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Blízka budúcnosť Slovenska
V mojich knihách neustále píšem, že morálka je to najdôležitejšie, čo vytvára existenciu človeka, aj
národa a štátu.....!! Teda, ak je vysoká morálka ľudí v štáte, tak je aj vysoká morálka celého štátu.
Samozrejme, že teraz v demokracii je všetko zdeformované. Pretože demokracia je dokonalý sionistický
zločinecký systém ovládania ľudí, národov aj štátov.
A kvalitu morálky určuje, či národ verí v existenciu Ducha, Satana a Boha, lebo neverí!! Viem, že na to
my poviete, že však ja som proti „slepej“ viere... Je to tak! Ale vidím, že na Slovensku je veľmi vysoká
miera chápania morálky, ktorá neexistuje v okolitých štátoch a už vôbec v štátoch Západnej Európy!!
Ako je možné, že Slovensko, Slováci, majú takú vysokú morálku a zmysel pre spravodlivosť? .... cítia
Ducha?... Množstvo zásadných informácií som napísal v mojich všetkých knihách! Teraz to nemôžem
rozoberať, prečo je napr. obrovský rozdiel medzi morálkou Čechov a Slovákov!!! Opakujem, je to
v mojich knihách! Ale treba povedať, že Moraváci nie sú Česi, ale Slováci, ktorí sa naučili český jazyk.
Ale nebuďte zlostní Vy Česi, že Vás ako národ kritizujem, kvôli Vašej morálke. Je veľa statočných
Čechov, ktorí sú jednoducho tak ubití svojim okolím v práci, v rodine.... Hlavne v rodine je v Čechách
rozmnožená degenerovaná Západná sionistická „demokratická“ emancipácia žien!! A mnohí Česi, muži,
schopní myslenia, aj s vysokou morálkou, sú ničení ich vlastnými matkami a babkami, aj nechápajúcimi
otcami!!
Ale k Slovensku. Stalo sa niečo, čo nie je normálne.
* Asi pred týždňom vyšiel prieskum verejnej mienky, v ktorom 52 % Slovákov prehlásilo, že chcú, aby
vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou vyhralo Rusko. K tomu bolo 18 % tých, ktorí sa zdržali hlasovania.
Teda je jasné, že pri tejto masívnej celoštátnej Slovenskej sionistickej a všeobecnej kriminálnej
propagácii v TA3, Markíze, JOJ, RTVS.... títo 18 % mali strach povedať svoj názor. Teda na Slovensku
je 52+18 = 70 % populácie za Rusko a proti Ukrajine!! ...... Ale vieme všetci, že tieto prieskumy sa
falšujú v prospech sionistickej Vatikánskej propagandy a ideológie!! Takže je pravdepodobné, že na
Slovensku je až 80-90 % populácie za Rusko!!!!!!!!
Chápete?
My Slováci sme jediný národ v Európe... a aj v strednej Európe... takto mysliaci!! Mor ho!
* Potom sa stalo, že vo Veľkej Británii, ako pochovávali Anglickú kráľovnú, tak všetky Západné médiá
označili Čapútovej priateľa ako prezidenta Slovenska Rizmanna??.... Všetci sa smiali, že Čapútová je
HOVNO! Ona skutočne je tak sprostá, že je skutočne hovno.
* Na to konto asi o 2 dni?, neviem presne, ale Čapútovú v New Yorku, kde sa konala konferencia OSN,
označili ako prezidenta Slovinska??.......... Smejem sa ako blázon! A toto bolo Čapútovej vyvrcholenie
jej Západnej cesty .....
Súbeh týchto okolností nie je žiadna náhoda!! Bolo to úmyselne zorganizované! Kto to zorganizoval??
.... Tak vy „namyslení“ myslitelia a iní somárski intelektuáli!!....... Nechápete?...... Kto asi???... Jasné!
........... Bolo to Rusko!!
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Rusi asi konečne začínajú chápať, čo znamená genetika a aký je vzťah medzi genetikou a myslením. My
Slováci sme geneticky z 85 % potomkovia predkov, ktorí na Slovensku žili už pred 8000 rokmi!!!!!!
A to je geneticky dokázané, teda žiadne sfalšované Vatikánske dokumenty!! Teda napr. nikdy nebolo
žiadne sťahovanie národov po páde Rímskej ríše..... To sú fantasmagórie Západu a Vatikánu.... sionistov
svíň. Slovensko bolo dlhé tisícročia strediskom Európskej civilizácie a hlavne „duchovnosti“.......
O našej Slovenskej vysokej duchovnosti píšem v mojich všetkých knihách!!
Teda Rusi asi konečne pochopili, že Slováci sú ich hlavní duchovní a morálni spojenci v Európe!! Rusi
začínajú uvažovať o tom, že mocenské centrum ovládania strednej Európy bude na Slovensku!.....
Správne uvažujú!!
Ale ja si myslím, že mocenské centrum ovládania aj Nemecka, Rakúska, severného Balkánu tiež musí
byť na Slovensku. Teda demokraciu posielam do RITI!!!!!!!!!
Už sa dopredu teším, ako sa konečne v Rumunsku začne oficiálne vyučovať slovenský jazyk, ktorým
ešte okolo r. 1800 n.l. hovorilo asi 99 % populácie Rumunska. Ešte aj v súčasnosti v Rumunských
horských dedinách ľudia hovoria po slovensky!!!!! Všetko, čo v Rumunsku archeológovia vykopú, je
Slovanské!!........ A tak tí Západní Vatikánski Rumunskí archeológovia to všetko naspäť zakopávajú... ,
aby o tom akože ani nevedeli....
K tomu už len stručne a sa len opakujem.
Maďarský národ geneticky neexistuje. Maďarský jazyk bol umelo vymyslený z Turečtiny okolo r. 1750
až 1800 n.l. Maďarské dejiny pred r. 1750 n.l. sú fantasmagórie a doslova vymyslené nezmysly. Maďari
sú geneticky Slováci, teda starí Uhri.
Z jazyka Rumunských Valachov, ktorí prišli na stredné Slovensko, Ľudovít Štúr vytvoril spisovnú
Slovenčinu!! .....
Chcete ešte niečo k tomu?
Chápete, ako Vatikán a Západ všetko o nás Slovenov, Uhrov sfalšovali? A ako úmyselne od nás
Slovenov Uhrov, jednotného národa a genetiky od nás Slovenov ... oddelili umelo vytvorených
Maďarov a Rumunov?!
Mor ho!
Smrť Vatikánu!!!!!!!!
S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
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