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Najväčší nepriateľ Ruska (a všetkých Slovanov) nie je USA ale Nemecko
Už som nevydržal.......
Všetci tí „masovo uvažujúci“ analytici a politológovia žiaľ podľa mňa nerozumejú ...
Samozrejme, že myslím tie „konšpiračné“ veby a názory iné, ako oficiálne Bruselské a „vládne“
demokratické... Tu vôbec nehovorím o tých bláznov, ktorí pozerajú stupídne propagandy v STV,
Markíze, JOJ, TA3 a všetky EU televíziách... Diváci týchto TV sú čistí magori a totálne pomotané
mozgy... Ale aj na tých „ostatných“ veboch nechápu, že hlavný nepriateľ Ruska nie je USA ale
Nemecko.....
Pritom na Slovensku aj v Čechách je veľa ľudí, ktorí študovali a aj študujú Petrohradské ruské teórie
„Dostatočne všeobecná teória riadenia“ a „Koncepcia sociálnej bezpečnosti“.... Ktorých autormi boli asi
hlavne páni Zaznobin a Pjakin.... Ja sám pritom pravidelne už asi 5 rokov počúvam videá od p. Pjakina
„Otázka – Odpoveď“, ktoré sú každý týždeň – pretože skutočne častokrát má zaujímavé postrehy.
Ale žiaľ, táto teória je podľa mňa pravdivá s pravdepodobnosťou asi len na 50 %! V r. 2019 na jeseň
som mailom poslal v slovenčine moju knihu „Obroda Slovanov“ a v maili som po rusky vysvetľoval,
prečo ich teória je významne chybná. Predpokladal som, že si moju slovenskú knihu preložia do ruštiny,
ale asi to neurobili.... Pretože odvtedy sa v prejave Pjakina nič nezmenilo...
V tejto mojej knihe som už v r. 2018 v Kapitole 43 napísal, že Nemecko bude rozdelené na 3 štáty :
NDR, Bavorsko a zvyšok Nemecka. Pričom NDR a Bavorsko spadne pod moc Ruska..... Na tomto vebe
je môj samostatný analytický článok, prečo bude Nemecko určite rozdelené na 3 štáty a definitívne
zlikvidované a aj navrhujem, čo sa má s Nemeckom urobiť!
Ale vráťme sa k téme... Prečo tvrdím, že Nemecko je hlavný nepriateľ Ruska a nie USA?
Musím upozorniť aj na nejasnosť a možný omyl Putina a jeho poradcov v tejto veci... Na internete je
množstvo rôznych článkov a videí, že USA sa boja hlavne spojenie Ruska a Nemecka...? Hlúposť.....
Teda žiaľ omyl...
Ale aj Putin v rokoch 2000 až 2014 robil politiku, ktorou Nemecku vychádzal maximálne v ústrety?
Vieme, že Putin bol (žil? a pracoval) dlhý čas v Nemecku a veľmi dobre hovorí po nemecky.... Možno
ho Nemecko takto ovplyvnilo? Neviem.
Nemci nikdy s ich jazykom a filozofiu „stredoveku“ nebudú spolupracovať ani s Ruskom a ani so
žiadnymi Slovanmi... Nemci boli, sú a aj budú smrteľní nepriatelia Rusov a aj všetkých Slovanov!!
Nemci si vždy mysleli a aj teraz si myslia, že Slovania sú podradní a majú Nemcom slúžiť ako ich
otroci...
Pritom Nemci – teda ich nemecký jazyk - je zdegenerovaný a zjednodušený jazyk zo Slovanského
jazyka. Toto Nemecké duchovné „poškodenie“ teda „duchovná degenerácia“ vznikla pôsobením
Vatikánu... A najbližší sluha Satanského Vatikánu boli práve Nemci!!
Viete, že Vatikán v spolupráci s Nemcami totálne sfalšovali Bibliu? Prečítajte si moju knihu „Vatikán je
úhlavný nepriateľ Slovákov“. Myslím, že aj v tejto knihe píšem, že toto komplexné Vatikánsko–
Nemecké falšovanie dejín sa začalo asi pred 500 rokmi... Tým sa ale v tomto krátkom článku nemôžem
zaoberať... Odkazujem na internet... už sa veľa píše o tzv. „Novej chronológii“..., ako Vatikán a Západ
totálne sfalšoval celé dejiny Európy, Slovanov a starej Tartárie. Neviete „tupci akademickí – hlavy
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pomazané“ – hlavne „demokratickí somári“ v Bratislave, že celé dejiny Európy sú totálne
sfalšované??......
Vyššie v texte som významne naznačil... prečo je Nemecko horší nepriateľ Ruska ako USA... Nechápete
stále?
USA sú v podstate duchovne veľmi primitívny štát... Oni prijímajú rôzne impulzy z celého Sveta. Nielen
od Afričanov, Arabov, Indov, Číňanov, ... ale aj od „fašistického“ Nemecka...
Po 2. svetovej vojne sionisti v USA urobili všetko preto, aby z Nemecka sa zachránilo maximum
„fašistov“ – vrcholových zločincov“,... ktorých väčšinou previezli do USA. Princípy, ako vznikol Izrael
a prečo je Izrael súčasť toho nemeckého antisemitizmu a nemeckého fašizmu, tiež nemôžem rozoberať
vzhľadom na určenie tohto článku... Ale, však už všetci vedia, že Izrael vytvorili Nemci v spolupráci
s USA... Ale hlavne Nemci a Hitler masívne finančne podporoval vznik Izraela... Neviete?
Problém je v genetike a Duchu. Napr. na Slovensku odhadujem min. 95 % populácie Slovákov
(samozrejme nehovorím o Cigánoch) absolútne nie sú schopní logicky myslieť a kriticky vyhodnotiť,
kto klame a podvádza a kto je „ten spravodlivý“... a čo je pravda a čo je klamstvo!! Chápete, že potom
demokracia je totálny nezmysel?.... Ak 95 % populácie – neschopných logických kritických
analytických schopností – rozhoduje, kto bude vládnuť??!!!
Pritom Slovenská genetika je významne kvalitatívne nadradená nad genetikou bielych ľudí v Západnej
Európe, v USA, Kanade.... Dôkazy lepších schopností Slovenských vedeckých mozgov nad Západnou
civilizáciou dokladám v iných mojich článkoch a možno aj v knihách – už si nepamätám. Však si
všimnite, že aj skoro neschopný Slovák, teda priemerný Slovák sa na Západe vždy veľmi dobre uplatní...
To nie je žiadna náhoda...
Ďalej .... Fašisti, ktorých USA židia sionisti úmyselne zachránili a deportovali do USA, tak títo „fašisti“
Nemci (duchovne zmýlení a teda s poškodenou genetikou) v USA rozbehli prípravu na ďalšiu
„fašistickú“ svetovú vojnu proti Slovanom, teda hlavne proti Rusku!
Pomýlené myslenie u hmotne poškodenej genetike sa doslova dedí.... z praotca na otca a potom aj na
vnukov... Toho jasný dôkaz je aj súčasný Nemecký predseda vlády Scholz....... čistý fašista... jeho otec
bol významný fašistický nemecký zločinec.
V USA zachránení Nemeckí fašisti a následne ich deti a vnuci pokračovali v ideológii Nemeckého
fašizmu a nadradenosti nad Slovanmi....... Pritom v Bavorsku a NDR je min. 50 % populácie geneticky
haploskupina R1a, teda geneticky sú to Slovania, hoci hovoria po nemecky... Doslova to boli Západní
Slovania a teda Sloveni... teda podľa súčasného jazyka to boli SLOVÁCI!!...... Dokiaľ ich násilím
neodučili Slovanské jazyky a nevnútili im tento zdegenerovaný nemecký jazyk....!! Chápete? Ale
zmenou jazyka Nemcov zo slovenčiny na Nemčinu – čo sa odohralo asi pred 500 rokmi – tak došlo
k vážnemu „duchovnému“ poškodeniu karmy týchto nemeckých Slovenov!!
Ďalej napr. židia – teda vyznávajúci židovské náboženstvo – sú min. z 90 % geneticky Chazari z južných
Ruských stepí a max. 10 % sú geneticky semiti – teda ako aj Araby sú semiti! Geneticky ten istý rod
semiti Araby a Židia sa nenávidia a vraždia sa..... Pretože jední vyznávajú islamské náboženstvo a druhí
židovské náboženstvo... Tí istí, ale ohlúpení...., mylným náboženstvom... a sa vraždia ako debili....
A turkickí genetickí židia - Chazari, ktorí vyznávajú židovské náboženstvo sa zasa vraždia s Turkami
a turkickými národmi, ktorí vyznávajú islam... Smejem sa... Opakujem sa, že si myslím, že toto je
planéta bláznov... Doslova tak.... niekde pred mnohými rokmi som napísal, že si myslím, že toto je asi
skutočne „Planéta opíc“.....
Takže zosumarizujme si to...
Nemci sú za všetkými fašistickými ideológiami v USA aj v Európe... Merkelová to veľmi dobre vie...
Údajne je vnučkou Hitlera... Preto tak spolupracovala s Putinom...?? Videli ste, ako jej Putin dal veľkú
kyticu bielych ruží... myslím v r. 2020? .... bola totálne šokovaná..... Uvedomila si, že sa totálne zmýlila?
Ale už bolo neskoro. A myslím si, že aj Putin už v r. 2020 pochopil, že Nemecko treba zlikvidovať – na
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prvom mieste – a preto Merkelovej poďakoval za informácie, ktoré ona Putinovi dala a tak jej dal tú
veľkú kyticiu bielych ruží... Alebo sa mýlim? Teda v myslení Putina a Merkelovej?? .... Možno.... Ale
určite sa nemýlim v tom, že Nemecko je hniezdo a maternica fašizmu ...........
Ak nebude Nemecko, nebude ani fašizmus! Teda stratégia Ruska sa musí orientovať na zlikvidovanie
Nemecka a nemeckého jazyka.
Ale po nemecky hovoria aj Rakúšania, ktorí boli „šialení“ podporovatelia Hitlera a ak by Hitler vyhral,
tak by sa sídlo Nemeckého fašizmu asi presťahovalo do Rakúska!! Rakúšanom Nemeckým nikdy nič
neverte!! To isté platí aj pre Švajčiarsko... V nejakej mojej knihe píšem, že Švajčiari sú najzločineckejší
štát na tejto planéte.......!! A tým som si istý!! Aj Švajčiari hovoria aj po nemecky!!..........
Ak to Putin stále nechápe?, tak mu preložte moje knihy do ruštiny a nech si ich prečítajú jeho analytici...
Však za posledných asi 2000 rokov (podľa Novej chronológie je to len asi 500 rokov) nikto nevytvoril
nejakú logickú a zákonitú teóriu fungovania tohto vesmíru a ľudstva, ktorá obsahuje všetky procesy
hmotné a aj duchovné v tomto vesmíre.... Dokázal to len potomok a syn Slovenov....Nikto... Len ja som
to urobil! ... potomok a syn Slávnych Slovenov... stratenej rasy, ako hovoril najslávnejší Slovák geniálny
klavirista František Liszt. Ale uvedomte si, že som len „duchovný prostredník“... a nič v skutočnosti
nemôžem urobiť....
A čo ďalej?
Nemci Bavoráci, NDR, ďalej Rakúšania sú z viac ako 50 % geneticky Slovania!! Teda pred cca 500
rokmi podľa Novej chronológie – podľa sfalšovaných dejín to bolo asi pred 1500 rokmi!!! - hovorili
doslova po slovensky!! Títo Nemci sa musia premeniť na Slovenov a začať hovoriť jazykom svojich
predkov... Nemci stratili „Duchovné“ spojenie so svojimi predkami... A preto sa z nich stali – ako zo
stratenej rasy – „zombí“... A to úmyselne organizoval Vatikán........ a „entity“, ktoré zničili starú
Tartáriu!
Budúcnosť je už blízko... doslova na dosah niekoľkých rokov... Nemci aj Rakúšania sa musia naučiť
jazyk svojich predkov, teda Slovenčinu a ...... definitívne zabudnúť na „duchovne“ zdegenerovaný
nemecký jazyk... A to isté aj pre Švajčiarsko... Ak to zločinecké švajčiarske obyvateľstvo neurobí – teda
sa nenaučí veľmi rýchle po slovensky, jazyk potomkov slávnych Slovenov – tak navrhujem Švajčiarsko
ako centrum celoplanetárnej sionistickej a inej židovskej zločinnosti zničiť ako prvé!!
Preto :
Mor ho!.... Sloveni ... stratená rasa......
S pozdravom
Pavol Peter Kysucký

Poznámka :
Vyššie kritizujem Pjakina a spol. Ale nič konkrétneho som neuviedol. Preto v tejto poznámke len
jednoducho „ideologicky“.
Ich ruská Petrohradská teória vychádza z 3-jedinného princípu : „Matéria-Informácia-Miera“. A v tom je
ten problém.... Pretože tento ich Ruský princíp vesmíru je len „podmnožina“ môjho Slovenského
princípu : „Hmota-Duch“.
Pre tých vzdelaných, ktorí čítali moje filozoficko-psychologické knihy a im rozumeli...
Ruská „Matéria“ je podľa mojej teórie „Hmota“... OK – súhlas.
Ďalej Ruská „Informácia“ je podľa mňa už ale výrazne zjednodušený „Duch“.... Tu je vážny problém
ruskej teórie.... Pretože „Duch“ podľa mojej teórie je rádovo a dokonca skoro nekonečne rozsiahlejší,
ako len „Informácia“.... Preto z tohto vniklo veľa chýb v tejto ruskej teórii!!
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A nakoniec „Miera“.... Miera je síce dobrý parameter, ale len pre Hmotu... Miera, znamená, že všetko
„hmotné“ je možné zmerať... To je správne... S tým nemám problém... Ale ako chcete zmerať
Ducha??....... S Hmotnými meracími prístrojmi a Hmotnými atribútmi myslenia?... Zasa len čiastočná
pravda...
Zhrniem to zjednodušene :
Ruský princíp „Matéria-Informácia“ je môj Slovenský princíp Dualita... To sa dá dobre pochopiť...
Ale Ruský princíp „Miera“ je čisto už len Materialistický princíp Hierarchie v hmote... Ale ja dokazujem
práve, že Hierarchia v Duchu a v myslení je podstatne dôležitejšia v tomto vesmíre ako čokoľvek
hmotné!!!!!!!!!!
Škoda, že Pjakin a spol. si nepreložili moju knihu „Obroda Slovanov“ zo slovenčiny do ruštiny... Mňa
„malého“ Slováka – potomka slávnych Slovenov - neopodstatne „podcenili“...
Ale viete.... nikto ani len netuší,.... že Slováci, ako duchovní vodcovia všetkých Slovenov – Západných
Slovanov – sa zasa stanú duchovní vodcovia Západných Slovanov... A až potom sa zjednotia Západní
Slovania s Východnými Slovanmi... To musia Rusi pochopiť... Pretože Karpatskí Ukrajinci sú Západní
Slovania a teda doslova geneticky aj „duchovne“ Sloveni...
Karpatskí a Podunajskí Sloveni (Karpaty a Panónia) vojensky zničili Rímsku ríšu... Ale Slováci,
Slovensko, boli centrum duchovnej sily všetkých Slovenov – Západných Slovanov!
A tak to bude opäť...
Preto Putin a Ruská mocenská vrstva musí mať informácie zo zóny Západných Slovanov – teda doslova
Slovenov - ako funguje systém Duch-Hmota.... a že Rumunsko, Maďarsko, Česko, južné Poľsko,
Bavorsko, NDR, Slovinsko, severné Chorvátsko aj severné Srbsko sú potomkovia slávnych Slovenov
a jediný duchovný aj jazykový a aj právny nástupca týchto Západných Slovanov je Slovensko...
Preto Putin a Rusko musí sústrediť svoju „silu“ pre „Duchovné“ Slovensko .... centrum už blízkej
„Konfederácie Slovenov“ ....

Mor ho!
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