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Vybavuje : Ing. Pijak Pavol
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Nezávislý štátny úrad, organizácia – mafiánska štruktúra
Toto je veľmi dôležitý článok, aby ste pochopili, prečo je demokracia zločinecký systém štátneho
zriadenia!
Rozdelím to na dve časti :
- Prvá časť bude jednoduchá argumentácia, pochopiteľná aj priemerným ľuďom
- Druhá časť budú teoretické analýzy a teoretické úvahy
Jednoduchá argumentácia :
Ak sa dajú dokopy ľudia, ktorí sú priemerní, vytvoria nejakú organizáciu, ktorá bude mať štátne
kompetencie, tak sa každý snaží zarobiť peniaze z tohto úradu individualisticky pre seba. To je
prirodzená vlastnosť živočíchov na úrovni materiálnej existencie. Je nejaká slovenská ľudová múdrosť,
asi takto : „Každá sliepka hrabe pre seba“. Teda jednoduchý materialisticky založený človek „hrabe“ pre
seba. A kto je jednoduchý človek? Všetci materialisti a asi až 95 % ľudí kresťanských Vatikánskych,
postihnutých týmto Biblickým omylom, sú jednoduchí!! Neverte ľuďom, ktorí chodia 2 krát do týždňa
do kostola, že sú lepší než Vy. S veľkou pravdepodobnosťou asi 80 %, že „Oni“ sa snažia kradnúť ešte
viac, ako Vy!
Skutočných osobností ducha a Boha je len strašne málo... Oni nie sú fyzicky schopní byť vo všetkých
tých štátnych úradov a organizácii...
Preto akákoľvek organizácia získa štatút a možnosť byť skutočne do určitej miery nezávislá, tak
okamžite tí ľudia, ktorí ju obsadia, sa začnú chovať podľa princípu „Každá sliepka hrabe pre seba.“ Teda
je to jasne mafiánska štruktúra a medzi nimi je samozrejme aj mafiánske myslenie a rozdeľovanie
„ziskov“...... „Tebe toľko a mne toľko....“
Teoretické analýzy :
Základné zákony tohto vesmíru sú Dualita a Hierarchia. Podrobne sa týmito zákonmi zaoberám v mojich
všetkých knihách, ale najintenzívnejšie v poslednej „Obroda Slovanov“.
Na Slovensku aj v Česku sú dosť propagované ruské petrohradské teórie „Dostatočne všeobecná teória
riadenia“ a „Koncepcia spoločnej bezpečnosti“. Ľutujem, ale tieto teórie, akokoľvek sú masovo
propagované, tak sú podľa mňa s pravdepodobnosťou asi 50 % teoreticky chybné. Silnú propagáciu
v súčasnosti (r. 2020) týmto teóriám robí V.V. Pjakin v jeho internetovej relácii „Otázka-odpoveď“.
A tiež na Slovensku a v Česku aj veb http://leva-net.webnode.cz.
Prečo sú podľa mňa tieto teórie chybné?
Tieto teórie – podľa ich autorov - vychádzajú z 3 základných „existenciálnych parametrov“, ktoré určujú
chovanie sa celého tohto vesmíru : „matéria-informácia-miera“. A tu je strašný zakopaný
problém..........
Prečítal som si asi 500-800 strán z ich veb stánky vyššie. Sú tam dobré myšlienky, ako napr. „Mŕtva
voda“ .... ale aj niektoré tak zložité teoretické úvahy, že som sa smial, ako toto môže Pjakin doporučovať
na štúdium priemerným ľuďom?..........Však to nedokáže pochopiť ani 80-90 % vysokoškolských
študentov?!
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Trochu som odbočil. Pretože som chcel povedať, svoj taký „povrchný“ pohľad na túto teóriu. Ale teraz
pôjdem tvrdo k podstate! Táto ruská teória obsahuje len asi 50 % mojej komplexnej teórie – teda
zhrnutej do 2 základných vesmírnych zákonov! : Dualita a Hierarchia.
Dualita je pritom dvoch typov. To skoro nikto asi ani len netuší! Čítali ste niekde, v nejakej filozofickej
literatúre, inej literatúre....., že dualita je 2 typov? Podľa mňa je Dualita 2 typov - kompenzačná, alebo
protikladná-bojujúca. Vysvetlím. Človek má dve nohy. Jedna pravá a druhá ľavá. Teda duálne sú
protikladné. Ale ak má človek zlomenú jednu nohu, tak prenesie váhu na druhú nohu a tak si pomôže.
Teda toto je kompenzácia – duálna. Tak isto je to aj s mužom a ženou. Sú duálne protikladní. Ale majú
dve možnosti Duálne..... Buď si budú pomáhať, alebo medzi sebou bojovať. Kompenzačná Dualita
hovorí, že muž a žena sa doplňujú a pomáhajú si medzi sebou. Bojová Dualita hovorí, že muž a žena
medzi sebou bojujú a vzájomne sa neakceptujú a sú medzi sebou nepriatelia!
Toto je dôležité, pre pochopenie mojich kníh, kde som si „nedal tú námahu“, aby som to takto dôkladne
vysvetlil! Predpokladal som schopnosti logického myslenia čitateľov a vždy som v takýchto prípadoch
došiel k tomu, že som čitateľov precenil.....
Ruská teória 3-axiómov (parametrov) sa z pohľadu mojej „globálnej vesmírnej“ teórie javí takto :
a) Matéria a informácia – to je dualita. Je to duálny vzťah hmoty a ducha. Alebo ak chcete, duálny
vzťah hmoty a myslenia. Však ja v Kapitole 31, knihy Obroda Slovanov, jasne dokazujem, že
myslenie je to jediné, čo je život a všetko ostatné bez myslenia je smrť!
b) Miera?! Závery vychádzajúce z parametru „Miera“ sú absolútne nejasné, chaotické a teda podľa
mňa chybné. Parameter „Miera“ sa musí nahradiť parametrom „Hierarchia“. A tým sa všetko už
ľahko dá do poriadku!!............... Opakujem, v mojej knihe nespochybniteľne dokazujem, že
základné zákony tohto vesmíru (hmotného aj duchovného) sú Dualita a Hierarchia. „MatériaInformácia“ je z môjho pohľadu ináč povedané „Dualita“, teda to isté. To je správne. Ale
„Miera“??.... to je chiméra.... Namiesto „Miery“ tam má byť „Hierarchia“ (materiálna aj
duchovná).
Opakujem, chybný parameter je MIERA. Na mieste MIERA treba dosadiť HIERARCHIA! A potom sa
celá teória – teda dve teórie – totálne zmenia......... Váš súčasný Svet sa rozbúra, ako za socializmu.......
Pretože tieto teórie sú hlúposti. Ľutujem, je to tak.
Napr. ja navrhujem zrušiť a zlikvidovať Srbsko, pretože je to zločinecký štát, ale Pjakin naopak tvrdí, že
Srbsko je historický štát a preto pretrvá stáročia......... Tak, čo je pravda, to, že ja tvrdím, že Srbsko je
štát zločincov, ale Pjakin, ktorý hovorí, že Srbsko je vynikajúci štát, ktorý vydrží ešte ďalších 1000
rokov?
Choďte do Srbska, žite tam 3 mesiace a okamžite pochopíte............. Srbsko treba určite ako štát zrušiť
a musí sa postupovať pri rozvoji Slovanstva len podľa teórie Kysuckého a určite nie podľa naivných
bludov z Petrohradkých teórií a Pjakinových „optimizmov!
A teraz naspäť k nezávislým úradom a organizáciám.
V mojej poslednej knihe „Obroda Slovanov“ dokazujem v Kapitole – Hranica smrti, že tí ľudia, ktorí
neprekročia túto hranicu, sú duchovne menejcenní.... Teda sú na zvieracej úrovni a pre nich je hmota
a matéria jediný ich Boh. Nezávisí, či sú to Vatikánski kresťania, alebo vyznávači Koránu, alebo
Hinduisti a Budhisti....
(Odbočím zasa - robím to často - ale Budhisti sa preslávili medzi duchovne schopnými ako totálne
zdegenerované náboženstvo! Však keď islamisti z Afganistanu a Perzie napadli vtedajšiu budhistickú
Indiu, tak asi za 100 rokov vyvraždili údajne min. 60 % populácie Indie a tí Budhisti išli ako ovce na
porážku. Bez odporu !!!! A nechali sa vraždiť... ako ovce. Toto náboženstvo je totálny omyl!! Však, len
silný a bojovník, božský duchovný, pozná pravdu a odhalí Satana a démonov z druhých dimenzií......
a zabije ich bez problémov a bez akýchkoľvek výčitiek svedomia! .........Keď som čítal Dostojevského
knihu „Zločin a trest“, tak som stále nechápal, ako môže mať ten „vrah“ duševné problémy?? Však ak
www.obrodaslovanov.sk
info@obrodaslovanov.sk

Bankové spojenie :
VUB bank a.s., č. ú. :
SK3002000000003890554755

IČO : 50628496
www.obrodaslovanov.sk

ja sa rozhodnem zabiť 100 000 zločincov, obrazne „neznabohov-satanistov-démonov“, tak ich bez
problému zabijem, a nebudem mať absolútne žiadne výčitky svedomia?.... Len psychotická ideológia
kresťanská Vatikánska, vytvorila takúto „ochranu“ pre zločincov: „Kto do teba kameňom, ty do neho
chlebom!“ ..... Však to je duševná choroba..... bláznov! Viete, vy kresťania Vatikánski, že ste duševne
chorí.... a že mocní vládnuci nad Vatikánom vás aj tak vyvraždia, ak sa nebudete brániť?! Teda chcete
„dávať chlieb tomu, kto vás chce zabiť?“...... Ste určite duševne chorí blázni!!!!!
Treba zločincov bez milosti „zabiť“ a nemajte s nimi žiadne zľutovanie, ..... pretože, keď sa „oklepú“ zo
situácie, tak oni zabijú Vás .....! )
Teda títo duchovne závislí od hmoty, duchovne menejcenní, majú ich myslenie orientované len na
osobný individualistický prospech a teda materiálnu spotrebu..... Pretože chápanie ducha a ovládanie
žiadostivosti hmotného mozgu pre nich nie je prístupné kvôli absolútnemu nedostatku vzdelania (hlavne
v demokratických zločineckých režimoch), tak nemajú žiadne duchovné zásady a sú to existenciálne
vyslovene „paraziti“.
Opakujem, ak im umožníte dostať sa na takéto pozície moci, tak sa zmenia na neúprosných parazitov!
Čím horšia ekonomická situácia v ktorom štáte, alebo regióne, tým zločineckejší „parazitizmus“ tu beží
v štátnych úradoch a iných nezávislých štátnych organizáciách. Pretože týchto „parazitov“ sa nedá
zastaviť, ak im umožníte, že sú „nezávislý úrad“ – a dokonca nezávislý štátny úrad...... no nirvána pre
„parazitov“ a mafiánov!
Preto ak vytvoríte „nezávislý úrad, nezávislú organizáciu......“ ktorá je nezávislá od štátnej kontroly
a dozoru, tak takáto inštitúcia sa okamžite stáva mafiánska štruktúra, pretože drvivá väčšina ľudí na
súčasnej úrovni rozvoja ducha sú duchovne menejcenní. Sú to paraziti. Oni nedokážu ovládať svoje
pudy hmotnej závislosti a tak sa okamžite a spontánne stávajú zločinci – kradnú, kde sa dá!
Ktoré štátne úrady a organizácie sú v súčasnosti na „demokratickom?“ Slovensku nezávislé a teda
mafiánske štruktúry? Minimálne tieto :
- Mestské a obecné úrady
- Vodárne a kanalizácie
- Rôzne inštitucionalizované záväzné profesné komory ...., ako napr. Komora stavebných
inžinierov, komora advokátov.....atď.
- Súdy
- Prokuratúra
- Politické strany
- .........
Toto Fico a Pellegrini nevedeli?..... a stále to nevedia? Sú nevzdelaní diletanti? A vie to USA
prostitútka Matovič? ..... Viete, sú to demokrati.....? Takže všetci títo sú zdegenerovaní a hlavne
myslením zločinci.... jasné?! Však spýtajte sa Pellegriniho, či chápe, prečo je demokracia zločinecký
systém štátneho zriadenia a ak to náhodou (určite) chápe, ako chce ochrániť Slovákov od totálnej
demokratickej degenerácie, aká prebehla a ešte dobieha na Západe?
Som si istý, že títo chuji demokratickí slovenskí nemajú žiadne vzdelanie......a naviac majú strach, boja
sa........ A čoho sa boja? .......Vieme!! Spýtajte sa ich na dejiny Slovenov a Slovenska, psychológiu, alebo
filozofiu....... oni nemajú vedomosti, sú nevzdelaní pre ich mocenské pozície, teda sú duchovne
menejcenní!
Priemerní ľudia sa musia zmieriť s tým, že v tomto čase, teraz..........nemajú vedomosti, ktoré by im
umožnili stať sa duchovne nadpriemernými. Len celoživotné a „strašné“ vzdelávanie umožní niektorým
z osobností z más priemerných dostať sa cez „Hranicu smrti“ a stať sa duchovne vládnucím!
Všetky súčasne demokratické štruktúry sú mafiánske štruktúry..... Výnimkou je len Rusko, kde sa
po zrade Gorbačova a rozvrate Jelcinom vytvorila Hierarchická duchovná vláda......... Ale ako dlho im to
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vydrží?... Ak nepoznajú základné princípy a zákony? Verím, že oni to poznajú, len to nevyhlasujú do
Sveta!.........
Z princípu existencie demokracie, ako zločineckého systému štátneho zriadenia, vysvetlené v mojich
knihách, je demokracia Mafia a celkovo mafiánska štruktúra celospoločenská. Však pozrite sa na
Taliansko! Ak by mali hoci len 40-50 rokov totalistického socializmu, tak by mafiu vyvraždili do
tretieho pokolenia a už by tam nikdy nič mafiánske nebolo!!!!!!
Stále nechápete a teda neveríte? Však ak si prečítate moje knihy – dokonca stačí len tú poslednú
„Obroda Slovanov“ - teda ak dokážete ešte niečo čítať, v demokracii sú už skoro všetko samí debili....
tak budete okamžite vedieť, že v demokratickom systéme štátneho zriadenia vás obklopuje zo všetkých
strán „MAFIA“......
Nič iné, len „ekonomická“ mafia...... Pretože ich nič iné ako zisk a peniaze nezaujímajú!
Preto je to „ekonomická mafia“, teda demokratická a slobodne tržne podnikajúca mafia...... teda
zločinci, z princípov existencie týchto zvrátených primitívnych ideológii Západu a Vatikánu!
Demokracia a Západ s ich „zločineckou“ demokraciou určite skolabujú do r. 2025. Ja predpovedám
krach EU v r. 2022 na jeseň.... Následne potom rozpad Nemecka na 3 štáty, NDR, Bavorsko a zvyšok
Nemecka.... Však uvidíme?! A do r. 2025 rozdelenie Európy medzi USA a Rusko, pričom Bavorsko aj
NDR a všetko od nich na východ spadne pod vplyv Ruska........!! A tak to bude správne a dobré!
S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
Dňa 24.10.2020
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