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OBRODA SLOVANOV, občianske združenie, Ochodnica č. 60, 023 35 Ochodnica 
    
 
       Vybavuje : Ing. Pijak Pavol Dátum : 21.4.2022  
 
 
 

Nemecko bude rozdelené na 3 štáty 
 
V r. 2018 som napísal knihu „Obroda Slovanov“. V tejto knihe v „Kapitole 43 – Rozvoj genetiky, nové 
Uhorsko, premena Nemcov na Slovanov“ píšem, že Nemecko bude rozdelené na 3 štáty. Bavorsko 
a NDR spadne pod moc Ruska a zvyšok Nemecka pod USA. 
 
Teraz môžem povedať, že udalosti okolo Nemecka jednoznačne smerujú k tomuto mnou 
predpovedanému rozdeleniu na tieto 3 štáty.  Smejem sa nad naivnosťou ľudí, ktorí neveria 
v predpovedanie budúcnosti... Ako píšem v knihe „Svetová vojna v r. 2025“, že budúcnosť je známa!!  
Merkelová ešte chápala.... ale títo noví sú hlúpi ako bagandže... 
 
Každá ďalšia iniciatíva Nemecka proti Rusku bude nakoniec vyhodnotená tak, že Nemcom sa nedá veriť 
a ich mozgy sú poškodené nemeckým jazykom a nemeckou filozofiou, preto bude rozhodnuté, že Nemci 
sa naučia Slovanský jazyk a zabudnú na nemčinu... A bude vyhodnotené, že Nemci sa nebudú učiť 
ruštinu, ale budú sa učiť po slovensky... Prečo po slovensky?? Podrobne to vysvetľujem v tejto moje 
knihe „Obroda Slovanov“. 
Opakujem stále dookola, je to závislosť duch-hmota!!  
 
Ale nezostane len pri rozdelení Nemecka.... 
Poľsko bude zmenšené na maličký štát okolo Varšavy, ako trvalé pripomínanie celej Európe, ako 
skončia národy duchovne poškodené Vatikánskym falošným kresťanstvom. 
Ostatné časti Poľska budú pričlenené k Bielorusku, Slovensku, Česku a NDR.  
Karpatská Ukrajina bude súčasť Slovenského – Nového Uhorska. Toto Nové Uhorsko bude na začiatku 
konfederácia, zložená z Česko-Slovenska, Maďarska, Rumunska, Rakúska. V Novom Uhorsku bude 
štátnym jazykom všade okrem ich súčasných jazykov Slovenčina. Ale s tým, že do 20 rokov sa stane 
jediným štátnym jazykom len Slovenčina – jazyk predkov súčasných Maďarov, Rumunov aj 
Karpatských Ukrajincov...  
V ďalších rokoch bude k tomuto štátu „Západných Slovanov“ pričlenené aj Bavorsko a NDR, kde bude 
slovenčina tiež štátny jazyk. Neviete, že populácia Bavorska a NDR je viac ako z 50 % genetricky 
Slovania, teda doslova hlavne Západná genetická Slovanská vetva.... A viete, že Poliaci sú geneticky 1/3 
turkická genetika, 1/3 židovská genetika a 1/3 ruská genetika?  
 
Viete, že Maďari geneticky neexistujú a Maďarčina je umelo vymyslená z turečtiny v r. 1750 až 1800 
n.l.? Maďarské dejiny pred r. 1750 sú kompletne totálne sfalšované. Rumuni ešte pred r. 1800 n.l. z 99 
% hovorili doslova po slovensky. Ľ. Štúr vytvoril spisovnú slovenčinu z nárečia stredného Slovenska, 
teda z nárečia Valachov, ktorí prišli na Slovensku z Rumunska... Dokonca ešte aj v súčasnosti, keď 
pôjdete do Rumunských Karpát, do malých zastrčených dedín, ešte teraz tam rozprávajú po slovensky 
tak dobre, že sa z toho poserete... 
 
Ak nemáte vzdelanie, tak si čítajte o sfalšovaných dejinách a aká je pravda aj v mojich knihách. Ale 
v mojich knihách uvádzam podrobne literatúru od iných autorov, od ktorých som sa učil. 
 
A toto sa odohrá v r. 2025 a po r. 2025, ak nebude svetová atómová vojna. 
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Mor ho! 
 
S pozdravom 
Pavol Peter Kysucký 
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