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OBRODA SLOVANOV, občianske združenie, Ochodnica č. 60, 023 35 Ochodnica 
    
 
       Vybavuje : Ing. Pijak Pavol Dátum : 26.7.2022  
 
 
 
 

Je len jediné riešenie problémov s Ukrajincami 
 
Už sa na to nemôžem pozerať.... čo sa to deje. Už to nemôžem počúvať tie primitívne a jednoduché 
názory... 
Skutočne vážne začínam pochybovať o schopnostiach aj Ruskými politických elít, či vôbec rozumejú, 
čo sa tu odohráva?  
Vysvetlím základy existencie ľudstva a aj rôznych národov. Pretože len tak pochopíte vy, schopní 
myslenia, že toto, čo sa deje na Ukrajine je čistá schizofrénia.... 
 
Základné zákony tohto vesmíru sú : 

- Dualita 
- Hierarchia 

Všetko ostatné je len balast... spadajúci pod tieto zákony, ako len ich podmnožina.... Preto podľa zákona 
Duality, ak existuje hmota, tak musí existovať aj nehmota ... teda Duch. Ďalej podľa zákona Hierarchie, 
je hierarchia aj v Hmote a aj v Duchu. Teda v Hmote je hierarchia jednoduchá, niekto je silnejší, iný 
slabší, niekto bohatší, iný chudobnejší, niekto pláva rýchlejšie, iný pomalšie.... A v Duchu je to tiež 
jednoduché : duchovne hierarchicky najnižšie je kameň, vyššie je rastlina, potom ryby, obojživelníky, 
vtáky, cicavce, ľudia a duchovne vyšší mimozemšťania... 
Potom som jasne dokázal, že medzi hmotou a duchom je priamy vzťah. Nízka kvalita hmoty 
neumožňuje vysokú kvalitu ducha..... a aj naopak.  
Teda podrobnejšie... nízka kvalita mozgov napr. geneticky zaostalých Cigánov im nikdy neumožní, aby 
boli atómoví vedci!! Tak isto je to teraz aj s tými Africkými migrantmi, ktorí prichádzajú do Európy... 
žiadni atómoví inžinieri, ani lekári ani právnici... Prichádzajú do Európy z Afriky tí geneticky hlavne 
menej kvalitní – so zaostalou genetikou! Väčšina z nich majú nízku kvalitu mozgu a preto mnohí asi 
nebudú schopní sa ani naučiť jazyky Európanov, kde prídu!! A opakujem, že druhá vec je, že z Afriky tu 
prichádzajú hlavne tí chudobní, teda aj „mozgovo“ zaostalí... 
 
A ako toto súvisí s Ukrajinou?  
Zásadne a principiálne.  
Genetika rôznych národov je práve určujúca sila a predpoklad možnosti myslenia a duchovnosti daného 
národa!! Je dokázané, že genetika Slovanov patrí medzi najkvalitnejšie genetiky na tejto planéte. Teda je 
jasné, že genetika Ukrajincov je z kategórie tých najvyšších genetík, ako sú aj Slováci. Viete, že Slováci, 
bývalí Sloveni a potom im hovorili Uhri, disponujú touto špičkovou genetikou ľudstva? Neviete? 
Vieme, že Slováci sú väčšinou totálne nevzdelaní... Ale Rusi a ich duchovné elity to musia vedieť?! Tak 
čo robia?  
Čo robia Rusi?... 
Hovno! 
Rusi nikdy nespustili verejnú štátnu informačnú kampaň o „spolupatričnosti“ Slovanov... Nielen 
Rusov a Ukrajincov, ale aj Slovákov, Poliakov, Maďarov, Rumunov... Nemcov... Všetko skoro tá istá 
genetika..... Však v Bavorsku a v NDR v Nemecku je viac ako 50 % populácie geneticky Slovania, teda 
haploskupina R1a.... Však Ruské elity to musia vedieť..... , ak to viem ja!!  
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Tak čo tie svine v Rusku na tých mocenských miestach robia?! Sú tí Rusi závislí od židovských síl? 
Putin ma už sere... Táto vojna na Ukrajine sa Ruskom úmyselne predlžuje.... Ak by zastavili plyn do 
EU v marci, tak teraz by už bolo po vojne!!!!!!!!! Prečo Putin úmyselne predlžuje túto vojnu? Prečo 
majú zomierať ďalší Ruskí Slovania a aj Ukrajinskí Slovania? Prečo Rusko dodáva plyn do EU? Však je 
jasné, že tak financuje EU, aby sa predlžovala vojna na Ukrajine!! Však ja nie som génius!.... Alebo 
naopak ja som génius? Smejem sa ako blázon.... 
 
Ale vrátim sa k podstate. Ukrajinci v Karpatoch majú rovnakú genetiku, ako aj Slováci, Maďari, 
Rumuni, Moraváci, východní Rakúšania, severní Chorvári a aj severní Srbi od Maďarska a Nového 
Sadu až po hranice Belehradu, Slovinci, južní Karpatskí Poliaci... Macedónci, Bavoráci a NDR. Ste 
v šoku? Neviete to? Neviete potom určite ani to, že je už dávno geneticky dokázané, že my Slováci sme 
z 85 % pôvodné autochtónne obyvateľstvo a naši predkovia tu žili už pred 8000 rokmi a sme najstaršie 
obyvateľstvo Európy na západ, juh, sever od Karpát..... A nikdy nebolo žiadne sťahovanie národov po 
páde Rímskej ríše... ani nikdy v Európe (v Uhorsku) nebolo Mongoli, teda Tatari... boli to Tartari, 
Tartarské Slovanské vojská... Neviete nič o Veľkej Tartárii? ... Prečítajte si napr. na www.tartaria.sk.  
A späť k Ukrajine....  
Múdre Ruské – Slovanské vedenie – by okamžite organizovali politické aj duchovné spojenie 
Západných Slovanov okolo posledných potomkov slávnej „rasy“, ako hovoril geniálny klavírista Slovák 
František List – okolo Slovákov!............. Vysoko kvalitná genetika a tým predpoklad aj vyššej kvality 
Ducha nás Západných Slovanov – teda aj Ukrajincov – predurčuje byť prvým vojom „Obrodenia 
Slovanov“.  
Prečo toto Rusko nechápe? Prečo Rusko nerobilo žiadne mediálne kampane napr. na Slovensku, 
v Česku, v Maďarsku, v Rumunsku, Poľsku?... na Ukrajine... aká je pravda historická a aj 
genetická??....... Má Rusko strach zo židov?? Aj Ukrajina je teraz totálne ovládaná touto zločineckou 
ideológiou  sionistického židovstva! 
 Ale však židia v Izraeli sú asi 10 krát menej schopní ako Slováci... Však si uvedomte, že tí židia 
sa nechali vakcínovať mRNA vakcínami asi 95 % populácie... Ale Slováci... s dedinským myslením... sa 
nechali vakcínovať len cca 50 % populácie. Takže ak si urobíte jednoduchý matematický výpočet : 
(1-0,95)/0,5 = 10....... Tak Slováci sú 10 krát schopnejší ako tí židia v Izraeli!! Sú tí židia teda totálni 
tupci?! Že?.... 
A prečo Rusko počúva židov, ak sú totálni magori?? Však všetci už vieme, že židia sa nechali 
vakcínovať asi až 95 % obyvateľstva Izraela?? Teda sú títo židia masovo totálni somári... neschopní 
logického kritického myslenia? 
 
Ale to je všetko súvislosť s Duchom.... Chápem, že vy priemerní ani na Slovensku, vôbec nie ste 
schopní chápať, ako funguje Duch!!..... Ale vidíme, že aj u priemerných ľudí na Slovensku je vnútorná 
intuícia, ktorí sa nedali vakcínovať ... je to funkcia mozgu... 
A Duch je absolútne neutrálny.... Duch je energia a myseľ Boha, ktorý vytvoril tento vesmír, ale v tomto 
vesmíre ON nie je... je tu len jeho Duch.... A Satan, ktorý je osobne prítomný v tomto vesmíre, vie, že 
túto neutrálnu energiu Boha môže využívať vo svoj prospech... 
Preto sa zasa pýtam.... Vedia „duchovné“ elity Ruska, čo sa to tu teraz odohráva?? Bude táto planéta 
určená na „koloniálne“ využívanie inými mimozemskými „satanskými“ civilizáciami?... Alebo sa toto 
geneticky poškodené ľudstvo obráni v „obrovskej atómovej“ vojne??  
Myslím si, že bez konečnej atómovej vojny sa nedá zmeniť tento Satanský systém moci na Zemi.... Však 
viete, ako Satanisti – mimozemské civilizácie – zničili atómovými zbraňami celú Slovanskú a Ruskú 
Veľkú Tartáriu?! Celá Sibír od Uralu až po Kamčatku bola Veľká Tartária...  
Podľa mňa Západ s ich Vatikánom sa spojili s nejakou satanskou mimozemskou civilizáciou a 
zorganizovali toto atómové zničenie Veľkej Tartárie... ... ale aj Sahary – píšem o tom moju novú knihu – 
asi budú niesť zodpovednosť a odvetu.... 
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A ešte...... pozrite sa na tých aziatov, ako Číňania, Kórejci, Japonci.... dnes som v Žiline na Mariánskom 
námestím okolo 15:00 hod, keď bola teplota v tieni 35°C, tak asi mladý Kórejec (v Žiline je automobilka 
KIA) vo veku cca 30 rokov išiel cez toto námestie v rúšku... Doslova boli vidieť, ako sa pri tých 
teplotách v tom rúšku dusil....! Je jasné, že Ázijská žltá rasa je rasa otrokov... Títo Číňania, Kórejci, 
Japonci.... slúžia a ani sa nepokúšajú o svoje vlastné myslenie ....... Aký majú mimozemšťania úmysel 
s touto rasou otrokov? 
A čo v Afrike černosi a Arabi? ... Viete, že ešte pred 300 rokmi bola celá Sahara zelená krajina s lúkami, 
lesmi, jazerami... obývaná bielou rasou? Čo sa stalo? V Mauretánii je obrovský kráter, hovoria po 
atómovom výbuchu „s reťazovou reakciu“ ... A potom sa Sahara okamžite zmenila na púšť! Pripravujem 
aj o tom moju novú knihu. 
 
Teda ako s tou Ukrajinou? 
Musíme zachrániť životy Ukrajincov... Aj keď sú teraz „zdebilnení“ Vatikánskou fašistickou 
ideológiou!  Ukrajinci sú naši..., sú geneticky a teda nevyhnutne aj myslením Slováci... teda doslova 
Sloveni!!! Aj keď sa Vám to zdá šialené... Však Ukrajinci boli Banderovci.... teraz „Azovci“ a iní 
myslením vrahovia a zločinci.... Ale ich myslenie, tých ostatných Ukrajincov, je myslenie ako u nás 
Slovákov!! Opakujem.... je to tak! Prečo teda Rusko nemá záujem zastaviť vojnu na Ukrajine? Však 
tým, že dodáva ďalej plyn do EU, tak zjavne podporuje EU energeticky, aby EU vyrábala zbrane a tie 
zasielala na Ukrajinu?! To je jasné nad slnko! Prečo Rusko úmyselne podporuje vraždenie Ukrajincov? 
Však Putin mohol zastaviť plyn už v marci!!! 
Prečo Putin dodáva do EU plyn a podporuje EU vo vojne proti Slovanov? Však v tej vojne bojujú na 
obidvoch stranách hlavne Slovania. Rusi a Ukrajinci.... Podľa mňa min. 95 % vojakov na obidvoch 
stranách sú Slovania... 
Ukrajinci však musia chápať, ako to chápeme my Slováci, že naši Ruskí bratia, ktorí majú „trošku“ inú 
genetiku a teda aj myslenie, sú naši najbližší duchovní a aj genetickí spojenci a iných na tejto planéte 
nemáme!!!!! 
Preto sa  musí zastaviť vraždenie Slovanov – Západných proti Východných.... Všetci my Slovania (teda 
aj Rusi a Árijci) sme prišli zo severnej Hyperborey... Opakujem, je geneticky dokázané, že my Slováci 
sme potomkovia predkov, ktorí žili na Slovensku už pred 8000 rokmi! Sme najstaršie autochtónne 
obyvateľstvo v Európe. Naši predkovia prišli na Slovensko z Hyperborey. Druhí najstarší v Európe sú 
Walesania, starí len 4500 rokov??........ Chápete?  Až zo Slovenska a z Ruska sa začalo osídľovanie 
Západnej Európy .....  
 
Asi pred 500 rokmi „zločineckí“ mimozemšťania zahájili likvidáciu Slovanov a bielej rasy. Neverte 
súčasným „akademickým debilom“. Celé dejiny sú totálne sfalšované. Títo chuji akademici už mnohí 
vedia, aká je pravda... ale sú v rozpoložení... EU dotácie a peniaze pre nich, alebo zničená kariéra?! 
Viete, tieto svine demokratické „akademické“ vedia, že klamú a klamú. Nemám s nimi žiadne 
zľutovanie.... 
Mor ho! 
 
Teda aké je jediné riešenie? Zahájiť masívnu kampaň o Ukrajincoch a aj Rusoch, že sú tí sití Slovanskí 
potomkovia predkov, ktorí prišli z Hyperborey. Ďalej treba rozdeliť Slovanov na dve genetické skupiny 
a to Slovenov a Rusov. Jediný jazykový potomok pôvodných Slovenov sú už len Slováci. Teda okolo 
Slovenska organizovať nový štátny útvar „Novú Veľkomoravskú Uhorskú ríšu“, do ktorej bude zahrnutá 
aj Karpatská Ukrajina, kde Ukrajinci sú skutočne geneticky a teda aj myslení Sloveni, teda Slováci!  
Tento štátny útvar bude na začiatku konfederácia a s víziou budúcej federácie. Podstatné je „Duch“ 
a teda duch sa navonok prejavuje jazykom.... Preto v týchto všetkých konfederáciách treba zaviesť ako 
jednotný jazyk Slovenčinu! To je jazyk našich spoločných predkov!! A na tomto jazyku, teda „Duchu“ 
založiť budúcnosť štátu Slovenov....  
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Tým sa vyrieši problém pre Rusko, pretože my Sloveni sme najbližší spojenci Rusov Slovanov! A bez 
Ruských Slovanov nebude existovať ani Rusko ako štát!  
A takto sa dosiahne spojenie západných aj východných Slovanov. 
 
A teraz... čo najskôr zastaviť vojnu ... zastaviť plyn a aj ropu do EU,.... uhlie, titán.... všetky materiály do 
EU!  
Opakujem... Putin ma vážne SERE!!!!!! 
 
 
S pozdravom 
Pavol Peter Kysucký 
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