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Degenerácia Západu
Všetci tí, ktorí sa zaujímajú o budúcnosť svojich rodín a svojich detí, sledujú čo sa deje vo Svete. Všetci
títo v dobrom slova zmysle „angažovaní“ ľudia majú teraz strach z toho, čo sa deje v USA. Antifa –
organizácia duševne chorých bláznov – pod vedením Demokratickej strany USA a v spolupráci s
pomätenými černochmi, hispáncami, feministkami, LGBT duševne chorými, homosexuálmi, rozbiehajú
občiansku vojnu….
Ale ako sa dostalo USA do tohto duchovného stavu totálnej degenerácie? A je všetkým jasné, že v tomto
stave všeobecnej degenerácie nie je len USA, ale aj celá Západná Európa, Austrália, Nový Zéland,
skrátka celý Západ, Západná civilizácia.
Západná civilizácia a ich obyvateľstvo celkovo zdegenerovalo. A táto degenerácia populácie Západu
pokračuje a hlavne sa zrýchľuje!! Inde tu v inom článku uvádzam, že všetko v prírode prebieha po
exponenciálnej krivke a pretože ľudia majú primitívny lineárny mozog, tak nikdy nedokážu odhadnúť,
čo nastane v budúcnosti. A toho sme svedkami aj teraz….. všetci sú prekvapení, čo sa to deje…. Ale
však všetci múdri muži vedia už od r. 1950, že populácia v USA začala zrýchlene degenerovať! To nie je
okamžitý stav. To je vývoj.
Na internete sa oprávnene objavujú komentáre múdro mysliacich mužov, že to je karma USA za
vyvraždenie indiánov. To je pravda. S tým súhlasím. USA určite kvôli tomuto zaniknú a budú znova
obsadení indiánmi… tak si myslím. Ale súčasný stav v USA, ktorá je atómová veľmoc, hrozí kolapsom
celej planéty. Myslím si, že za tými demokratmi, ktorí toto organizujú, je iná sila, ktorej tí demokratickí
vodcovia nemôžu odporovať….! Odporovať dokáže len silný muž, žene toto nie je dané, ktorý nemá
strach ani zo smrti!! Toho, tejto sily nie sú schopní žiadni demokratickí politici, ktorí sú na mocenských
pozíciách štátu. Všetci, prakticky všetci, v „rozvinutých“ demokraciách sú zločinci myslením aj konaním
v živote a teda totálni slabosi….
Chápte, pozície moci v USA sú v rukách slabochov!!
Taktiež pozície moci aj vo všetkých demokratických štátov EU, aj na Slovensku, sú v rukách
slabochov!!
Ako sa stalo, že národy a štáty tak zdegenerovali, že na vedúce mocenské pozície štátov sa dostali
zločinci a slabosi?! Tak, že populácia postupne totálne zdegenerovala……
Ale to sa stalo postupne. Táto všeobecná duchovná degenerácia bola dobre premyslená a organizovaná
silami, ktoré nie sú viditeľné… Mnohí na internete píšu, že sú to židia. Ja si tiež myslím, že väčšina
týchto síl je zo židovského prostredia, ako píšem aj v mnohých iných kapitolách. Ale aj tak si myslím, že
židia – teda tí, ktorí sa hlásia k tomu, že sú židia, pretože genetika židov je neexistujúca, ako aj genetika
Maďarského národa – sú len sluhovia a za nimi je iná sila……
Podľa mňa hlavný problém je v tom, že sa masám priemerných ľudí nehovorí otvorene pravda, že sú
hlúpi ako bagandže. Ak priemerní ľudia budú chápať, aký je duchovne nízky ich potenciál, tak sa budú
vzdelávať a budú vždy pochybovať o svojom presvedčení, či sa nemýlia…. Tak potom nemôžu vzniknúť
také duševne choré organizácie ako Antifa, LGBT komunita, ……… Kresťanstvo, islam, budhizmus….
Taktiež aj černosi si budú vedomí toho, že ich priemerná inteligencia je nižšia než bielej rasy. To je
pravda, ale sily deštrukčné robia všetko preto, aby pravdu sfalšovali a teda vytvorili chaos a deštrukciu.
Tento vesmír je riadený dvoma základnými zákonmi a to Dualitou a Hierarchiou – píšem veľa všade
inde – preto aj národy a rasy sú pod mocou týchto zákonov. Teda Hierarchia hovorí, že neexistuje
rovnoprávnosť a rovnosť, naopak, všade je hierarchia, niekto, niektorý národ, rasa sú schopnejší, iní
menej schopní, ale súčasne sú rôzne kritéria hodnotenia hierarchie… odkazujem hlavne na moju
poslednú knihu.
A poďme k podstate.
Tí, ktorí teraz nebudete rozumieť, musíte si prečítať aspoň iné články tu na vebe, aby ste chápali. Tu nie
je priestor, aby som neustále opakoval základnú teóriu o vzťahu hmoty a ducha. Hmota je závislá od
ducha a naopak. Nekvalitná hmota, teda nekvalitný mozog, nedokáže mať kvalitného ducha. Teda
www.obrodaslovanov.sk
info@obrodaslovanov.sk

Bankové spojenie :
VUB bank a.s., č. ú. :
SK3002000000003890554755

IČO : 50628496
www.obrodaslovanov.sk

geneticky poškodený mozog je skoro určite vždy potenciálne zločinecký duch. Ale tu je vždy silný vplyv
kolektívnej spoločnosti a hodnoty tejto spoločnosti. Ak je spoločnosť, národ, štát, vysoko duchovne
morálny, tak aj nízka kvalita mozgu jednotlivca sa nemusí prejaviť zločineckým chovaním. Ale ak je
spoločnosť a štát principiálne, myslením, zákonmi …. zločinecká?! (to je demokracia), tak okamžite
všetky menej kvalitné mozgy a teda nositelia týchto mozgov sú kriminálnici a zločinci – teda ich
myslenie je nemorálne a kriminálne… Tak to je a za tým si stojím!!
A USA aj celý Západ je myslením, svojou zločineckou slobodnou tržnou ekonomikou, svojim
zločineckým demokratickým štátnym zriadením, zločinecký!!
Preto genetika ľudí Západu rýchle degeneruje!
Pretože ak degeneruje myslenie, tak okamžite degeneruje aj mozog…. Teda ak zdegeneroval štátny
politický systém, tak okamžite začne degenerovať aj myslenie a teda následne masovo mozgy
priemerných ľudí – priemerných reinkarnácii! Tu sa musím zastaviť, pretože vysoké reinkarnácie nikdy
nezdegenerujú… naopak, zlo a strádania urýchľujú nárast duchovnej sily u týchto vyvolených ľudí…
U týchto výnimočných duší je jedno, akej sú rasy, národnosti, štátnej príslušnosti…. Poznajú sa len
podľa toho, že nemajú strach z ničoho, ani zo smrti…. Teda ak si niekto z čitateľov tu myslí, že je
vysoká reinkarnácia, tak si sám ľahko ohodnotí sám seba – má strach?, bojí sa niečoho?, nebojí sa ani
smrtí?, má strach zo straty zamestnania?, má strach, že skrachuje jeho firma?…. Ak toto nesplňujete, tak
ste stále len v poli A – Kapitola 6, knihy Obroda Slovanov.
Genetika bielej rasy sú prvotná haploskupina R1a. To je dokázané, že sú Slovania! Ostatné genetické
haploskupiny, ako R1b a aj Slovanská I2 a ďalšie podľa mňa vznikli až degeneráciou prvotnej
Slovanskej haploskupiny R1a…. !! Toto je zásadné tvrdenie v zmysle závislostí duch-hmota a naopak.
Teda došlo pred tisíckami rokov – tak tvrdia genetici – k vzniku nových genetických haploskupín…
Teda vtedy došlo k materiálnej, mozgovej, genetickej degenerácii – teda zjednodušeniu genetického
kódu… Degenerácia je totiž vždy zjednodušenie…… A naopak nárast inteligencie je znak toho, že
dotyčný mozog dokáže rozmýšľať zložitejšie!!
Odkazujem zasa na môj objav závislosti genetiky a myslenia v Kapitole 31 „Len myslenie je život“.
Takže, keď vznikli nové genetické deformácie pôvodnej prvotnej Slovanskej haploskupiny R1a bielej
rasy (pretože Slovania boli prvotná biela rasa na tejto planéte, nikto iný….!), tak sa rozbehla všeobecná
genetická a následne aj duchovná degenerácia bielej rasy…..!!
Kresťanské náboženstvo je jasný príklad všeobecnej degenerácie Slovanov a aj celej bielej rasy. Tu je
jedno, či je to Vatikánske náboženstvo, alebo pravoslávne ruské náboženstvo – aj keď pravoslávie je
lepšie…? A už vôbec nemá význam, aby som sa zaoberal duševne „stredovekým“ Koránom a
islamom… Čítali ste Korán? Ja áno…….?? Korán ani Bibliu nedokáže akceptovať človek haploskupiny
R1a, ktorí dostal dôkladné všeobecné informácie o týchto mylných ideológiách!
Odbočím, ale skoro nikto nevie, že celá súčasná história Slovanov a Európy, je totálne sfalšovaná.
Všetko pred rokom 1750 bolo sfalšované a doslova vymyslené. Aj Maďarský národ pred r. 1750
neexistoval, ich dejiny boli vymyslené, boli to Uhri a teda Slovania jazykom aj myslením!! Aj Rímska
ríša bola v skutočnosti Slovanská ríša, o čom dokazuje Slovanská svastika vo všetkých stavbách rímskej
ríše… Ale však prakticky nikto nevie, že všetky historické dokumenty, o ktoré sa opiera súčasná
Európska história, sú len opisy originálov a žiadny originál…. Teda všetko sfalšované…….. hlavne
Vatikánom. Vatikán je úhlavný nepriateľ Slovákov, teda pôvodných Slovenov a aj všetkých ostatných
Slovanov. Tým sa teraz nebudem zaoberať, napíšem na to možno špeciálny článok!
Ja osobne si myslím, že bude musieť zaniknúť súčasná geneticky výrazne poškodená biela rasa Západu.
Všeobecnej degenerácii genetiky týchto národov odpovedá aj ich jazyk, ktorý vznikol samozrejme
degeneráciou zo slovanských jazykov. Tiež podrobne v mojich knihách. Však v angličtine pre otec, je
údajne len niekoľko výrazov. Ale v Slovenčine? : otec, otecko, ocko, ocuško, oculienko, tata, tatko, tati,
tatíčko, tatuško, foter, foto, ……… Chápete, aká je angličtina primitívny jazyk??!! A všetky západné
jazyky, ktoré vznikli degeneráciou, teda zjednodušením, zo Slovanských jazykov, to tak je!!
Teraz môžete začať chápať, prečo tak rýchlo degeneruje Západ a jej biela rasa. Najskôr to bola
degenerácia genetická, potom degenerácia ich jazykov – teda zjednodušenie ich myslenia - a teraz je to
posledné štádium totálnej degenerácie „hmoty, mozgu“ a teda aj myslenia, teda ich životných
predstáv….
Môžete teraz chápať, prečo ich zdegenerované mozgy bojujú za sebazničenie - homosexualitu, ženy
bielej rasy Západu nenávidia mužov a sú „demokraticky emancipované“, a najvyššie štádium tejto
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genetickej degenerácie sú feministky, ktoré odmietajú sex s mužmi a majú ich za sexuálnych predátorov
– chudery duševne choré – nefunguje im ich vagína – sú skutočne genetiky poškodené!
Pýtajme sa teraz, kto spôsobil túto komplexnú degeneráciu bielej rasy, pôvodne Slovanov?! Aké sily
zorganizovali túto komplexnú degeneráciu bielej rasy? Kto chce zničiť bielu rasu? Kto chce zničiť
Slovanov? Pretože len Slovania, Haploskupina R1a, sú geneticky nepoškodená biela rasa!!
Ak sa má zachrániť časť bielej rasy, pôvodne Slovanov, tak sa vo všetkých štátoch Západu (asi už len u
vybraných štátoch EU Západu) musí zaviesť nový štátny slovanský jazyk. Jazyk, teda myslenie, mení
genetiku mozgu. Zložitý jazyk dokáže zmeniť genetiku mozgu…... Podrobne v moje knihe a hlavne
Kapitola 31.
Myslím si, že USA sa už nedá pomôcť. Degenerácia ich obyvateľov v spojitosti s duchovnou karmou,
ktorú si nesú vyvraždením pôvodného obyvateľstva……. sa už nepodarí vyriešiť. Možno USA zaniknú
za 2 roky, možno za 20 rokov… alebo za 100 rokov, ale koniec USA je podľa mňa istý. Vzhľadom na
to, že všetko prebieha exponenciálne, myslím si, že koniec EU bude za 2 roky, rozdelenie Nemecka na 3
štáty, ako píšem v knihe Obroda Slovanov za 5 rokov a koniec USA za 20-30 rokov.
Dňa 2.6.2020
S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
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