
OBRODA SLOVANOV, občianske združenie, Ochodnica č. 60, 023 35 Ochodnica

Vybavuje : Ing. Pijak Pavol Dátum : 22.11.2020

EU bude zlikvidovaná v r. 2022

V mojej poslednej knihe „Obroda Slovanov“ píšem v Kapitole 43, že Európska únia bude určite 
zlikvidovaná. Knihu som napísal v r. 2018 a vydal som ju na jar r. 2019. Za tú dobu sa predalo 
k dnešnému dňu len asi 1300 ks. Preto je všeobecne len veľmi malá vedomosť na Slovensku o tom, čo 
už veľmi skoro príde. Teda nepoznám jedinú knihu, text,.......... kde by sa vysvetľovalo, čo príde, okrem 
mojej knihy! Samozrejme okrem starých veštcov a prorokov.......Tu sa teraz nebudem zaoberať tým, že 
som v tejto knihe definitívne odhalil základné zákony existencie tohto vesmíru a prečo na základe týchto
zákonov je ľudská civilizácia na hrane možnej existencie-neexistencie.......... Ľudstvo je skutočne veľmi 
zdegenerovaný druh.

Teraz som sa ale rozhodol venovať len tej malej Kapitole 43 a pre Slovensko a Slovákov napísať 
dôrazné upozornenie, aby sa urýchlene začali pripravovať na rozpad a zánik EU! Pretože ako píšem v 
knihe a teraz otvorene poviem, ak EU nebude zlikvidovaná, tak bude zlikvidovaná biela rasa na tejto 
planéte.......A s likvidáciou bielej rasy končí celé ľudstvo! Preto veľmi stručne a priamo len k tejto veci 
„likvidácia EU“.

Sionisti židia v USA, skoro výhradne len súčasní demokrati v USA, sú zločinci a ich Talmud je 
zločinecká ideológia. Toto vedia židia Chasidi. Ale mimochodom ani Chasidi nie sú „anjeli nebeskí“ (z 
pohľadu ideológie Slovanov a ich Véd), ale oni v záujme svojej záchrany bojujú proti sionistom a sú 
prvá línia v     boji s týmito Satanistami. Títo sionisti si neuvedomujú, že ako cudzopasníci a paraziti na 
ľudstve, ak zničia ľudstvo, tak si obrazne „podrežú konár, na ktorom sedia.“ Oni tí sionisti si myslia, že 
ich okultizmus a kontakty s „inými“ aj mimo túto planétu ich zachránia.... Omyl, nebude to tak!! Ak 
skončí ľudstvo – tento veľmi primitívny druh, vytvorený umelo mimozemskými civilizáciami – tak 
skončia aj sionisti! Skutočne veríte tej tupej Darwinovej teórii o vývine druhov? Potom určite ste nečítali
moju poslednú knihu!!
Ako sa snažia „informovaní muži“ zachrániť tento Svet? Opakujem sa dookola, že ženy sú vedľajšie. 
Ženy sú duchovne na nižšej úrovni ako muži a preto aj toto je deštrukčná stratégia sionistov, že 
vymysleli demokratickú emancipáciu žien a feminizmus a tieto duševne choré ženy teraz nenávidia 
mužov....... O LGBTI a homosexualite, že je to tiež sionistický produkt a tiež zlo, sa nebudem 
vyjadrovať, nie je priestor, napísal som o tom veľa, ale toto je už 99 % Slovákom jasné!

A čo je EU? Všimli ste si určite muži, že všetci predstavitelia EU uznali Bidena za prezidenta na základe
nejakých mediálnych prehlásení.... A tak isto urobila okamžite aj Čína a Brusel a veľa štátov v EU! 
Naopak Putin povedal, že si počká na oficiálne výsledky........ jasné! Čína oficiálne podporila Bidena 
a demokratov v USA! Chápete, že Čína je nepriateľ Ruska? Teda je jasné, že Brusel je na 100 % 
sionistické „hniezdo sršňov“. Pozrime sa, ako reaguje celá EU na sionistické divadlo a hystériu okolo 
koronavírusu! Videli ste, ako Trump okázalo a teatrálne na balkóne zložil rúško? Potom ako sa údajne 
vyliečil z koronavírusu? On určite nebol nakazený na koronavírus. Trump len urobil divadlo pre 
priemerných ľudí a hlavne pre ženy..... že koronavírus je bezvýznamná choroba!! Tak aj ja dokazujem v 
mojich komentároch a článkoch, že koronavírus je bezvýznamné vírusové ochorenie. A dokonca už 
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súhlasím s tou Slovenkou Pekovou, ktorá pracuje a žije v Prahe, že toto je umelý vírus a preto bude 
postupne degenerovať a slabnúť. Tak sa aj skutočne podľa mňa už deje. 

Teda nielen Brusel je 100 % sionistický, ale aj všetky súčasné vlády v EU sú sionisti!! 
A pokračujme ďalej...... Nielen všetky súčasné vlády v EU sú sionistické, ale aj všetka „demokratická 
opozícia“ sú sionisti....... Je to len „demokratické divadlo“ kedy si sionisti z Bruselu a USA raz sfalšujú 
jedných pre koalíciu sionistickú a druhý raz inú koalíciu „sionistickú“ ....... samozrejme demokratickú! 
Nechápete?

Takže po lopate! Všetky voľby, od „zmanipulovaného“ zvrhnutia Mečiara, boli na Slovensku 
sfalšované. Tak isto sa to deje ale vo všetkých štátoch EU! Aj Fico a SMER je sionistická banda 
zločincov. A Fico bol teraz vo februári po voľbách v takom šoku, že však sa dohodol... s USA 
ambasádou, Bruselom, ESET-om......... a napriek tomu ho „hodili cez palubu“ a voľby sfalšovali pre 
Matoviča...?! Však Fico nebol schopný vo volebnej noci ani vystúpiť na verejnosť, v takom bol šoku..... 
ako ho tí sionisti podrazili....!! Ale milý Fico, sionisti podrazia každého a ty si hlupák a tiež si zradca 
Slovenska. A pozrite sa, ako teraz sionisti pripravujú Pellegriniho za nového predsedu vlády........... 
chápete? 
Preto ja som nikdy nebol voliť a ani nebudem v tomto zločineckom demokratickom „židovskom“ systéme 
štátneho zriadenia – tu odkazujem na teoretické dôkazy o tom, že demokracia je zločinecký systém štátneho 
zriadenia na moje knihy.
Ak sa toto masové sionistické falšovanie a zločinnosť deje vo všetkých štátoch a ich vládach v EU a ich 
skoro všetkých demokratických politických stranách?....... tak ako chcete vyriešiť tento kolaps civilizácie
a likvidáciu bielej rasy, časti ľudstva? (Na Slovensku len Kotlebovci nie sú sionisti – teda oni sú 
skutočne jediná opozícia a sú to Sloveni .... a opozícia sú aj Vlasť Harabínovaná - sú to ale chasidi židia 
– ako aj Trump a Putin, teda nepriatelia sionistov.)
Teda uvedomte si, že nielen koalícia, ale aj skoro celá „demokratická“ opozícia na Slovensku sú 
zradcovia národa a sú sionisti!! Oni len medzi sebou hrajú divadlo, na koho padne a teda pre koho 
sfalšujú voľby.....!! Neveríte? Vy ovce tupé Slovenské, gójovia? Tvrdím, že Bratislavčania sú extrémne 
zmanipulovaní sionistami. Ale práve Bratislavčania v prípade vojny na to doplatia najviac.......!!
Ale teraz zásadné. Na Slovensku a aj vo všetkých štátoch EU je pri moci táto sionistická židovská 
zločinecká mafia. Ako chcete zlikvidovať túto zločineckú mafiu? Podľa mňa je jediná cesta, 
zlikvidovať EU a tak následne už ľahko aj sionistické vlády vo všetkých štátoch EU.

Preto som si istý, že akonáhle sa Trump stane znova prezidentom – o tom ja nepochybujem – tak už sa 
nebude zaoberať hlúposťami a rozbehne sa okamžite likvidácia EU! Pri posledných voľbách v r. 2016 
asi 3 mesiace pred voľbami vyhlásila vtedajšia generálna prokurátorka, že dokiaľ ona bude živá, tak 
Trump nebude prezidentom.......... Jeden deň pred voľbami „zomrela“............ smejem sa. 
A uvidíme, čo sa stane, kto možno aj teraz zomrie?...... dokiaľ Trump nebude vyhlásený opäť za nového 
prezidenta USA! 
Trump bude zvolený za nového prezidenta USA najneskôr v januári 2021. 
Už na jar r. 2021 sa začnú systematické útoky zo strany USA proti EU. Odhadujem, že na jeseň r. 2021 
začne útočiť proti EU aj Rusko..... Bude to koordinovaná akcia a EU sa na jeseň r. 2021 začne sypať..... 
Začnú veľké nezhody v EU, ktoré sa budú stupňovať. Koronavírus sa teraz „paradoxne“ použije proti 
EU a na jej likvidáciu....... Bude ďalšia vlna koronavírusu ..... smejem sa,  samozrejme.....!! Je to 
naplánované! Tak bude! V Západnej EU sú ľudia tak hlúpi, že tomuto „koronavírusu“ budú zasa veriť. 
Ale teraz si „agendu koronavírusu“ zoberú za svoju Trumpovičovci, ktorí budú likvidovať EU.........Na 
Slovensku sa hovorí „ Ako sa do hory volá, tak sa z nej ozýva.“....... Chápete, ako je to naše Slovenské 
vedomie vynikajúco informované?... Teda len pre múdry mužov, ktorí chápu, čo toto porekadlo 
znamená! V r. 2022 sa stane EU nefunkčnou...... Som si tým istý! EU ale bude ešte „okradnutým štátom“
Slovanským dlhšie splácať dlh, o ktorý tie svine sionistické – a aj  Vatikánske nás okradli......... Neviete, 
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že Vatikán je sionistická židovská organizácia, ktorá nás Slovákov (aj ostatných Slovanov) 2000 rokov 
okrádala a ničila???? Čítajte moje knihy, kde to jasne dokazujem!

Asi tento článok nie je pre primitívnych a pripečených Bratislavčanov? A nevzdelaných východniarov, 
ktorí sa vystatujú, že ak sa ich spýtate, koľko kníh za rok prečítajú, tak títo „tupci z východu“ Vám 
„sebavedomo a demokraticky“ hovoria, že oni nečítajú žiadne knihy......?
Bol som 17. novembra 2020 na demonštrácii v Žiline – samozrejme nemal som rúško, znak otroka. 
Prešiel som asi 2-3 m okolo asi 10 policajtov, keď som prichádzal prístupovou komunikáciou na 
námestie, a nikto z tých policajtov ma nezastavil, že nemám rúško! Bol som pripravený na spor 
s policajtami! Potom som chodil po námestí dokola bez rúška asi 20 minút, ako si postupne najskôr muži
dávali rúška dole.........Keď som odchádzal, boleli ma kolená a musel som ísť na WC, bolo na námestí 
v Žiline asi 3000 až 4000 ľudí. Ale údajne v Košiciach, ktoré majú asi 3-4 krát viac obyvateľov, ich bolo
na demonštrácii len asi 1000? Ja by som tomu veril, že Košičania sú tiež tí, ktorí hovoria, že oni 
„nečítajú žiadne knihy“. Teda knihy Kysuckého sú pre nevzdelaných Košičanov ako „koronavírus“.....

Poznámka:
Ak by sa Trumpovi „náhodou“ nepodarilo voľby regulárne a jasne vyhrať?, tak má jedinú šancu, ako 
zabrániť Svetovej atómovej vojne....., ktorá zničí život na celej planéte! USA musí vojensky napadnúť 
Čínu! A musí Čínu napadnúť atómovými zbraňami. Za vojenského stavu neplatia voľby....... Takto to 
bude len lokálna vojna a nebude to Svetová atómová apokalypsa..... To sa ale musí stať najneskôr 
v januári 2021!
Ak toto viem ja, tak to určite vie aj Trump a jeho poradcovia a Putin a tiež jeho poradcovia. Nemyslím 
si, že som jediný „bezcitný“ génius, ale takto chcem ich jasne podporiť, ako zachovať ľudstvo na tejto 
planéte. Jednoducho treba hodiť Čínu – sluhu sionistov - cez palubu!! Bude to menšie zlo, ak už sa tak 
Čína ponížila a stala sa otrokom sionistov a „iných síl“....
Nemyslite si, že moje názory tu nikto „dôležitý“ nečíta........????

S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
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