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Kresťanská civilizácia je omyl
Druhá moja kniha, ktorú som napísal po knihe „Demokracia je principiálny omyl“, bola „Kresťanská
civilizácia je omyl“. Má 417 strán formátu A5, teda dosť veľa informácii. Pred tlačou knihy som dal
rukopis prečítať právnikovi, aby mi vyhodnotil, či nebudem mať nejaké problémy s touto knihou.
Právnik ma ubezpečil, že táto kniha presne splňuje nejaký trestný paragraf o hanobení viery a
presvedčenia…… a že určite ma niekto zažaluje a „base“ sa nevyhnem…. Tak strašný je text tejto
knihy….? No tak som sa rozhodol vydať len 100 ks tejto „strašnej“ knihy.
Určitý počet sa zasiela na štátom určené registračné adresy – asi 10 ks na rôzne adresy a zvyšok som si
vytlačil pre seba a kamarátov. Ale aj kamarátom, ktorým som knihu dal, museli mi podpísať
„Prehlásenie“, ktoré je pre zaujímavosť priložené na konci, s overením podpisu u notára, aby ma nejakí
„demokratickí“ zločinci nedostali falšovaním a zinscenovaním žaloby a nechytili ma na takejto
„hlúposti“.
Pred kresťanstvom a Vatikánom mali naši Slovenskí aj všetci Slovania iné náboženstvo. Boli to
Slovanské védy!!
Slovanské védy sú skutočne inteligentné náboženstvo a logicky nemôžem nájsť zásadné nezrovnalosti,
ako sú v Kresťanstve, aj v Islame a aj v ostatných súčasných veľkých náboženstvách.
Preto vrelo všetkým veriacim, v akékoľvek náboženstvá, doporučuje len Slovanské védy. Nič iné….
Kresťanstvo bolo Slovákom aj všetkým Slovanom nanútené násilím. Vatikánske kresťanské násilie bolo
dôsledné. Kto dlhodobo odmietal prestúpiť na kresťanstvo, toho zabili. Však si pozrite, čo urobili v
severnej Afrike, vo Francúzsku, ako okázalo a propagačne na výstrahu upaľovali „čarodejnice“……
Skutočne nechápem, že ešte niekto v 21. storočí chodí do kostola a verí v tohto Satana …. len citujem v
mojej poslednej knihe „Obroda Slovanov“ Davida Ickeho, že kresťanstvo je Satanizmus. Pretože
Satanisti pijú krv ľudských obetí a jedia jeho mäso…….. no kanibali… smejem sa. Aj v katolíckom
Vatikánskom kostole sa ponúka oblátka na jazyk veriace - telo Krista – a kňaz pije víno, krv Krista…
Teda podľa Ickeho Satanistická viera….
Je to logické….?
Ale poďme k podstate kresťanskej viery – Biblii. Aby som napísal túto knihu, tak som si kúpil a prečítal
najväčšiu, najrozsiahlejšiu Bibliu, akú som dokázal na Slovensku zohnať. Mala asi 2000 strán.
Po prečítaní tejto Biblie, som pochopil, že okrem kňazov, ktorí ju majú ako „povinnú literatúru“, tak na
Slovensku takúto trochu podrobnejšiu Bibliu nedokáže prečítať skoro nikto! Ja odhadujem, že okrem
kňazov takúto Bibliu prečítalo max. 1000 intelektuálov na Slovensku. Ale hlavne si myslím, že ak
akýkoľvek veriaci vo Vatikánske kresťanské náboženstvo prečíta takúto trochu detailnejšiu Bibliu,
hlavne Starý zákon, tak už nikdy do kostola nevstúpi……... Chápete? Veriaci v Bibliu a Vatikán? Prečo
si neprečítate Bibliu? …. ktorá má aspoň 1000 strán?
Opakujem, pre veriacich v Boha, kresťanov, prečítajte si Bibliu! Hlavne Starý zákon…. A keď dočítate,
tak už do Vatikánskeho kresťanského kostola do konca svojho života nevstúpite! Som si tým istý….!!
A mimochodom, prečítajte si napr. Korán, ktorý je tiež preložený do slovenčiny, má asi 2000 strán, ale
veľmi veľkým písmom, teda je rozsahom len asi 40 % Biblie…, ktorú som ja čítal… To len potom
pochopíte….V mojej poslednej knihe podrobne píšem o obrovských genetických problémoch islamu.
Ale aby ste si nemysleli, že som neveriaci ateista?! NAOPAK!! Som hlboko veriaci v existenciu Boha aj
Satana – a všade v mojich knihách to neustále opakujem! Ale som si istý, že Biblia bola sfalšovaná
Satanskými silami tak, aby Satan získal duchovnú nadvládu nad ľuďmi, ktorí uverili „“ideológii a
názorom“, ktoré boli úmyselne klamlivé.
Píšem niekde v poslednej mojej knihe, ….. ak chcete oklamať schopných ľudí, tak im treba povedať 95
% pravdy, ktorú si môžu overiť, a potom do toho zamiešať 5 % ideologických podvodov…….. a aj
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veľmi schopní ľudia podľahnú klamstvu….. Myslím, že som to písal ako reakciu na knihu-text
„AMENTI“……… typický intelektuálsky podvod! Určený pre duchom slabých – a nevyvolených, ale s
vysokým neopodstatneným sebavedomím….– nie sú to bojovníci, majú strach, tak sa pozná, že „aj on“
je len obyčajný a plný strachu...
Ak by ma niekto z tých demokratických zločincov zažaloval kvôli knihe alebo tomuto článku
„Kresťanská civilizácia je omyl“, tak si urobíme na súde podrobnú analýzu Biblie a hlave Starého
zákona – to bude sranda…? Už sa teším...
Opakujem, Slováci, či už veriaci, alebo neveriaci, začnite intenzívne študovať Slovanské védy….. To je
sila ducha….. a sila myslenia! Pozrite si napr. www.tartaria.sk. Alebo len duchovne jednoducho od
Slovenského Slovena pána Žiarislava na https://www.obrodaslovanov.sk/pdf/Novy-svet.pdf . Určite sú a
aj už skoro budú, ďalšie zdroje. Toto je len začiatok!
Ale aj tak je najlepšie mať knihu v ruke a nie neisté internetové zdroje, ktoré „zajtra“ môžu tie svine
demokratické zablokovať a zrušiť.
Koniec súčasnosti je ale istá, ako píšem v Kapitole 43 mojej poslednej knihy…..A blízka budúcnosť pri
logickej exponenciálnej predvídavosti je jasná min. na ďalších 200 rokov. Nie je možné iné riešenie!,
ako som napísal v Kapitole 43!
Dňa 4.6.2020
S pozdravom
Pavol Peter Kysucký

Príloha :
Tu dole je to „Prehlásenie“, že ma tie svine demokratické zločinecké (myslením aj životom) len tak
ľahko nedostanú.

PREHLÁSENIE
Toto prehlásenie je za účelom predaja (získania) knihy „Kresťanská civilizácia je omyl“ od autora Pavol
Peter Kysucký.
V Európe asi v každom štáte je nejaký zákon, ktorý zakazuje kritiku náboženského presvedčenia, rasy,
pôvodu a podobne. Väčšinou sa hovorí, že sa nesmie hanobiť viera a presvedčenie veriacich.
V knihe „Kresťanská civilizácia je omyl“ sa zásadným spôsobom kritizuje Biblia, kresťanská viera,
kresťanská psychológia, filozofia, Židovská Biblická história. Veľmi radikálne sa kritizujú všetky
kresťanské hodnoty aj vrátane tržnej ekonomiky a demokracie, ktoré vzišli z mylných kresťanských
a židovských duchovných predpokladov. Súčasne sa kritizujú Židia a ich myslenie v Starom zákone
a predpokladá sa, že pravdepodobne podobne Židia uvažujú a žijú pod vplyvom svoje viery aj
v súčasnosti.
Preto táto kniha nie je vhodná pre veriaceho kresťana, alebo hoci aj len sympatizujúceho občana
s kresťanskými hodnotami a občana, ktorý nie je schopný zmiesť kritiku kresťanského myslenia
a spôsobu života a židovského národa a jeho Biblického myslenia. Z toho dôvodu túto knihu môžu čítať
len tí, ktorí sú schopní a nebudú duševne deprimovaní, keď budú čítať kritiku kresťanstva,
kresťanského náboženstva, všetkých kresťanských hodnôt, kritiku židovského náboženstva a ich
tradícii a súčasnosti .......... Táto kniha nie je vhodná pre jednoduchých ľudí, ktorí svojou psychickou
labilitou nie sú schopní prijať zásadnú kritiku všetkých súčasných kresťanských a židovských hodnôt.
Táto kniha nie je vhodná pre priemerných slabých ľudí....... hlavne pre staršie ženy........
Preto ja, dole podpísaný, prehlasujem toto :
1. Som psychicky normálny človek a nie som duševne chorý, preto nemám problémy
s akoukoľvek, aj dehonestujúcou, kritikou kresťanskej viery, náboženstva, Biblie, kresťanských
hodnôt, kritikou Židovského Starého zákona v Biblii, ani ich súčasného moderného
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„demokratického a tržného“ pôsobenia na Zemi a nebudem sa cítiť urazený, ani hanobený.
Týmto prehlasujem, že nebudem viesť žiadne súdne konanie v tomto smere proti autorovi knihy
a ani proti vydavateľovi.
2. Túto knihu nesprístupním nikomu, kto by sa mohol cítiť hanobený svojím náboženským
presvedčení, kritikou Biblie, kresťanskej viery, tradičných kresťanských hodnôt, židovského
náboženstva, súčasného pôsobenia Židov vo svete..... Ak by som omylom túto knihu poskytol
niekomu, kto by sa potom cítil hanobený v jeho náboženskom presvedčení, kritikou Biblie,
kresťanských hodnôt, hodnôt Židovského národa, dokonca by si myslel, že kniha je
protižidovská (čo je však v skutočnosti nezmysel, pretože naopak kniha je aj riešením pre
Židov, aby sa v budúcnosti nedostali do ešte väčšieho problému, ako za Hitlera)........... tak
autor ani vydavateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za to, ale všetku zodpovednosť za to budem
znášať ja.
3. Ja, dole podpísaný, som si vedomý „právnej záväznosti“ tohto môjho prehlásenia a hlavne
súčasnej „problematičnosti“ tejto knihy v kresťanskom a židovskom svete a toto prehlásenie
podpisujem v slobodnom presvedčení bez akéhokoľvek donútenia. Pretože viem, že súčasnosť
(demokratická) je duchovné temno na Zemi, ktoré zhrozí zničením celej ľudskej civilizácie.
Preto beriem všetku zodpovednosť na seba, ak by niekto z mojich čitateľov „knihy“ chcel súdne
stíhať autora, alebo vydavateľa.
4. Názory, s ktorými budem súhlasiť, ktoré sú uvedené v knihe, budem propagovať a šíriť citlivo,
aby som nehanobil presvedčenie ani kresťanov a ani Židov. Tieto názory budem prezentovať už
ako svoj vlastný „demokratický“ názor.
Meno a priezvisko :

....................................................................................................................

Bydlisko :

....................................................................................................................

Rodné číslo :

....................................................................................................................

Občiansky preukaz : .................................................................................................................

..........................................................................
Dátum a podpis
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