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Ľudské práva sú hlúposť
Nechce sa mi moc vymýšľať nové texty pre niekoľko málo intelektuálov schopných myslenia a tak len
vyberám niektoré časti z Kapitoly 13 mojej poslednej knihy „Obroda Slovanov“.
Aby ste pochopili, prečo je Západný humanizmus totálna hlúposť a dokonca duševná choroba celej
Západnej civilizácie a aj tých naivných, ktorí sa nechali ohlúpnuť týmito nezmyslami, urobím vám aj
analýzu základného dokument OSN o ľudských právach. Tento dokument bol prijatý OSN v roku 1948
na návrh a nátlak vtedajších Západných demokratických štátov.
Všeobecná deklarácia ľudských práv obsahuje 30 článkov. Ale jej obsah sa dá zhrnúť do
nasledujúcich bodov. Jednotlivé body analyzujem na základe princípov uvedených v tejto knihe.
1. Každý človek je slobodný a so všetkými ľuďmi sa musí zaobchádzať rovnakým spôsobom.
Toto je principiálny omyl. Sloboda je subjektívny pocit viac ako objektívna realita. Nepoznám definíciu
slobody, ktorú by som nenapadol, že tak definovaná sloboda je nedostatočná, nejasná a zavádzajúca
definícia. Akákoľvek miera slobody je silne závislá od historického obdobia, rozvoja ekonomiky, kultúry
daného národa, ročného obdobia, počasia ... No vymyslite si čokoľvek. Od toho všetkého sa dá odvodiť
aj nesloboda a teda, že tú slobodu niečo ruší, obmedzuje. Som slobodný, ak chcem ísť do obchodu, ale
nemám peniaze? Som slobodný, ak chcem ísť do lesa na huby, ale les je v súkromnom vlastníctve a teda
tam nemôžem ísť? Slobodných, subjektívne sa dobre cítiacich, v skutočnosti je len veľmi málo.
Jednoducho ostatní sú neslobodní, pretože nemajú peniaze, aby skutočne žili tak, ako by si to naivne
predstavovali. Sloboda je ilúzia, ktorá nebude nikdy naplnená, pretože je to nereálna vec. Ak je náš
vesmír duálny systém, tak jednoducho pri slobode je jej „rovnocenný“ partner aj nesloboda. Ak je Boh,
musí byť reálny aj Diabol. Pojem slobody je nejasný a nie je možné ho jasne definovať, pretože čistá
sloboda bez neslobody je niečo ideálne, ale neexistujúce v našom duálnom vesmíre. Objektívne sloboda
nemôže existovať bez neslobody, to by nemohol existovať náš vesmír a popreli by ste všetky Heglove
zákony dialektiky, ktoré sa opierajú práve o dualitu nášho vesmíru. Píše sa doslovne, že každý človek je
slobodný. To nie je pravda. Pretože každý človek podlieha zákonom vesmíru a nemôže si robiť
slobodne, čo si rozmyslí. Nemôže si robiť, čo by chcel, to by nakoniec zákonite vyústilo v anarchiu
a ničenie všetkého, čo je vyvážené na princípe duality medzi slobodou a neslobodou. Namyslene
a arogantne slobodne sa chovajú len najväčší boháči tohto súčasného sveta, ktorí však zákonite dostanú
to, čo si zaslúžia, ak zásadne nezmenia svoje správanie sa.
Ďalej sa píše, že so všetkými ľuďmi „sa musí“ zaobchádzať rovnakým spôsobom. To je snáď pre malé
deti? Takej somarine uverí totiž len malé dieťa. Nie je možné s každým človekom zaobchádzať rovnako.
To dokáže len nekonečne dokonalý Boh. To je za prvé. Za druhé však je to aj principiálny omyl. Človek,
ktorý má vysokú karmu a teda veľa energie „Tači svetlá“, tomu stačí len vysvetliť a on okamžite
pochopí, že sa zmýlil a bude pracovať, aby napravil svoju chybu. Ten, kto má tejto energie ako
„papagáj“, tomu budete zbytočné vysvetľovať.... Ak ho nerozmlátite, tak sa bude z vás smiať, že ste ale
skutočne debil?! Princíp rovnosti je absolútne chybný. Nikde vo vesmíre neexistuje rovnosť, ale
nekompromisná hierarchia. Nemôže sa zachádzať s každým človekom rovnako, je to základná chyba.
S rôznymi dušami sa musí zachádzať rozdielne.
2. Všetci ľudia sú si rovní nehľadiac na farbu kože, na pohlavie, náboženstvo, alebo jazyk,
ktorým hovoria. No to je ako v rozprávke.....? Ľudia si nie sú rovní, pretože majú inú kvalitu duše. Ale
žiaľ majú aj inú kvalitu hmoty a teda ich mozgu. Sú vyspelé duše, ktoré zákonite musia byť nadradení
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menej vyspelým dušiam. Podľa toho, koľko majú energie „Tači svetlá“. Čím viac energie od Boha, tým
bližšie Bohu. Dúfam teda, že nechcete tvrdiť, že ste si rovný s Bohom? Však podľa tohto názoru by sa
malo rovnako zachádzať s vami, ako aj s Bohom?, ak kresťania hovoria, že pred Bohom sme si všetci
rovní! Absolútny omyl! K tomu však pristupuje jednoducho aj pozemská realita. Niektoré národy sú
zaostalé, zaostávajú vo vývoji napríklad 500 rokov. Ich mozog jednoducho nepracuje tak, ako mozog
iných. Nechcite mi tvrdiť, že predsa Nemci sú rovnako hlúpi ako slovenskí neprispôsobiví Cigáni
z východného Slovenska, alebo dokonca z Rumunska, alebo nevzdelaní Araby vyznávajúci nepriateľský
islam? No ak to tvrdíte, tak si tých Cigánov z Rumunska, alebo nenávistných islamistov, nasťahujte do
susedného bytu a zasmejeme sa .... Ľudia nie sú si rovní a ani nikdy si rovní nebudú. Vo vesmíre vládne
hierarchia a žiadna rovnosť!
3. Každý človek má právo na život, a to na život v slobode a bezpečí. No, čo urobíte s ľuďmi na
Zemi, ak sa rozmnožia tak, že už nebudú mať čo jesť, „zožerú“ všetko ako kobylky? No určite vznikne
vojna a oni sa medzi sebou vyvraždia a kto bude silnejší prežije a nikto sa nebude zaujímať takou
hovädinou, že mal právo na život a dokonca v slobode a bezpečí?? Však v USA, najvyspelejšej
demokracii, nie je žiadne bezpečie. Však tam banditi zabijú a okradnú percentuálne najviac ľudí
z takzvaného slobodného a demokratického sveta. Zaujímavé je aj to, že najvyššia zločinnosť na počet
obyvateľov je práve v demokraciách (USA, Brazília, Mexiko....). Tak nerozumiem, čo chcelo tým
Západné OSN povedať ??
4. Nikto nemá právo ubližovať inému človeku a nemá ani právo mučiť ho. No všetci vieme, že
všetky demokratické štáty na čele s USA vo vojnových konfliktoch (aj všetky súčasné islamské štáty)
veselo mučia svojich zajatcov. A prečo nie? Však predstavte si, aká by to bola sranda, keby zajatcov
pekne kŕmili a zaopatrili, hrali by im na husličkách pri ušiach a keď by sa ich pýtali na nejaké vojenské
informácie, oni by použili deklaráciu ľudských práv OSN a ........ nič? A teraz teoreticky, filozoficky.
Nezamestnaný, ktorého budete nútiť, aby pracoval a neležal v posteli ako lenivé prasa, vám povie, že mu
ubližujete, pretože ho nútite, aby pracoval a teda ho doslova mučíte nielen psychicky, ale skutočne aj
fyzicky. Tá lenivá sviňa nebude pracovať, ak ho nedonútite! O čom sú teda tieto stupídne Západné
ľudské práva? Zákon o dualite nášho vesmíru hovorí, že to isté má v sebe dve stránky vecí. Mučenie
môže byť v skutočnosti kladné pôsobenie, aby daná entita nedegenerovala, ale sa rozvíjala. Bez práce nie
je existencia a duševný rast. A vy si teda myslíte, že ak niekoho nútite k duševnému rastu a k práci, tak
to nemôžete, pretože mu ubližujete a dokonca ho mučíte?
5. Každý človek má právo na rovnosť pred zákonom. Tu je problém už s termínom zákon. Ľudské
zákony v súčasnosti absolútne nezodpovedajú zákonom vesmíru a teda zákonom Božím. Základným
zákonom Boha je dodržiavanie hierarchie a nie rovnosti. Vesmír sa ináč pozerá na sliepku a ináč na
človeka a ináč na UFO-na, ktorý je vývojovo stovky miliónov rokov pred človekom. Sliepka nemá
žiadne právo na nejaký súd. Jednoducho ju hladný sedliak chytí, podreže a uvarí. Má ona nejaké práva?
V takej veľkej rozdielnosti úrovne medzi sliepkou a človekom Vám to je jasné. Ale to isté platí aj medzi
človekom, ktorý je čestný a založený duchovne, a ktorý je klamár a založený materiálne. V súčasnom
materiálnom svete sa bohatý podvodník pred súdom právnymi fintami ochráni podstatne efektívnejšie
ako ten duchovný, ale finančne asi podstatne slabší. Jednoducho, chudobný nemá žiadne šance pred
súdom s bohatým. Nežijeme v rozprávkach. Súčasná Západná rovnosť pred zákonom je iluzórna detská
predstava, ktorá neexistuje a ani nikdy nebude existovať. Situácia so súdmi je podobná teraz – po
„deklarácii“, ako pred „deklaráciou“. Máte peniaze? Dobre. Nemáte? Váš problém. Ale hlavne je to
principiálna chyba štátneho zriadenia a súdnictva – o súdnictve píšem na inom mieste. Nie je pravdivá
rovnosť, ale hierarchia. Teda aj pred súdom musia mať väčšie práva a možnosti vysoká karma a ľudia
s veľkou energiou „Tači svetlami“, pred tým nízkym a menej vedomým a teda nutne aj menej duchovne
slobodným. Som presvedčený, že toto právo na rovnosť pred zákonom slúži len zločincom a teda
zločinci aj vymysleli celú túto Všeobecnú deklaráciu ľudských práv. Je preto jasné, že OSN slúži
zločincom a šíri zločinnosť po celej planéte. OSN na súčasných princípoch sa musí zrušiť!
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6. Zákony sú rovnaké pre všetkých, musia sa rovnako aplikovať na všetkých ľudí. To znie dobre,
ale je to totálna hlúposť z pohľadu večných zákonov tohto vesmíru. Ľudia nie sú si rovní ani intelektom
a ani vyspelosťou svojej duše. Nedá sa rovnako súdiť človeka, ktorý je duchovne vyspelý a ktorý je
nízky a teda duchovne zaostalý (karmické čísla od veštice z Úvodu od 1 po 12!). Potom dochádza k tomu, že ten
istý trest za taký istý skutok, je pre nízku dušu smiešna záležitosť a zábava, zatiaľ čo pre vysokú
reinkarnáciu je to príliš neadekvátne silný trest, ktorý môže spôsobiť jeho opačnú a nie výchovnú
reakciu. Alebo ináč, primitívovi (ktorí nikdy neprečíta túto moju knihu, nie je toho schopný) nezáleží, že
sa o ňom v novinách píše, že súd rozhodol a on sa musí ospravedlniť, že neprávom urazil iného človeka.
Tupec sa zasmeje. Zatiaľ čo človek, ktorý má vysokú karmu, je to pre neho skutočný trest a on to tak cíti.
Božie – teda vesmírne – zákony sú také, že platia diferencovane pre každú duchovnú úroveň ináč.
Neexistuje vo vesmíre žiadne rovnostárstvo. Na princíp rovnosti definitívne zabudnite!!!! Je to
principiálny omyl. Zákony musia byť diferencované a platiť musia na každého ináč.
7. Každý má právo požiadať o právnu pomoc v prípade, ak jeho práva neboli rešpektované.
Tomu vôbec nerozumiem. Ak máte dosť peňazí na právnikov, tak to viete aj bez toho, aby vám to niekto
hovoril. Ak nemáte peniaze, tak je to prázdna fráza a nezmysel a hlúposť.
8. Nikto nemá právo protiprávne niekoho uväzniť, ani ho vykázať z vlastnej krajiny. To je tiež len
prázdna fráza, ktorá nič neznamená. Naviac súčasné právo je všade mylné, neodpovedajúce zákonom tohto vesmíru. Napr.
USA veselo väznia protiprávne kohokoľvek chcú a tak to robia aj všetky ostatné štáty. Toto je asi pre malé deti, ktoré sa ešte
nedostali do puberty. Na základe princípov hierarchie, je naopak správne postupovať protiprávne vo vzťahu k súčasným
právam, ktoré sú mylné a veselo teda väzniť kohokoľvek protiprávne a aj ho vykázať z vlastnej krajiny. Však tak aj všetci – aj
demokrati - robia!
9. Každý človek má právo na spravodlivý a verejný súd. No to je totálna hlúposť v súčasnom
svete. USA aj Veľká Británia majú súdy, kde rozhodujú priemerní ľudia, ktorých vybrali „z ulice“. Teda
rozhodujú debili...... Ak ste nesympatickí týmto „chujom“, tak Vás pošlú za mreže. Nedávno (myslím v roku 2017)
zavraždili anglickí zločinci reťazami českého „vyššieho“ manažéra (teda to nebol nejaký primitívny chumaj), ale súd
(rozhodcovia z „ľudu“ anglického, primitívneho, teda hovna) oslobodil vrahov??!!....... ha, ha vy chuji Slovanskí!! Degen
Západný, ktorý nevie, že je produktom degenerácie Slovanov a Árijcov, tak sa aj tento degen chová! Jasné, že sa musí porátať
s islamom. Požiadavka o verejnom súde sa zdá oprávnená. Ale ako chcete súdiť zločincov, kde sa narába s tajnými
informáciami, ku ktorým nemôže mať verejnosť prístup? Takže nie je možný verejný súd. A že máte právo na
spravodlivý súd? To je neustále to isté. Ako chcete dosiahnuť spravodlivosť, keď je to v našom vesmíre nemožné? Vedľa
Boha stojí Satan. (A čo tie bláznivé systémy súdov v USA a V. Británii?, kde duševne chorí, ktorých vybrali za porotcov,
rozhodujú?!) Nie je možné Satana odstrániť. Súd nemôže byť skutočne spravodlivý, pretože nie je neutrálny a nestranný.
Môže sa len určitým limitným spôsobom blížiť k nejakej momentálnej spravodlivosti. Rozhodujú sudcovia, žalobca, obhajca
a svedkovia, ktorí sú ovplyvnení svojou neistotou, tlakom okolia, zlým spánkom a daždivým počasím a sudca má zápchu,
nemôže mať stolicu, a nevie či si má dať po jednaní preháňadlo alebo nie ....? A veľkou mierou na všetkých zúčastnených
vplýva druhá – odvrátená - stránka ich osobnosti. C.G.Jung vysvetlil, ako funguje tieň v psyché človeka. A ľahko

sa môže stať, že práve hlavný sudca bude mať silný tieň vo svoje duši práve v neprospech podozrivého
a preto mu on „naloží“, pretože si bude liečiť svoj tajný komplex, ktorý nechce ani cítiť a o ňom ani
vedieť... Spravodlivý súd bude len na druhom svete, tu s niečím takým nepočítajte. Musíte mať aj trochu
šťastie. Ale nebojte sa, spravodlivého súdu sa nakoniec určite dočkáme ... všetci, v záhrobí. Správne by
malo byť napísané asi takto : „Každý, kto sa nejako previnil, musí byť najskôr súdený a až potom
potrestaný“. Nič viac, ani menej. A kvalita súdu v každom národe bude podľa kvality ľudí a duší
v týchto národoch. Správne je, aby ľudia boli súdení v tom štáte a podľa ich práva, kde sa dopustili
zločinu. Ak sa zločinu dopustia vo viacerých štátoch, tak v tom štáte, kde majú občianstvo. Žiadne
medzinárodné súdy!! Medzinárodné súdy sú ovládané „medzinárodnými“ zločincami.
10. Každý človek sa musí považovať za nevinného, kým mu vina nebude dokázaná. To je trochu
reálnejšie. Naráža to však na praktický problém v tom smere, že mnoho kriminálnikov sa neodsúdi,
pretože jednoducho budú šikovní a ja ich aj tak nebudem považovať za nevinných, ak si budem myslieť,
že vinní sú. Prešibaní kriminálnici sa možno vyšmyknú a potom by sa mali tváriť, že nič? No to teda nie!
Ja ich stále budem vidieť ako kriminálnikov. Preto navrhujem, že ľudia z poľa B musia mať právo práve
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takýchto nepostihnuteľných označiť a duchovne a verejne odsúdiť. (Teda len ľudia z poľa B – najvyššia
duchovná kasta v štáte!) Len tí, ktorí „svojou aktivitou“ obhája svoju nevinu pre súdom, budú očistení.
A tí, ktorým sa táto obhajoba nepodarí pôjdu do väzenia, ako by sa sami usvedčili tým, že sa neočistia.
Je jasné, že len tí, ktorí budú „spravodliví“ budú riskovať tento proces „čistenia“ ich osoby. Ten, kto si
nebude istý, to nebude riskovať. Jasné, že len málo „označených“ bude toto riskovať. Tak ale všetci
budú vedieť, čo za „hnus a odpad“ nám tu vládne, ak sa nebudú brániť.
11. Nikto nemá právo zrušiť ktorékoľvek právo tejto deklarácie. Ja vám ich zrušiť teraz
nedokážem, hoci chcem. Ale celá táto deklarácia je totálny nezmysel. Ľudia nie sú si rovní a preto sa na
nich nesmie pozerať rovnako! Aké sú rozdiely medzi ľuďmi, také sú aj rozdiely medzi národmi, rasami,
štátmi. Nesmie sa k ľuďom, národom a rasám pristupovať rovnako, ale diferencovane podľa ich
predností a nedostatkov. Táto deklarácia je omyl a nebezpečne dezorientovala priemerných ľudí – skoro
ako náboženstvo!! Nevyhnutne sa aj touto „zločineckou“ deklaráciou Svet dostáva do veľkej
nerovnováhy, pretože súčasné ľudské zákony idú proti prírode a zákonom vesmíru a Božím zákonom.
Ľudstvo sa musí dostať do súladu s vesmírom, ináč bude zničené! Hlavne boháči „okolo tejto
nezmyselnej deklarácie“ by sa mali spamätať, pretože oni stratia všetko! Boháči sú spoluzodpovední za
tuposti, ako sú aj tieto ľudské práva – pretože boháči pri tomto systéme zbohatli! (Takže Vy a nikto iný,
budete vinený za tieto hlúposti. Nikde sa neschováte – vy chuji – smrti neuniknete!!) ......
Zákony tohto vesmíru, Božie zákony, sú dualita a hierarchia. Dualita teda hovorí, že ak má niekto nejaké
práva, tak opak právam sú povinnosti a teda musí mať aj povinnosti. Preto, ak si človek neplní žiadne
svoje povinnosti, nemôže mať ani žiadne práva!!!! Aké majú zvieratá v ľudskej spoločnosti práva
a povinnosti? Práva žiadne a povinnosti žiadne. Preto ak sa nebude požadovať po človeku plniť ľudské
povinnosti, tak nesmie mať ani žiadne ľudské práva a teda sa s ním môže zachádzať ako so
zvieraťom.....!! Zdá sa vám to nehumánne? Dokonca sadistické, zvieracie, neľudské, Satanské,
diabolské, ... duševne choré? V kapitole „Cena človeka“ analyzujem, že ak dlhodobo bude cena väčšiny
ľudstva stratová, teda títo ľudia spotrebujú viac, ako vytvoria, tak zákonite a nevyhnutne vznikne
svetová vojna, ktorá vyvraždí väčšinu tejto populácie a donúti ostatných, aby ich život bol ziskový...!
Navrhujem tieto ľudské povinnosti, ktoré nedokážu vedome plniť zvieratá. Teda človek má byť viac ako
zviera, čo v súčasnosti možno platí už len na časť ľudstva :
1. Každý človek musí pracovať celý život až do dôchodkového veku. Toto je najzákladnejšia
povinnosť a preto ten, kto nebude pracovať, ten musí byť za neplnenie tejto povinnosti trestaný
a doslova každý musí byť donútený pracovať. Nesmú existovať žiadne podpory
v nezamestnanosti, ale naopak štátna podpora len za vykonanú nútenú prácu.
2. Každý človek sa musí po celý svoj život vzdelávať čítaním kníh, navštevovaním škôl, kurzov,
školení vo všetkých oblastiach existencie človeka a vesmíru, teda nielen v praktických oboroch,
jazykoch a technických vedách, ale aj v psychológii, filozofii, sociológii, histórii, umení,
zdravého životného štýlu, zdravotníctve, prirodzených spôsobov liečenia, biológii,
poľnohospodárstva, lesníctva, prírody, fungovaniu vesmíru... Tí, ktorí sa nebudú vzdelávať,
nemôžu mať žiadne ľudské práva, pretože nie sú ľudia, sú to len nejaké živočíchy, ktorí existujú
ako zvieratá. Samozrejme tu bude hierarchický rozdiel vo vzdelaní a schopnostiach.
3. Každý človek sa musí starať o svoje zdravie a žiť zdravým životným štýlom. Tí, ktorí sú
z prejedania tuční, nemajú dostatočnú telesnú kondíciu, majú choroby z nezdravej stravy, sú ináč
chorí vlastnou vinou, samozrejme si neplnia svoje základné ľudské povinnosti (nadradené
zvieratám) a preto nemôžu mať žiadne práva nadradené zvieratám. Však sa nedokážu ovládať a
sú určite skoro ako zvieratá! To zvieratám teraz krivdím.
4. Každý človek musí jednať poctivo, hovoriť pravdu a pomáhať v rámci svojich možností svojmu
okoliu. Ten, kto klame, kradne, správa sa zločinecky (teda ani nie ako zviera, pretože zvieratá
jednajú kauzálne a nie zločinecky) neplní svoje základné ľudské povinnosti a preto nemôže mať
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ani žiadne ľudské práva a môže byť zabitý, ako zviera. Ak škoda – dlh, ktorú tento zločinec
spôsobí, bude väčšia, ako (na základe preukázaných príjmov na posledných 10 rokov) dokáže
splatiť do 60 rokov svojho veku, bude zabitý. Treba odstrániť duchovný odpad z tejto planéty!!
5. Každý človek musí byť schopný obrániť seba aj rodinu a národ pred útokom nepriateľa. Preto
každý musí vedieť bojovať a zachádzať so zbraňou a byť schopný zabiť agresora, ak vznikne
takáto situácia. Ten, kto nepreukáže dostatočné fyzické, psychické a praktické schopnosti v boji
s nepriateľom (vnútorným aj cudzím) a zachádzaním so zbraňami, ten nemôže mať žiadne práva.
Prečo by mal mať nejaký neschopný degenerovaný človek právo na svoju ochranu od ostatných
ľudí okolo seba, ak sa sám nezaslúži o svoju ochranu??!!
Ľudia, ktorí nie sú schopní plniť svoje ľudské povinnosti nielenže nesmú mať žiadne ľudské práva, ale
ani sa nesmú rozmnožovať. Týmto ľuďom - zvieratám - sa musí zamedziť ich nekontrolované
rozmnožovanie a teda premnoženie – ako slonom na savane. Ak Čína dokázala regulovať rodenie detí,
tak to musí dokázať každý národ a štát! Ak sa Slovania nespamätajú a jasne sa duchovne neoddelia od
Západu a ostatného mylného sveta, tak budú zničení prví. Slovanská duchovná aj historická karma nám
neumožňuje sa tváriť, že my nič, my muzikanti. Musíme prijať svoju zodpovednosť a/za duchovnú
nadradenosť nad inými národmi na tejto planéte!
Pretože som jasne dokázal, že ľudské práva aj humanizmus sú hlúposti, tak aj celá OSN, ktorá stojí na
týchto hlúpostiach, je tiež hlúposť. Preto my Slovania musíme vystúpiť z tejto organizácie šialencov
a neuznávať ich rozhodovanie o nás. Preto my Slovania zriaďme konkurenčnú organizáciu so sídlom
napr. v Moskve, alebo asi lepšie v Petrohrade, ktorá bude fungovať na našich slovanských
hodnotách! Bude záležať na tom, ktoré mesto v Rusku sa bude viac snažiť byť nasledovníkom
Slovanskej duchovnosti….. Táto konkurenčná organizácia musí byť v Rusku, preto Rusko je ešte stále
najväčší a najsilnejší Slovanský štát… Aj keď zahraničné nepriateľské sily a národnosti v súčasnosti
ovládajú aj Rusko…..
Je potrebné čo najskôr pripojiť Ukrajinu k Rusku, aby sa zväčšil vplyv Slovanstva v Rusku. A logicky,
treba k Rusku na princípe „konfederácie“ pripojiť aj Slovensko, Maďarsko, Rumunsko…. Celú strednú
Európu (podrobne v Kapitole 43 knihy Obroda Slovanov), ktorá je geneticky Slovanská a len „zákerný
Vatikán“, ovládaný zločineckými silami …..., úhlavný nepriateľ Slovanov a Slovákov, rozdelil pôvodne
jednotný Slovanský Svet….
Dňa 6.6.2020
S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
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