
www.obrodaslovanov.sk  Bankové spojenie :  IČO : 50628496
info@obrodaslovanov.sk  VUB bank a.s., č. ú. :           www.obrodaslovanov.sk 

SK3002000000003890554755 

OBRODA SLOVANOV, občianske združenie, Ochodnica č. 60, 023 35 Ochodnica
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Ako sa už 20 rokov falšujú na Slovensku všetky voľby 

Zbytočne som za posledných asi 5 rokov všade písal, že od pádu Mečiara boli na Slovensku všetky 
voľby sfalšované.... Teda aj voľby Fica a SMER-u a Fico o tom samozrejme veľmi dobre vie!! .... 

Až nakoniec tí demokrati to tak posrali, že sa totálne odhalili ako neschopní babráci!! Oni skutočne tí 
demokrati už totálne zdegenerovali. Odteraz už nemusím nijako zložito argumentovať, ako sa falšujú 
voľby všade v demokratických štátoch, nielen na Slovensku.  
A samozrejme takto falšujú voľby aj v Maďarsku!! Smejem sa nad Orbánom, že sa s tým nesere, pretože 
EU mu nemôže nič urobiť! Však takto falšujú voľby v celej EU!!!  

Takže pozrite si toto video a budem vám to jasné.... Tým „jemnocitným“ presvedčeným demokratom 
bude asi na zvracanie..... 
Takže záver? Voľbami sa nikdy nič nezmení. Oni si ich sfalšujú, ako budú chcieť. Na Slovensku je celá 
opozícia len „kontrolovaná“ opozícia. To nie je skutočná opozícia. Kohokoľvek vymenia a dosadia, tak 
sa ide v tom istom ďalej... nič sa nemení! Myslím si, že jediná skutočná opozícia je Kotleba a Harabín. 
Ostatní sú bábky a nie žiadna opozícia..... Je to celé len divadlo!....  

Aká je teda možnosť niečo zmeniť? Myslím si, že len tak, že ľudia budú ignorovať voľby a dokonca 
otvorene a verejne ich bojkotovať... Pretože potom im nevznikne ani len právny mandát zastávať 
mocenské pozície!! Uvedomte si, že ak k voľbám príde menej ako 5 % oprávnených voličov?,.... čo sa 
asi stane?...... A tak vzniknú podmienky na odstránenie demokracie a vytvorenie „Hierarchického 
duchovného štátneho zriadenia“! 

Mor ho! 

S pozdravom 
Pavol Peter Kysucký 
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