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Človek je chybná konštrukcia
Nebudem sa zaoberať dokazovaním, čo som už dávno vysvetlil a teda sa budem zaoberať len tým, čo
chcem teraz zvýrazniť.
Ľudský druh nevznikol Dárwinistickou evolúciou! Tomuto nezmyslu veria už len ženy a nevzdelaní
muži......
Dokonalé dôkazy o nezmyselnosti celej tejto židovskej teórii pre „gójov“ Slovanov sú hlavne v mojej
poslednej knihe „Obroda Slovanov“ – je tam samostatná kapitola!
Človek bol naklonovaný a vytvorený ako druh umelo. Pri tomto klonovaní najlepšie vyšla biela rasa a
najhoršie čierna rasa. Tým myslím potenciálne schopnosti ducha a myslenia! Je možné aj to, že toto
klonovanie nerobila jedna mimozemská civilizácia, ale na tomto „projekte“ sa zúčastnili viaceré
mimozemské civilizácie. (Pestujú si nás tu na tejto „planéte bláznov“, ako králikov v klietke a pozerajú
sa, čo z toho vznikne?)
Týmto jasným faktom sa ale nechcem zaoberať! Tu chcem asi prvýkrát načrtnúť, aké obrovské chyby
urobili títo mimozemšťania pri našom genetickom klonovaní..........
Podľa mňa mimozemšťania urobili tieto obrovské chyby v genetike človeka pri jeho vytváraní
kombinovaním rôznych génov. ......Samozrejme, že je to len môj prvý „nástrel“ problematiky. Je jasné,
že rôzni odborníci v rôznych oblastiach budú schopní veľmi dobre doplniť ďalšie veľké genetické chyby
na hmote a duchu človeka! Väčšie chyby sú u čiernej rasy a najmenšie u bielej rasy. Tie chyby, ktoré ja
teraz okamžite vidím, sú :
1. Ľudský mozog nie je schopný exponenciálneho myslenia. Ľudský mozog je to najprimitívnejšie
zariadenie, ktoré je ešte schopné abstraktného myslenia, ale len lineárneho.....!!!! Pritom však
všetko v prírode a vo vesmíre prebieha po exponenciále!
2. Ľudské telo nie je schopné vyrábať pre seba vitamín C. Pritom zvieratá, ako psy, mačky...........
ich telo automaticky produkuje vitamín C a nemusí sa snažiť získať tento vitamín zo stravy!
3. Genetika človeka je naprogramovaná na samodeštrukciu, degeneráciu a nevyhnutný zánik – nie
je teda jasné, prečo tu tento druh existuje. Nie je jasný zmysel tohto mimozemského experimentu
s týmto geneticky zjavne poškodeným druhom.... podrobne o samodeštrukcii v mojej knihe
Obroda Slovanov!
4. Organizmus človeka – jeho genetika – nie je schopná si poradiť s bežnými chorobami......
Súčasný človek sa dožije max. cca 100 rokov, ale pritom aj tá „veľmi jednoduchá“ a sfalšovaná
Biblia píše, že predchádzajúce civilizácie – teda nie súčasný človek – sa dožívali 800 až 900
rokov!
S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
Dňa 22.10.2020
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