sa? Neviem. Oni
Ukrajinci v Karpatoch skutočne nechápu, že sú Sloveni a teda Slovania a že Západ a ich Vatikán
je ovládaný Satanovou mysľou...
A vrátime sa na začiatok tohto článku.
Pochopte nevzdelaní slovenskí Ťapákovci – teda dedinčania – a pripečení tupí „demokrati“
Bratislavčania, že na Západe „nie ste vítaní“..... Pre nich na Západe je Pákistanec a Afričan podstatne
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„cennejší“ ako my Slovania. Angličania v Londýne by si nedovolili oslobodiť vrahov Angličanov, ak by
zabili Pákistanca, alebo Araba, alebo nejakého Afričana!!!!!!!
Chápete, že ste chuji Slovenskí a tupci Slovanskí!

MOR HO!

Pavol Peter Kysucký
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