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OBRODA SLOVANOV, občianske združenie, Ochodnica č. 60, 023 35 Ochodnica 
    
 
       Vybavuje : Ing. Pijak Pavol Dátum : 28.6.2022  
 
 
 

Edward Gibbon – zánik civilizácií 
 
Dostal som otázku od jedného z mojich čitateľov, že čo si myslím o tomto článku z internetu, ktorý dole 
citujem : 

Historik opísal zánik civilizácie: Mrazivá podobnosť s tým, čo sa teraz deje 
aj na Slovensku! 

 
Slávny historik Edward Gibbon je už po smrti vyše dvesto rokov, ale jeho bystrý postreh je 
pravdepodobne dodnes platný. V roku 1776 napísal knihu o základných príčinách pádu Rímskej ríše. 
Zoznam príznakov úpadku rímskej spoločnosti koluje po internete a je pozoruhodné, ako sa tieto príčiny 
zhodujú so súčasnými trendmi. 

Historik sa narodil v roku 1737, aby takmer o tridsať rokov neskôr vydal monumentálne šesťzväzkové 
dielo "Úpadok a zánik Rímskej ríše". V nej zhrnul dôvody, prečo zanikla slávna Rímska ríša. Jeho 
charakteristika spoločnosti pred dvomi tisíckami rokov nápadne pripomína tú súčasnú na Slovensku. 
Prečítajte si ich a posúďte sami: 
1. Veľká väčšina obyvateľov preferuje zábavu pred prácou. 
2. Tradičná rola otcov ako živiteľov rodiny sa spochybňuje, množia sa rozvrátené vzťahy a slobodne 
žijúce matky bez otcov. 
3. Zanedbávajú sa seniori. Ľudia sa starajú o domácich miláčikov viac ako o svojich starých rodičov. 
4. Literatúra a umenie sa stávajú bezduchým. Takzvané umelecké diela sú škaredé, nevkusné, nič 
nehovoriace, ale napriek tomu za ne bohatí zaplatia horibilné sumy. 
5. Čestná vojenská služba vlasti sa odmieta, spochybňuje a vysmieva sa jej. Armádu tvoria nájomní 
žoldnieri. 
6. Usilovne pracujúci ľudia sú zosmiešňovaní a vzorom sú pokrytci, populisti, pochybní umelci a tzv. 
celebrity. 
7. Daňové zaťaženie obyvateľstva stále rastie a štát prerozdeľuje neúmerne vysoké sumy. Ľudia nemusia 
pracovať, pretože štát sa o nich vždy nejako postará. 
8. Úroveň vzdelania rapídne klesá. 
9. Štátny dlh rastie do výšky, ktorá sa nikdy nesplatí. 
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10. Prestáva sa vyrábať a pestovať, pretože domáca výroba je veľmi drahá a potraviny a výrobky sa 
dovážajú zo satelitných krajín. 
11. Kto sa dostal do pozície, kde môže zo štátneho kradnúť, väčšinou tak robí. Postihnuteľnosť týchto 
zločinov je veľmi malá. 
12. Počatie a výchova detí sú vnímané ako obťažujúce a detí sa rodí čoraz menej. 
13. Rokmi osvedčené mechanizmy, chrániace poctivých pred podvodníkmi, náhle zlyhávajú. 
14. Verejné funkcie sa stávajú predmetom koristi, zisku, udeľujú sa za úplatky, a kto ich získal, chce si z 
nich uchmatnúť, aby sa mu vložený úplatok niekoľkonásobne vrátil. 
15. Storočiami predkov preverené hodnoty - ako je česť, zmysel pre povinnosť, zodpovednosť, nadšenie 
pre prácu, pre dobročinnosť, zápal pre veci verejné, sú vysmievané a zosmiešňované. 
16. Šíri sa cynizmus. 
17. Šíri sa plytvanie, nestriedmosť, znevažovanie vedomostí, zručnosti a poctivej práce. 
18. Do krajiny prichádza veľké množstvo cudzincov. 
19. Politici ponúkajú ilúzie, ktoré si vynucujú zábavu a štátne podpory (chlieb a hry) 
20. Občania stále na všetko nadávajú. 
Celý tento článok je duchovne analyticky doslova „primitívny“, teda totálny mylný a pre 
schopných myslenia Vám dopredu hovorím, že strácate čas čítaním tohto článku. Ale pre 
priemerných tupcov som sa rozhodol dať si tú prácu a vysvetliť im, tým priemerným, prečo je názor 
toho muža totálna tuposť!!!!!!! Aby pochopili, ako nie sú schopní chápať skoro nič!!! ... Len jednoduchí 
muži (ženy), neschopní kritického myslenia, budú uvažovať o tomto článku, že je „informačne“ 
dôležitý............ HOVNO.  Ale opakujem, aby ste vy priemerní pochopili, že v skutočnosti ničomu 
nerozumiete, tak Vám trochu podrobnejšie vysvetlím nezmysly z tohto článku.... Chápem, že vy 
priemerní nemáte naštudované ani teóriu psyché C.G. Junga, ani filozofiu F. Nietzscheho, ani A. 
Schopenhauera, ani filozofiu Čínskeho Konfúcia  a Lao´c?  ... Však vy tupci ste nikto za celý život 
neprečítali ani Bibliu, ktorá má aspoň 1500 strán... ale pritom ako „zombí“ chodíte do Vatikánskych 
kostolov až do konca Vášho života a veríte a .. veríte... a skutočne nechápete, že Boh skutočne existuje... 
Ale musíte vedieť a nie len veriť!  Chápete vy tupci priemerní, že neviete nič??!! 
 
Tento článok je typický príklad, ako sa klame a ovplyvňuje masa priemerných ľudí. Teda tých, 
ktorí nie sú schopní logického kritického myslenia. Mozog týchto priemerných ľudí skutočne nie 
je schopný myslenia a tiež sú to hlave aj nižšie „duchovné reinkarnácie“....!!!! 
A z vyššie uvedených dôvodov nemajú ani dostatočné všeobecné vzdelanie.... !! Odhadujem, že až 95 % 
Slovákov nie sú schopní kritického logického myslenia... Ale uvedomte si, že podľa mňa na Západe je 
týchto „demokratov“, neschopných kritického myslenia, min. 99,5 %.........!! Však napr. sa pozrite aj na 
Izrael.... 95 % populácie Izraela sa nechalo vakcínovať mRNA vakcínami od Pfizera.... A teraz tí tupci 
židia zomierajú.... Hovoria neustále o holokauste za Hitlera...? Ruský minister Zahraničných vecí p. 
Lavrov správne povedal, že najväčší „antisemiti“ sú židia... Teda najväčší vrahovia židov sú vlastní 
židia...  Čo je to za zdegenerovaná genetika a filozofia tí židia?........Však Židia vytvorili Hitlera a potom 
aj hlavne židia vraždili svojich židov.... Však viete, že Hitlera financovali a doslova vytvorili židia 
z USA a Veľkej Británie!! Neviete, že Angličania boli hlavní tvorcovia fašistického Nemecka?? 
A neviete, prečo pri Mníchovskej zrade Veľká Británia a aj Francúzsko zradili spoločne a svorne 
Československo?  
Boli to aj vtedy židia. 
Ale k židom v Izraeli....Ak vieme, že na Slovensku bolo vakcínovaných týmito „jedovatými“ mRNA 
vakcínami len asi 50 % populácie, ale v Izraeli asi 95 %, tak potom (1-0,5)/(1-0,95) = 10.... Teda Slováci 
sú 10 krát duchovne schopnejší, ako tí zdegenerovaní židia v Izraeli!!!!!!!!!  
Jasné? .... Mor ho!!!!!!! 
Ako mohol byť Ježiš Kristus žid, ak sú židia tak geneticky a aj duchovne zdebilnení?........ 
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Vieme...... prečítajte si moju knihu „Vatikán je úhlavný nepriateľ Slovákov“........ Ježiš Kristus bol 
Sloven...... Fantastické dôkazy od vedcov, členov Ruskej akadémie vied... 
 
A na záver moje komentáre k jednotlivým bodom toho duševne pomotaného chudáka hore: 

1. To je vždy organizované vládnou mocou. 
2. Tiež je to len mocensky organizované z vrcholov moci. 
3. To je typický znak individualizmu a sebectva .... teda duchovná degenerácia a narastanie sily 

Satanovej mysli... Ale to je tiež len dôsledok organizácie vrcholového mocenského vedenia, 
ktorej sa podarilo oklamať samých seba.... Oni nepochopili do konca ich životov, že naleteli na 
lákadla Satana, pretože Satan nakoniec zničí vždy práve tých svojich „najlepších“ 
prívržencov....!! Neviete? A viete, prečo to tak je? Je to dokonalé! Je to vynikajúco vymyslené 
našim Bohom! 

4. Typické narastanie moci Satana. Duchovne zdegenerovaní bohatí sa takto vždy prejavujú.  
5. Prečo zrušili povinnú vojenskú službu? Pretože Západ a ich židia chceli zničiť vojenskú 

obranyschopnosť Slovenska aj Česka... Mimochodom preto aj rozdelili Československo na 
Česko a Slovensko... Aby sa im ľahšie vládalo a koristilo u obidvoch štátov. Však viete, čo 
povedal už Cézar : „Rozdeľuj a panuj“. A samozrejme, aby zlikvidovali armády SR aj ČR, tak 
väčšinu zbraní a munície predali. Zbrane aj muníciu predali za zlomkové ceny a na tomto 
obchode nakradli všetci tí „demokrati“... tie svine zločinecké... Takže organizované Západnou 
zločineckou civilizáciou – ovládanou židmi. 

6. Opäť... to nie je teraz prirodzený proces! To je úmyselne organizované služobníkmi Satana. 
7. So socializmom máme Slováci svoje skúsenosti. Socializmus zachránil Slovensko a slovenský 

jazyk aj genetiku... Ak by nebolo socializmu, napr. Hitler by vyhral vojnu, tak by Slovensko 
a slovenská genetika a myslenie už neexistovali...Toto „nepracovanie“ je vynikajúca finta Satana 
– to je aj demokracia. Teda Satan zoberie tomu, kto pracuje a dá tomu, kto je lenivý a nepracuje. 
Tak sa znižuje morálka a teda zvyšuje sa Satanová myseľ! Ale Satanová myseľ je aj opak 
socializmu, teda „Kapitalizmus“, že všetci sú individualisti a ten, kto lepšie kradne a klame, ten 
je vrchol ľudstva?! Teda tento Darwinistický kapitalistický evolučný systém je HOVNO!! 
Podrobná analýza tohto „HOVNA“ je v mojej knihe „Slobodná tržná ekonomika je katastrofa“. 
Pritom daňové zaťaženie za socializmu bolo väčšie ako teraz. Takže ani toto nie je pravda. 

8. To je pravda, to je demokracia.... Ale v Rímskej ríši nebola žiadna demokracia. Ale teraz 
v demokratických štátoch Západnej židovsko-kresťanskej civilizácii je to úmyselne 
organizované!!  Naopak v totalitnom socializme pred r. 1989 bol max. podporovaný rozvoj 
technického vzdelania! Teda „totalitný socializmus“ bol podstatne životaschopnejší ako táto 
„kapitalistická demokracia“? ... Určiteeee...!! Kapitalistický individualizmus, tupý 
„demokratický zdegenerovaný systém“, končí...... 

9. Kto úmyselne vytvára dlh? Vždy len zločinci. Kto ovláda svetový finančný systém? Hovoria 
všetci, že židia... Neviem. Ale všade sa tak píše. Teda toto niekto úmyselne organizuje a nie je to 
spontánny proces! Alebo už v Rímskej ríše vládli bankám a finančníkom židia? Chápete, aký je 
toto tiež nezmysel? 

10. Toto teraz nie je spontánne! Je to úmyselne organizované! Ale v Rímskej ríši, to bola skutočne 
„slobodná tržná ekonomika“ ako píšem tá najprimitívnejšia zvieracia živočíšna ekonomika... 
V tejto dobe „Nobelových cien „ za ekonomiku?..... sú to debili tí ekonómovia?? Alebo 
úmyselne klamú a kradnú a toto organizujú? 

11. Zaujímavé, ale je to typické pre všetky štáty a civilizácie súčasnej ľudskej rasy. Ale v totalitnej 
Čína za korupciu v určitej hodnote je trast smrti.... A aj v totalitnom socializme 
v Československu bola korupcia minimálna. Počul som toto: „Za socializmu kradli vrecká 
cementu a teraz ukradnú rovno celú fabriku.“ Teda demokracia je 1000 krát korupčnejší systém 
ako totalitný socializmus. Pritom Rímska ríša bol totalitný otrokársky štát, žiadna demokracia.... 
Chápete?, že zasa somarina 

http://www.obrodaslovanov.sk/
http://www.obrodaslovanov.sk/


www.obrodaslovanov.sk     Bankové spojenie :    IČO : 50628496 
info@obrodaslovanov.sk     VUB bank a.s., č. ú. :                                              www.obrodaslovanov.sk  

                          SK3002000000003890554755                    
                                               
          

12. V Rímskej ríše to bol prirodzený jav. Ale v demokratickom Západe je to úmyselne 
organizované... Ako?..... No LGBTI psychická deviácia, duševne chorá emancipácie žien,... 
vrchol tej duševnej choroby sú feministky... Ale však toto je úmyselne organizované sionistami – 
teda židmi? Toto nie je prirodzený proces!! A ešte sa smejem, ako tieto isté sily maximálne 
podporujú pôrodnosť Cigánov a Arabov a Afričanov... Hlavným kritériom podpory pôrodnosti 
pre tieto „sily Satana“ je IQ.... Čím nižšie IQ majú tieto národy a rasy, tým väčšia podpora a teda 
úmysel ničiť a likvidovať. S tým Rímska ríša nemala nič spoločné... 

13.  Nezlyhávajú náhle... Je to organizované židovskou mafiou sionistickou a aj chasidkou... 
V rímskej ríši podľa mňa židia nemali túto moc.... 

14.  To bolo vždy a je aj teraz. Bez ohľadu na to, či štát je demokratický, alebo totalitný. Aj 
v socializme na Slovensku a v Česku sa všetci bili o moc a delili si peniaze doslova primitívnym 
spôsobom : „Tebe toľko, mne toľko“.... Rímska ríša nie j v tomto ničím výnimočná! 
Mimochodom..... jedine Slovanský systém mysle - Slovanské védy - sú tomu nekonečne 
odolné... Asi aj preto bola v r. 1816 Tartária (celá Sibír) zničená Satanovými mimozemšťanmi 
(asi z Mesiaca) atómovými zbraňami, na základe čoho sa Zem dostala do novej ľadovej doby...  
Pred tým v ruskom Petrohrade rástli palmy, nemali v domoch žiadne kúrenie, tak bolo teplo aj 
v zime a bola vyvážená klíma na celej planéte.... Grónsko bol zelený ostrov...!! 

15. Rímska ríša bolo na začiatku Slovanská ríša.... Všimnite si, že všetky archeologické nálezy 
interiérov z prvej polovice existencie Rímskej ríše bolo všade Slovanská svastika.... Viete, že 
Etruskovia boli Slovania? Neviete, že Etruské slovanské písmo sa dá veľmi ľahko čítať, ak viete, 
že je to Slovanské písmo? ... Pritom Ruskí archeológovia už asi 50 rokov na medzinárodných 
konferenciách o Etruskoch dokazujú, že to boli Slovania a ukazujú ako vylúštili Etruské písmo.... 
Ale tie svine Západné nič nepočujú a na nič nereagujú a stále melú to svoje.... Už Hitler v Main 
kampf povedal ..., keď sa pomýlil, že to napísal?....Židovi môžete čokoľvek vysvetliť..., ale oni si 
aj tak melú stále to svoje!  
Rímska ríša po „duchovnej“ degenerácii, ako Slovanov Etruskov v Ríme zničili primitívne 
Satanské latinské entity, sa premenila na typickú primitívnu zvieraciu tržnú ekonomiku... Však 
čítali ste moju knihu „Slobodná tržná ekonomika je katastrofa“? Tržná ekonomika je to 
najprimitívnejšie a doslova zvieracie chovanie sa.... Teda tí chuji Západní, čo dostávajú 
Nobelové ceny za ekonomiku, sú na úrovni primitívnych zvieracích inštinktov... To za 
socializmu prvýkrát na Svete vznikla plánovaná ekonomika – päťročnice.... Za socializmu sa 
nikomu nevysmievali, že pracuje aj pre iných a pomáha iným a aj štátu.  
Teda proces zmeny „myslenia a morálky“ bol dôsledkom mocenského ovládnutia Rímskej ríše 
Satanovou mysľou... To nebol prirodzený proces!!!!!!!!!!!! 

16. V Rímskej ríši to bol dôsledok porážky Slovanov. V súčasnej Západnej civilizácii je to dôsledok 
„dezilúzie“ más, ktoré skutočne nechápu, že či majú byť homosexuáli...., alebo majú skočiť 
z okna... Teda v súčasnosti je to tiež dôsledok porážky Slovanov a zmena jazyka Západných 
národov z pôvodných slovanských jazykov a tak celý Západ duchovne zdegeneroval. Pozrite sa 
na súčasné Západné filmy a tie zo socializmu! Pochopíte. 

17. Plytvanie je možné len v prípade, že daná civilizácia okráda iné civilizácie a žije na ich úkor. 
Satanská (protiSlovanská) fáza Rímskej ríše bola presne to isté, ako aj táto Satanská demokracia 
židovská... Tak aj súčasná Západná civilizácia okráda celý ostatný Svet... Ak by nekradli, tak by 
museli pracovať... Teda to je znak hlbokej vnútornej duchovnej zločinnosti danej civilizácie. 

18. V Rímskej ríše to bolo následkom Satanovej všeobecnej degenerácie populácie – asi po 300 
rokoch zničenia Slovanov Etruskov - ekonomicky a vojensky nevyhnutné. V Rímskej ríši 
potrebovali otrokov aj vojakov... Teraz v EU je to presne naopak.... Oni chcú zničiť bielu rasu 
a Slovanskú genetiku a preto do Európy ťahajú Arabov a Afričanov, ktorých priemerné IQ je cca 
80. Pritom si uvedomte, že IQ 75 je hranica debilnosti...  

19. Úmysel vytvárať ilúzie má len Satanova zločinecká myseľ... Ako to bolo pri zrýchlenej 
degenerácii ducha Rímskej ríše, tak je to logicky aj teraz. V tomto súhlasím, degenerácia ducha 
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sa dá najrýchlejšie dosiahnuť zábavou a nič-nerobením... Ruský vedec Zaznobin vynikajúco 
preukázal, ako nič-nerobením Egypťania vytvorili po 42 rokov putovania Židov na Sinaji – 
dávali im „manu nebeskú“ a každý večer dostávali „politické ideologické“ vymývanie mozgov, 
akí sú židia nadradení...   a tak vytvorili debilov..... Atak je to aj teraz v Západnej civilizácii. Len 
sa smejem, že toto si židia podrezali konár, na ktorom sedia... Sú už zdegenerovaní... 
Nerozumejú, čo robia. 

20. Však to je bežné vždy a trvale... Žiadny rozdiel medzi Rímskou ríšou a súčasnosťou 
a akýmkoľvek štátom na tejto planéte v postPotopnej dobe za posledných 7000 rokov! 

 
Takže na záver stručne... Tento postreh Edwarda Gibbona z r. 1776 je len povrchný, teda jednoduchý 
a primitívny, ale v skutočnosti totálny chybný..... Takéto povrchné myslenie majú vždy priemerní ľudia 
a týmto názorom priemerných veria zasa len primerní! Skutočne hlbokým principiálnym analýzam 
priemerní nikdy – za celý ich život až do smrti - nebudú rozumieť! 
Takto ste priemerní ľudia vždy oklamaní a nikdy, až do konca Vašich životov, nepoznáte pravdu.... Vy 
priemerní nemáte mozgové a duchovné predpoklady poznať to, čo poznajú „duchovné“ elity národov.... 
ktorých je len max. 1 z 50 000 a možno len 1 zo 100 000! 
Vy priemerní budete vždy oklamaní Satanovou mysľou a Satanovým úmyslom.... 
A preto je demokracia totálna tuposť........ Ako môže 95 % priemerných, neschopných kritického 
analytického myslenia.... rozhodovať o osude národa a teda aj o osude tých schopných – max. 5 % 
populácie?? Však nevidíte vy tupci priemerní, že „totalitná“ Čína už 30-40 rokov má nárast HDP každý 
rok cca 10 % a celý Západný „demokratický“ Svet systematicky krachuje a ich rast HDP je len cca 1-4 
%?  
Toto „jednoduché“ myslenie v skutočnosti ničomu nerozumie a vedie celú Západnú civilizáciu do 
záhuby. Prečo v Západnej civilizácii nebolo možné presadiť tým najschopnejším? Prečo sa v Západnej 
civilizácii presadili zločinci? Táto duchovná „degenerácia“ nastala najskôr v starom Egypte a potom 
v pôvodnej Slovanskej Etruskej Rímskej ríši. Ktorú však obsadila Satanova myseľ a odvtedy na Západe 
vládne táto Satanová myseľ....  
Však všetci vidíme, že v starých Rímskych stavbách je všade Slovanská svastika!!! Teda je jasné, že 
Rímska ríša bola pôvodne Slovanská!!...... Ale túto Slovanskú Rímsku ríšu obsadila Satanová myseľ 
a preto „otrokárstvo“ ... a preto nakoniec Rímsku ríšu zničili Slovanské vojská Slovanských kniežatstiev 
z oblasti Podunajska a Karpatska... Vandali, Huni, Ostrogóti, Vizigóti, Markomani, Kvádi.... všetko to 
boli Slovania. A dokonca z genetického hľadiska to boli všetko Sloveni – teda doslova Slováci. Nikdy 
nebolo žiadne sťahovanie národov!! Však dúfam, že viete, že je geneticky dokázané už asi 20 rokov, že 
85 % Slovákov sú potomkovia predkov, ktorí žili na Slovensku už pred 8000 rokmi a my Slováci sme 
najstaršie autochtónne obyvateľstvo v Európe? Neviete? Druhí najstarší sú Walesania, len 4500 rokov 
starí?? A to sú vedecké genetické výskumy!! To nie sú sfalšované Vatikánske dokumenty! Alebo 
neviete, že 100 najdôležitejších historických dokumentov sú len opisy originálov a opisy opisov? – teda 
všetko sfalšované?! 
 
Nedávno mi jeden farár na Slovensku, ktorý čítal aj (z jeho pohľadu moju „strašnú“) knihu „Vatikán je 
úhlavný nepriateľ Slovákov“ napísal, že „idem v mojich knihách ako kombajn...“. Musel som sa 
zasmiať, dobrý postreh. Pretože som skutočne veľmi stručný a bez zbytočných okolkov idem k veci – 
pretože nemám čas. My Slovania už nemáme čas. Vidíte, čo sa deje na Ukrajine? 
 
 
S pozdravom 
Pavol Peter Kysucký 

http://www.obrodaslovanov.sk/
http://www.obrodaslovanov.sk/
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