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Čína a USA demokratická strana sú spojenci
Nechcem písať konkrétne ekonomicko-politické články, ale už žasnem, nad hlúposťou priemerných
ľudí…… na Slovensku. Ale viem, že Česká populácia je v súčasnosti demokratickej hlúpejšia ešte
viac….
Neustále píšem o koncepčných duchovných veciach – psychológia a filozofia – a nič konkrétne. Je jasné,
že priemerní ľudia, ktorí nie sú schopní zložitejšieho myslenia, tak tomu nerozumejú…. a hlavne ich to
vôbec nezaujíma…...“Východniari“ ma viac krát „dostali“, keď mi sebavedome hovorili do očí, že oni
nečítajú knihy……… no chumaji nevzdelaní! Tak som im otvorene aj povedal, že tak nech sa nesťažujú,
že sú hlúpi…. Na to títo debili neboli pripravení…. Zachvátil ich skoro vždy taký šok, že len koktali a
nič nedokázali zo seba vyplodiť. Dokonca aj 5 krát fyzicky silnejší muži, než som bol ja, sa neodvážili
na žiadnu akciu … a len civeli pred seba…
Prečo Vám to píšem? Pretože 99,9 % vás, ktorí si prečítajú tento článok pochopíte, akí ste somári a že
ste ničomu nerozumeli. Ale pritom všetci čumíte do internetu a čítate tam tie priemerné články
priemerných autorov……... A prečo teda vy nevzdelanci si neprečítate celú moju aspoň poslednú knihu?
Však jasne dokazujem, že som úrovňou vzdelania a schopnosťami analýzy úplne na inej kvalitatívnej
úrovni, ako tí všetci súčasní „demokratickí“ analytici a špecialisti…. „hlavy pomazané“, ale tupci…..
Všade na internete, v médiách …. sa píše, že Rusko je spojenec s Čínou…. A Rusko a USA sú úhlavní
nepriatelia…. Hlúposť!! V USA, ako aj v Rusku sú dve mocenské skupiny židov, ktorí bojujú medzi
sebou. Putin aj Trump sú tá istá skupina - Pjakin im hovorí Chasidi. Naopak Clintonovci v USA,
demokratická strana v USA, EU v Bruseli ….. sú Sionisti…. V súčasnosti sú všetky masmédia v EU a
teda aj na Slovensku pod mocou Sionistov. Teda aj Slovenská televízia, rozhlas, aj Markíza, JOJ, TA3
….. sú Sionisti a tieto masmédia nie sú Slovenské, ale židovské Sionistické…. Sú to vlastizradné médiá.
Teda je možné, že v už v blízkej budúcnosti budú takto zodpovedné za svoju protištátnu činnosť a budú
súdené a odsúdené…. Uvidíme, ako skoro to bude, ale ich čas sa exponenciálne kráti…. O
exponenciálnom priebehu udalostí je iný môj článok na tomto vebe.
Preto súčasné média na Slovenskú sú nepriateľské Slovensku a sú to vlastizradné média. Normálny štát
by mal okamžite vyriešiť protištátnu propagáciu týchto nepriateľských vlastizradných médií.
Ale poďme k hlavnej veci. Rusko je spojenec Číny…… ? A ste sa všetci zrazili s „obrubníkom“?
Len jednú jednoduchú vec vám teraz napíšem. Severný prúd 2 – plynovod – pre Nemecko je
sankcionované USA proti Rusku…. ? Omyl.... Tieto sankcie presadzujú „Demokrati v USA“, teda
Sionisti a to preto, pretože ak Rusko nebude dodávať plyn do EU, tak Čína získa plyn od Ruska za
podstatne nižšie ceny… Teda Čína cez USA demokratov nekompromisne a podrazácky útočí proti
Rusku…!! Chápete nevzdelanci? USA demokrati a Čína sú strategickí spojenci!! Sú dlhodobí
spojenci…. Neviete to? Však myslenia schopný muž to musí vidieť ako na palete……...
Bol som v Číne 3 krát a viem, ako Čína myslí…
Vy priemerní ľudia v skutočnosti nerozumiete ničomu…. A tak musíte pochopiť, že aj keď Vám
demokracia hovorí, akí ste úžasní a že ste všetci medzi sebou rovnoprávni… aké máte práva…, že máte
právo rozprávať tie svoje hlúposti, … že nie ste zodpovední za propagovanie tých vašich priemerných
nevedomostí a omylov…. a nemáte žiadne povinnosti a zodpovednosť za šírenie týchto omylov ….
určite ste „duchovní“ nevoľníci a otroci tohto zločineckého demokratického systému. Vy priemerní ste
nuly a skončíte životy ako totálne vymleté mozgy, ak budete pokračovať v tejto Vašej „demokratickej
degenerácii“ na Slovensku ako posledných 30 rokov. Na Slovensku je zázračná múdrosť : „Zdravý
sedliacky rozum“. Demokracia je nekonečná tuposť k tomuto „Zdravému sedliackemu rozumu“.
Zločinecká demokracia má samozrejme aj svoj zločinecký právny a súdny systém. Logické a ináč to ani
nemôže byť…. Ak zločinci ovládajú demokratický mocenský systém štátu, tak logicky musia zločinci
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ovládať aj súdny systém….Pekné príklady tohto zločineckého súdneho demokratického systému na
Slovensku sú teraz kauzy Kočner a Kotleba.
Zapamätajte si, akýkoľvek nezávislý demokratický štátny úrad sa okamžite stane ekonomický mafiánsky.
Teda mafia vždy ovládne akýkoľvek štátny nezávislý demokratický úrad… To je ale plán a úmysel tých,
ktorí presadzujú demokraciu – ovládať debilov!! Nezávislé úrady nie sú len médiá, okresné úrady,
krajské úrady, obecné úrady …. rôzne odborné komory ….. neziskové organizácie… ale napr. aj celé
zdravotníctvo …. Demokratické zdravotníctvo je jednoznačne mafiánska zločinecká organizácia….
Píšem veľmi stručne aj v inom článku tu na tomto vebe, ale podrobne v samostatnej kapitole knihe
„Obroda Slovanov“.
Nezávislé zdravotníctvo je jedna z najväčších mafií v demokratických štátoch!!
Naspäť k téme…..Je jasné, že ak ja toto viem o Číne, tak to vie aj Putin…
Takže vy chumaji nevzdelaní, vzdelávajte sa….. Úhlavný nepriateľ Ruska je Čína a najbližší spojenec
Ruska je USA…….
A mimochodom, Merkelová (odporuje Bruselu a EU) dokonale plní plán Putina, ktorý dohodol na jeseň
r. 2014 (analýza v Kapitole 43, kniha Obroda Slovanov) a preto určite jej aj Putin nedávno daroval tú
veľkú kyticu „bielych“ ruží…. ako poďakovanie……. A viete, prečo to boli biele ruže? Určite nikto na
Slovensku to nevie, kto nepochopí dôsledne moju poslednú knihu a teda pochopí všetky 4 symboly na
prednej obálke!! ….nevzdelanci Ťapákovskí….
Pýtajte sa tých profesorov a všetkých analytikov (hlavy pomazané), prečo Putin dal Merkelovej biele
ruže?! Nevedie tí chuji demokratickí už mozgovo zdegenerovaní nič!! Garantujem Vám, že to nevedia!
Tak zistíte, akých debilov počúvate….. A premietnite im to video, ako Putin dával Merkelovej tie ruže,
čo znamenal výraz ich tvári…. Tí Vaši psychológovia „titulovaní“ nechápu nič, oni nič nepochopili, čo
sa udialo… Veľa povolaných, málo vyvolených!!
Chápete, akí ste všetci priemerní nechápajúci a ničomu nerozumiete? Ste zlostní, že vás označujem ako
priemerných? Ste všetci priemerní, ktorí ste nepochopili, čo sa teraz deje!!
Slováci „Ťapákovského“ vzdelania a feudálnej úrovne myslenia-ideológie – teda vyznávači
Vatikánskeho globálneho falšovania pravdy o Bohu aj Slovanov - ste určite hlupáci… Kto z Vás
hlupákov sa prizná v budúcnosti, že bol taký debil? a nevzdelanec? … demokrat?!
Niektoré inšpiratívne informácie pre nechápajúcich nič :
Od r. 2014, kedy bol Majdan na Ukrajine, USA takto zásadne posilnili Rusko :
1. Ukrajina zakázala vývoz zbraní a komponentov do Ruska. Ako dôsledok tohto zákazu začali
krachovať viaceré vojenské výrobné firmy…nemali odbyt, logické. A tak najschopnejší technici týchto
firiem na Ukrajine si nakopírovali technickú dokumentáciu na CD a s dokumentáciou odišli do
Ruska….. o tom som si istý! Tak Rusko získalo všetky tieto technológie zadarmo….. Už r. 2016 Putin
hlásil, že všetky dôležité komponenty vojenskej výroby sa vyrábajú na území Ruska……….. ha, ha……
Neverím, že elity USA boli takí hlúpi, že nechápali to, čo som ja od začiatku predvídal….. Však ja určite
nie som génius a USA vrcholoví politici a vojenskí velitelia sú hlupáci… Alebo si skutočne myslíte, že
ja som génius? Neverte…..
2. Zavedením sankcií proti Rusku v skutočnosti Rusku výrazne pomohli. A to bol aj od začiatku USA
plán a zámer…. Od r. 2014 – myslím august - som to všade na internet písal, že týmto krokom sa vytvorí
„absolútne“ nezávislá Ruská ekonomika….. Chápete, čo píšem?…. „absolútne nezávislá“ ekonomika
Ruska?! Tak sa aj stalo. Rusko už r. 2018 sa stalo najväčší svetový vývozca pšenice. Rusko je už
potravinovo úplne nezávislé…. Týmito „sankciami“ sa odhalili ekonomické nedostatky Ruska, aby sa
potom v krátkom čase (niekoľko rokov) riešili….. Skutočne si myslíte, že ja som génius a v USA sú
debili….??

Dňa 6.6.2020
S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
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