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Súčasné liečenie „nedávneho“ historického genetického poškodenia 
Slovákov

Toto  koronavírusové  obdobie  a  „demokratické  voľby“  v  USA  je  „nekonečné“  šťastie  pre
Slovákov........Smejem sa, ale myslím to vážne.... Vysvetlím.
V mojej poslednej knihe „Obroda Slovanov“ som podrobne vysvetľoval,  ako vzájomne medzi  sebou
pôsobí  duch a hmota.  Pre  neveriacich  v existenciu  ducha je  to  obrovský šok......  Ale ľutujem,  duch
skutočne existuje. Myslím si, že som to dokonale v tejto knihe vysvetlil a dokázal. Tak si ja myslím! Ale
je možné, že sa mýlim! Tak mi všetci píšte Vy, ktorí máte logické vedecké argumenty, že sa mýlim.
Ezoterici a iní takíto „myslením pomotaní“ mi nepíšte, dokiaľ si knihu neprečítate min. 2 krát. Na všetky
maily, ktoré budú riešiť túto vedeckú diskusiu odpoviem. Už sa teším na skutočnú vedeckú nestrannú
diskusiu o fungovaní a existencii tohto vesmíru!!!!
Ale tiež musím sklamať aj veriacich v súčasné veľké svetové náboženstvá. Všetky tieto náboženstvá sú
žiaľ  mylné  a doslova  úmyselne  sfalšované!  Slovákov  zvlášť  upozorňujem,  že  Vatikánske  katolícke
kresťanstvo je podvod, Biblia je úmyselne sfalšovaná a Vatikán je sionistická obchodná organizácia.....
nič viac! 
To som jasne dokázal v mojej dosť rozsiahlej analytickej knihe „Kresťanská civilizácia je omyl“. Týmto
sa ďalej nebudem zaoberať.

Ale k veci. V knihe „Obroda Slovanov“ je najdôležitejšia Kapitola 31 Obroda Slovanov - Len myslenie
je život. Tu na základe základných zákonov tohto vesmíru, uvedených v Kapitole 1 a reálnych dôsledkov
ich pôsobenia uvedených v ďalších kapitolách, dokazujem, že myslenie mení genetiku. Teda myslenie
mení telo človeka a aj jeho mozog!!!! To je strašné pre materialistov, chápem?, ale tak to skutočne je!!
Prečo je teda tento koronavírus a voľby v USA šťastie pre Slovákov? Koronavírus je tak priehľadný
podvod,  že  už  aj  mnohí  „demokraticky“  mysliaci  hlupáci  sa  začínajú  spamätávať....  Ak  k tomu
pripočítame  „okaté“  sfalšovanie  volieb  v ÚSA  a  ich totálny  „demokratický“  podvod  s voľbami
v USA..... tak aj priemerní ľudkovia začínajú „tušiť“, že niečo tu smrdí.......

Slováci sú potomkovia predkov, ktorí boli Vatikánskymi zločincami sionistickými likvidovaní a zabíjaní
a ubíjaní a zotročení.... A tak u nich nielen fyzickým ale aj duchovným ubitím došlo k zmene myslenia,
myslenia slávnych Slovenov – bojovníkov a hrdinov, ktorí zničili Rímsku ríšu .......... pre pochopenie
tohto si teraz musíte prečítať min. tento propagačný výber z mojej knihy........
https://www.obrodaslovanov.sk/pdf/Obroda-Slovanov-ukazka-z-knihy.pdf 

A tak  došlo  k poškodeniu  genetiky  Slovákov.  Teda  myslenie,  podvolenie  sa  zotročeniu,  spôsobilo
genetické  poškodenie  mozgu  Slovákov!  Opakujem,  myslenie  a strach....  pozmenili  genetiku  mozgu
Slovákov!
Teraz chápete, prečo sú Slováci takí strachopudi..........  majú zo všetkého strach.....  úradník – strach,
vojak – strach, politik – strach, lekár – strach......... nadriadený – strach, strach....... strach a strach.....
Priemerný Slovák – 98-99,9 % Slovákov - prežije celý svoj život v strachu!! 
Poznáte sa?

A prečo  je  teda  koronavírus  také  šťastie  pre  vystrašených  Slovákov?  Pretože  koronavírus  je  také
očividné klamstvo, tak ako aj sfalšované voľby v USA, že významná časť Slovákov začína premýšľať.....
a  hlavne  mnohí  sa  dostali  do  existenčných  problémov...  a ešte  mnohí  sa  len  dostanú.....  musia
premýšľať....  preto  začali  byť  zlostní....  začali  bojovať  o svoju  existenciu.....  teda  u týchto  ľudí  sa
zmenou myslenia začína meniť genetika ich mozgov..... 
V mojej rodnej dedine je 6 krčiem. Štyri sú zatvorené a dve sú preplnené......... Tie fungujúce majú okná
zatiahnuté,  prichádzajúci  zákazníci  volajú  cez  mobil  a identifikujú  sa.........  a tieto  dve  majú  teraz
podstatne  väčší  obrat  ako  pred  koronavírusom.........  Vytvára  sa  opozičné  podzemie  proti
demokratickému zločineckému systému....
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V susednej  obci  je  to  tak tiež.  V Žiline,  kde bývam, mám na výber 3 reštaurácie,  kde na zavolanie
prídem kedykoľvek.......... a je tam preplnené!!
Opakujem, vynikajúco, vytvára sa podzemie budúceho ideologického odporu.
Ale hlavné je iné. Myslenie Slovákov sa mení........ Musí sa meniť, ak chcú prežiť. 
Iná reštaurácia v Žiline bola ešte nedávno zatvorená ... ale za dva týždne majiteľ „pokročil“ tak, že už má
v reštaurácii  zásteru  pred  ulicou  a za  zásterou  to  mal  plné  zákazníkov!  Chápete?  Už  sa  masovo
a exponenciálne  rozbieha  duchovné  odmietanie  tohto  demokratického  zločineckého  Západného
sionistického režimu....... Oni ešte nevedia, čo robia a čo to s ich myslením urobí! Ja to ale viem. 
Predpokladám, že táto schizofrénia sionisticko-demokratická s koronavírusom tu bude do mája. To je
dostatočná doba, aby sa spamätalo aj veľa priemerných chumajov... A myslenie mení hmotu. Teda ako
človek stratí strach, tak sa stáva neovládateľný pre Vatikánsky demokratický systém!
Ja odhadujem, že táto koronavírusová šialenosť vylieči zo strachu a z demokratickej hlúposti min. 5 %
Slovákov!! Ale to je už „revolučné“ množstvo populácie...  Pretože hlúpi, bez myslenia,  aj  tak nikdy
o ničom nerozhodujú!!

Teda na záver zhrniem. Ako sa zbaviť strachu, ktorý je určujúci činiteľ,  či  žijete,  ale ste len úbohý
„nečlovek“.... neSloven...... zombí...?. :

1. So strachom musíte  bojovať každý deň. Ten, kto nebojuje so svojim strachom, tak nakoniec
prežije celý svoj život v strachu a v strachu aj zomrie!

2. Ten,  kto  má  vedomosti  a pravdivé  informácie,  nevyhnutne  a  logický stráca  strach...  Pretože
múdry muž vie, že nijaká sila a už vôbec nejaká polícia, alebo sudcovia..... nemôžu zničiť jeho
dušu. Duchovne silný muž je ako nekonečná sila, ktorá sa nedá zničiť...... Ani jeho zákerná smrť,
Satanom  organizovaná,  nič  nezmení.........  Dokonca  presne  naopak!!!  Ak  zomrie  muž  silný
duchovne zákernou zradou a zabitím, tak jeho duch zásadne zosilnie! Teda .... sa smejem.... ale
čím viac silných mužov zabijú........ tým silnejší sa pri reinkarnovaní vrátia!!!! Chápete? Satan
nemôže vyhrať!!

Ešte poznámka. Počul som, aj som niekde čítal, že v nemocniciach na Slovensku dávajú tým chorým
antibiotiká????????  No smejem sa ako blázon!!!!!!!!! Však antibiotiká nemajú na vírusové ochorenia
žiadny účinok. Doslova žiadny a naopak antibiotiká výrazne znižujú imunitu. Teda tí somári – ak je to
pravda samozrejme – podávaním antibiotík tých chorých na koronavírus rovno zabíjajú!!!!!!!!!!
Koronavírus sa dá ľahko liečiť, ale nikdy s antibiotikami!!!!!!! Ako sa má liečiť koronavírus a všetky
vírusové ochorenia si prečítajte v mojej poslednej knihe „Zbytočná vakcinácia“.

S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
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