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Ľudstvo nebude existovať bez „nadvlády“ genetických Slovanov!
Dnes som si prečítal tento článok na internete : https://aeronet.cz/news/video-reditel-socialni-site-redditrezignoval-na-svoji-funkci-a-vyzval-predstavenstvo-aby-jeho-misto-obsadili-cernosskym-kandidatemalexis-ohanian-slibil-ze-zisky-ze-svych-akcii-redditu-bude-odted/.
Podľa mňa je to omyl. Nie je to pravda!
Nechce sa mi opäť vymýšľať nové texty, keď som to už raz napísal.... Tak opäť len kopírujem z mojej
poslednej knihy „Obroda Slovanov“, malú časť z Kapitoly 35.
Dospel som k veľmi depresívnemu poznaniu. Naša planéta je dopredu naprogramovaná na zničenie.
Alebo asi presnejšie, ľudstvo je dopredu naprogramované na sebazničenie sa na tejto planéte.
Vysvetlím. Základom činnosti človeka na Zemi je jeho ekonomická činnosť. Človek pracuje, aby zarobil
peniaze a za tie si kúpil od iného, čo potrebuje. A teda tržná ekonomika podporuje medzi ekonomickými
subjektmi vzájomnú konkurenciu, aby vyrábali, aj predávali za čo najnižšie ceny. Teda, aby kupujúci
kupoval čo najlacnejšie. Myslíte si určite všetci, že je to správne? Už určite cítite, že som na niečo
prišiel, čo vás všetkých vyvedie z rovnováhy.... Myslíte si, že tento základný zákon tržnej ekonomiky je
správny? Správne je, že je slobodná neobmedzovaná konkurencia výrobcov? Údajne tým, že si
konkurujú, tak z toho ťaží kupujúci, pretože ceny sa pod vplyvom neobmedzovanej konkurencie znižujú
a teda kupujúci môžu kupovať lacnejšie! No fakt si myslíte, že toto je správne??!!, že tento princíp tržnej
ekonomiky, „slobodná“ konkurencia (slobodná konkurencia aj tak neexistuje!!) je správy princíp?!
Teda hovorme jediný správny a základný princíp?!
Ak chce niekto dosiahnuť nízku, teda konkurenčnú, cenu na trhu (v tržnej ekonomike), musí znižovať
náklady, aby dosiahol nejaký zisk. Teda v globálnom tržnom systéme je obrovský tlak na znižovanie
nákladov! Firmy, ktoré nedokážu v dobe globalizácie znižovať náklady, „sa zmenšujú“, znižuje sa im
odbyt, aj zisky. Tieto firmy sú zákonite a nevyhnutne na ústupe. Ak neznižujete náklady, tak ostatní vás
predbehnú a vy „starý brontosaurus“ ukotvený na malom regionálnom trhu nakoniec skrachujete. Aj
keď ten „brontosaurus“ mal dobré a kvalitné výrobky, ale za podstatne vyššie ceny, ako tie nové, hoci aj
keď šmejdy (nielen z Číny). Takže konkurenti znižujú náklady za každú cenu – nezaplatia poškodzovanie
životného prostredia, bežne veľké spoločnosti podvádzajú svojich malých a slabých subdodávateľov
(ktorí častokrát krachujú), prevádzajú výrobu z jedného štátu do druhého za účelom získať maximum
a nezaplatiť nič (teda jednoducho dopredu plánujú a realizujú podvody nielen proti zamestnancom
a občanom, ale aj proti štátom), uzatvárajú zmluvy za účelom budúceho podvodu..... skrátka znižujú
náklady za každú cenu!!
Tržná ekonomika doslova motivuje všetkých „primitívov“ (živočíchov) z poľa A, aby sa tak chovali!!
Hovoríte, že nie? Tak ste asi námesačný. Nikto logicky uvažujúci nemôže poprieť toto zásadné zistenie
o tržnej ekonomike. Teda nielen o tržnej ekonomike – ale o skutočnom materiálnom chovaní sa ľudí na
Zemi. Predsa každý si kúpi to lacnejšie a pritom rovnako kvalitné, nie? Len UFO-n si kúpi na tejto
planéte rovnako kvalitné za vyššiu cenu. Nehovorím pravdu?
Takže celé ľudstvo na Zemi je ekonomicky motivované klamať, znížiť svoje náklady nejakým klamstvom
a tým znížiť cenu svojich výrobkov, dodávok, alebo služieb – aby boli konkurenční a zarobili
a neskrachovali! Celé ľudstvo je materiálne motivované drancovať za účelom zisku a neohliadať sa za
seba na spálenište, čo po nich zostáva!!
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Je jasné, že táto materiálna tržná funkcia tohto celého vesmíru vedie k tomu istému výsledku všade
v našom vesmíre. Takže, čím väčšia planéta s mysliacim obyvateľstvom v našom vesmíre, tým ďalej sa
dostane v realizácii „primitívnej“ tržnej ekonomiky. Tým viac a dlhšie dokážu koristiť a ničiť svoju
planétu a ich obyvateľov. Preto materiálna technická úroveň (rozvoj vedy a techniky) týchto civilizácii je
priamo úmerná veľkosti ich planéty, ak predpokladáme, že životné podmienky sú rovnako priaznivé ako
na Zemi a kvalita mozgov týchto civilizácii je rovnaká ako tu.
Myslenie ľudí z poľa A vedie k tomuto seba zničujúcemu chovaniu sa. Preto je jasné, že ľudstvo má
spočítané svoje dni. Ak ľudstvo nezavedie systém vlády duchovnej hierarchie!!
Jedine vláda ľudí z poľa B dokáže odvrátiť istý kolaps a nakoniec koniec tohto ľudstva. Ale viete,
neverím tomu, že to ľudstvo dokáže. Viem, že zbytočne píšem túto moju štvrtú knihu a snažím sa o to.
Pre tých z poľa A je to „fantasmagória“ a radšej sa budú teda zabíjať medzi sebou a tržne a slobodne
sa hrať na najdokonalejšie - momentálne západné kresťanské systémy a demokraciu a slobodnú
a globálnu tržnú ekonomiku. Ten istý omyl bude ale aj v prípade vlády islamu, alebo akéhokoľvek iného
súčasného náboženstva – ideológie. Je isté (za súčasných podmienok), že zabíjanie sa bude rýchlo
zvyšovať – je nás už na Zemi príliš veľa – teda je vás z poľa A už tu príliš veľa, ha, ha......... musíte sa
vykynožiť medzi sebou, ako šváby.... tak to tí mocnári finanční, ale len úbohej úrovni poľa A –
organizujú!
Myslím si, že len my Slovania máme duchovné schopnosti, zničenie tejto planéty odvrátiť. Ale len, ak sa
zjednotíme!!
Myslím si, že duchovné bytosti, ktoré vytvorili život na Zemi a vytvorili telo človeka aj jednotlivé rasy,
dopredu naplánovali samozničenie sa tohto ich „nepodarku“. Ak mám pravdu, tak konečný výsledok je
istý. Ale pretože tento vesmír je nedokonalý, zámerne klamlivý, tak v čase musia títo „bohovia“
vstupovať do regulácie a korigovať chod tak, aby sled udalostí išiel podľa ich plánu – teda podľa ich
predpokladu, že tak nízka genetika sa nedokáže vyhrabať zo svojej nízkosti – hoci im dávajú šancu?, ale
vedia, že pravdepodobnosť úspechu sa rovná skoro nule. Uvedomte si, že ak je 60 % islamskej populácie
genetický vážne poškodenej, tak vyliečenie tohto defektu bude trvať 10 generácii?, alebo 30 generácii?
A to len v prípade, že sa zásadne zmení myslenie ľudí islamu!! Ako sa to má zrealizovať? To nie je
možné, ak je islam pod mocou Satana! A ako sa má dosiahnuť systémový nárast genetiky a teda aj
myslenia, ak je celé ľudstvo pod vplyvom falošných ostatných náboženstiev a ideológií? To nie je možné.
Reálne asi bude prebiehať len neustály boj o holú existenciu a v priebehu tohto boja „vyrastú“
výnimoční ľudia – ich duše – aby sa títo nakoniec odpútali od hmotnosti a stali sa nesmrteľní, ako ich
učitelia bohovia zo záhrobia. Je mi ľúto, ak to tak skončí. Ja sa však všetkými silami (mojimi knihami)
snažím, aby sa ľudstvo vyvinulo do „nadčloveka“ (podľa F. Nietzscheho – dušou Slovana).
Mimozemšťania, ktorí sú neustále prítomní na Zemi, nás ľudí majú za duševných bláznov. Aj
C.G.Jung hovorí, že ste všetci šialenci a blázni. Čítali ste dielo Švajčiarskeho psychiatra C.G. Junga?
Jeho teóriu ako funguje ľudská psyché? Ľudstvo na Zemi má nejako zdeformovaný mozog, aj DNK.
Možno, že deformáciu DNK spôsobili mimozemšťania zámerne. Potom to urobili určite „zlí
mimozemšťania“..... na časti ľudskej populácii! Západ aj Východ, aj ... neustále chcú bojovať a mať viac
žien, pôdy, oviec, majetkov, pracovníkov .... Títo pozemskí „duchovne degenerovaní“ ľudia sú
posadnutí..... Je obrovský rozdiel medzi duchovnými vyspelými mimozemšťanmi a duševne chorým
ľudstvom. Táto planéta je predurčená touto duševne šialenou populáciou na zničenie. Táto planéta bude
zničená týmito bláznami, tržne slobodne a globálne sa chovajúcimi. Ak nedôjde k zmene myslenia a teda
zmene moci a následne ekonomiky, zrušeniu kresťanstva, islamu .... aj demokracie, ľudských práv ....
všetkých omylov!
Takže prvotný Satanov princíp samozničenia mysliacich civilizácii je slobodná tržná ekonomika.
Druhý typ ľudskej degenerácie – geneticky zakódovanej sebazničujúcej materiálnej degenerácie
života na tejto planéte popísal, odhalil experiment Dr. Calhouna zo 60. rokov. Urobil experiment
s bielymi myšami. Vytvoril myšiam dokonalé, ale uzatvorené prostredie, kde myši mali dostatok vody aj
potravy. Myši sa úspešne rozmnožovali a asi každých 60 dní sa zdvojnásobil ich počet. Avšak pri počte
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asi 2000 (aj keď počet obydlí bolo pre 3000 myší) sa nárast populácie zastavil a to len z dôvodu
celkového nedostatku životného priestoru. Opakujem, vody aj potravín mali dosť. Hygienu aj zdravotnú
starostlivosť. Náhle sa začala prejavovať degenerácia. Samičky začali odmietať sa páriť so samcami.
V dôsledku toho začali byť samce agresívni medzi sebou a potom aj proti samiciam. Medzi nimi vznikala
skupina myší, ktorí sa nezaujímali o nič a len sa snažili upravovať si srsť, čistiť sa – boli to krásne myši
na pohľad, ale ako Dr. Calhoun písal, boli zjavne najhlúpejšie. Takto jednali hlavne samce, ktorí sa
stávali neschopní plodenia a akoby boli homosexuálni. Nebojovali s ostatnými samcami, správali sa ako
samice. Počet hosemoxuálnych, alebo asexuálnych myší narastal geometrickou radou. Stagnácia
v rozmnožovaní pokračovala krátku dobu, súčasne narastala agresivita ostatných myší medzi sebou. To
stále pri dostatku potravy, vody a aj príbytkov pre všetky myši. Až odrazu sa začala rýchle znižovať
početnosť myší a veľmi rýchle – doslova skokovo - vymrela celá kolónia myší. Nezostala ani jedna
myš.... Myšia kolónia sa z toho už nespamätala – zdegenerovala totálne a nebola schopná sa vôbec
rozmnožovať! Táto hmotná genetická degenerácia je geneticky zakódovaná do mozgov nielen zvierat,
ale aj ľudí! Nič sa s tým nedá urobiť na úrovni hmotnej. Inteligencia a vzdelanie v tom nehrá žiadnu
rolu. Ak sa rozbehne táto autodeštrukcia na úrovni DNK, tak sa už nedá zastaviť. Západ je
pravdepodobne pred genetickým kolapsom jeho genomu. Pozrite sa na ich filmy, propagovanie
homosexuality, rodovej rovnosti, emancipácie žien ..... Západní muži sú už zženštilí, slabosi, nie sú
schopní agresívne hájiť svoje mužské práva proti ženám. Tvrdím, že sa už nepodarí zastaviť genetickú
degeneráciu Západnej civilizácie - ich súčasných bielych obyvateľov - tým, že tam navozia Afričanov
a Arabov. Oni si myslia, že africkí muži budú s bielymi ženami plodiť nových ľudí, odolných tejto
genetickej degenerácii. Omyl, to sa nepodarí. Nech skúsia znova tento experiment s myšami a nech
v čase úbytku populácie myší im do myšej kolónie dajú nové „divoké“ myši - samcov. Zistia ľahko, aký
bude výsledok – koľko nových “divých myších samcov“ musí byť....!!??
Takýto experiment údajne urobili aj s potkanmi (ak si dobre pamätám) a s tým istým výsledkom. Títo
„výskumníci“ sa však zásadne mýlia. Oni majú človeka za zviera. Je ale dosť možné, že na Západe už to
tak je?! Majú pravdu, pokiaľ ide o väčšinu ľudí z poľa A, ľudí na duchovnej úrovni zvierat. Ale ľudia
z poľa B už nie sú zvieratá. Na nich toto neplatí. Jediná šanca ako sa ubrániť tejto naprogramovanej
genetickej degenerácii akejkoľvek civilizácie je vychovať maximálny počet ľudí v poli B, teda totálne
zmeniť myslenie a tým aj spôsob života a tak aj genetiku celej civilizácie!! Teda, ak by v kolónii myší,
bolo aspoň 1 % myší s kvalitou myslenia na úrovni poľa B, tak myšia kolónia by nevymrela!! Takýto
stav už na Zemi ale vznikol na Veľkonočných ostrovoch. Aj tu sa ľudia premnožili, ale dokázali sa
zachrániť a nevymreli podľa princípu myšej kolónie.... Avšak na Západe je už asi ľudí z poľa B len
minimum, teda ostatní sú ľudia-zvieratá, ktorí majú strach o svoj „zvierací“ zánik?
Aj toto je vynikajúca kontrola mimozemšťanov nad životom ľudstva na tejto planéte - ak by ľudstvo
nebolo schopné existovať tak, aby nezničili život okolo seba, teda boli by duchovne na úrovni zvierat,
tak spontánne skokovo zdegenerujú a jednoducho „vykapú“.
Mám už dlhšie v hlave matematické dokázanie vysokej pravdepodobnosti sebazničenia ľudstva.
Matematika bol môj najobľúbenejší predmet v škole. Mám matematický „pocit“ – ešte nie dôkaz – že ak
sa zakomponuje do matematických iterácii „vývoja“ ľudstva čo i len jediný faktor degenerácie
a samozničenia, tak matematický model nedokáže vyriešiť tento problém a výsledok bude vždy
sebazničenie a zánik – teda z pohľadu matematiky. (Mimochodom u demokracie sa to dá veľmi ľahko
matematicky dokázať, že demokracia zničí sama seba.) Teda matematické „samozničenie“ sa môže
zmeniť len zvyšovaním schopnosti myslenia, nadvládou duchovne nadradenej kasty ľudí z poľa B. Ak do
toho istého matematického modelu okrem faktorov degenerácie zavediete aj tieto faktory „nárastu
myslenia“ a hlavne mocenskú nadvládu „duchovných“ ľudí z poľa B, tak výsledok bude presne opačný.
Ďalej viac informácii o tejto téme je v mojej poslednej knihe „Obroda Slovanov“.
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S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
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