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Duchovné elity Slovanov a Slovenov

Vybavuje : Ing. Pijak Pavol

Dátum : 16.6.2020

Vytvorenie nového Veľkomoravského Uhorského slovanského štátu
Na začiatku by sa tomu mohlo hovoriť konfederácia.
Vážení,
dovoľte mi, aby som Vám predstavil novú politicko-ekonomicko-duchovnú stratégiu pre strednú
Európu.
Návrh tejto novej stratégie vychádza z teórie o fungovaní tohto vesmíru z poslednej knihy P.P.
Kysuckého „Obroda Slovanov“(ďalej aj skrátene OS).
Po vydaní knihy „Obroda Slovanov“ (v apríli 2019) som urobil jednoduchú propagáciu tejto knihy.
Ležal som od 14.7.2019 po operácii roztrhnutej Achilovky v posteli a asi 4 týždne som posielal
z noutbuku maily na obecné úrady a na vysoké školy z mail adresy obrodaslovanov.sk. Zistil som asi za
mesiac, že ma už veľmi skoro „títo demokrati“ zablokovali a viac ako 90-95 % mojich mailov nebolo
doručených... Odhadujem, že bolo doručených len asi 200 mailov. Ale aj to stačilo, že sa výrazne
rozbehol predaj tejto knihy v kníhkupectvách.... Táto kniha je od leta r. 2019 zaradená medzi „zakázané“
knihy na Slovensku – čítal som nejaký taký zoznam na internete. To je tiež určite jasný znak úspechu...
Ale v tomto štádiu „pokročilej erózie Západnej ideológie“, krachujúcej EU, treba hľadať riešenie pre
strednú Európu….. Naše OZ navrhuje zahájiť „duchovno-ekonomickú Slovanskú revolúciu myslenia“
a návratu k mysleniu a životu našich predkov! Teda vytvorenie nového súštátia v strednej Európe na
základoch Slovanskej predkresťanskej duchovnosti a myslenia.
Je vysoko pravdepodobné, že tí, ktorí neprečítajú túto knihu „Obroda Slovanov“, vôbec nebudú
rozumieť, čo je to napísané a prečo je toto veľmi reálna možnosť už v blízkej budúcnosti! P.P. Kysucký
dokonca v Kapitole 43 píše, že je to už dávno naplánované a tak to má byť! Ale ak sa tak nestane, tak
budú obrovské problémy….

A) Pre schopných myslenia – budúcich blízkych duchovných vodcov - pokračujme
ďalej najskôr trochu z psychológie a filozofie ….
Vieme, že aj naše „minimalistické súčasné“ OZ blokujú na všetkých internetových médiách ...... Preto
akákoľvek budúca propagácia, ktorá ide proti súčasnému Západnému a Vatikánskemu systému, sa musí
riešiť „prízemne, priamo“ kniha do ruky.... propagačná brožúrka do ruky.....
Napriek tomu zverejňujeme na našich veb stránkach www.obrodaslovanov.sk aj tento náš program a
stratégiu pre strednú Európu. V súčasnosti – v tejto dobe duchovného temna - to bude pre masy
priemerných ľudí šokujúce ...... Ale žiaľ, všetky uvádzané informácie v knihe OS sú podľa nás
pravdivé!! Možno len v Kapitole „Archeologické nálezy neľudských rás“ sú niektoré fotografie, ktoré
môžu byť falšované. Toto autor nedokázal objektívne vyhodnotiť.
Je nekonečný rozdiel medzi propagáciou pravdy a omylu. Hovoria, že sto krát opakovaná lož sa stáva
pravdou. Je to pravda len u priemerných ľudí - osobnosti sa to netýka. Ale ak sa masovo propaguje hoci
šokujúca pravda, tak táto pravda, šírenie tejto pravdy, sa pri určitom „saturačnom“ nasýtení spoločnosti
už nedá zastaviť. „Sto krát opakovaná lož sa stáva pravdou“...... Ale určite len dočasne! Oklamú ľudí len
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na obmedzený čas. A oklamaní z toho vždy „vytriezvia“ a potom nebudú veriť ani danému omylu a ani
ľuďom a inštitúciám, ktorí tento omyl šírili..... Odozva je niekoľko mesiacov až niekoľko rokov
a desaťročí, alebo možno aj storočí.... Podľa dokonalosti daného klamstva.... a hlúposti, teda
nevzdelanosti (neinformovanosti) daného „obecenstva“….. A aj genetickej dispozícii daného etnika,
národa …… Preto tu dole uvedené názory a návrhy sú platné len pre dostatočne kvalitné genetické
národy, ako sú napr. aj Slovania.
Schopných ľudí môžete oklamať len tak, že do 95 % pravdy zamiešate 5 % zásadného duchovného
klamstva. Ale ak sa verejne odhalí toto klamstvo, týchto 5 % zákerných klamstiev, tak potom pochopia
postupom času aj tí výnimočne schopní, pre ktorých bolo určené toto klamstvo. Ale súčasne sa tým
dramaticky zvýši „prirodzená múdrosť“ aj ostatnej priemernej populácie!!
Pre zločincov je základ pacifikovať a ohlúpiť na prvom mieste schopných ľudí. Schopní ľudia určujú
smerovanie národov aj štátov. Preto „zločinecký štátny systém“ chce zmiasť a ohlúpiť hlavne tých
najschopnejších...... Masy priemerných sa pridajú....
Tvrdím, že zásadne dôležitú pravdivú informáciu - pri určitej masovosti rozšírenia - už nie je
možné zastaviť! Na príklade oviec prechádzajúcich cez valiace sa valce je to v knihe „Obroda
Slovanov“ jasne aj dokázané! Preto je obrovský „finančný“ rozdiel medzi propagandou klamstva
a propagandou pravdy!! Pravda je ako „vírus“, ktorého nie je ľahké sa zbaviť. A akékoľvek „aktívne
liečenie od tohto vírusu“ len vyvoláva ďalšie otázky .... a šírenie „duchovnej nákazy“ sa v podstate len
urýchľuje....... !!
Klamstvo sa musí neustále „udržovať“ pri živote tým, že sa v krátkodobých časových cykloch neustále
opakuje toto klamstvo. A tiež sa musí znižovať vzdelanie a zhoršovať genetika más v spoločnosti. Čím
viac sa snažia udržať priemerných ľudí v klamstve (toto neplatí pre duchovné elity), tým viac musia
zvyšovať úsilie v klamaní a sto krát, dvesto krát v opakovaní! To už unaví nakoniec aj koňa – tak sa
hovorí na Slovensku....
Naopak, aj šokujúca pravda, masovo rozšírená (teda materiálne písomne, knižne) – hoci na začiatku
absolútne neprijateľná pre priemerných ľudí – má svoj už „nezastaviteľný život“. A je už len otázka
krátkeho času (teda rádovo len roky), kedy aj priemerní pochopia (odkazujem na ovce a valiace sa
valce!, v knihe OS), že predchádzajúce informácie boli klamlivé.
Kniha je „hodnota“. Mať knihu, je znak duchovnosti človeka so svojím okolím…….. Internet? …. nič!
Nič, žiadna duchovná imidž! Človek nemôže ukázať kamarátovi, že prečítal nejakú knihu na internete,
pretože tá kniha je imaginárna a už za týždeň tam nemusí byť! Ale životnosť papierovej knihy je min.
100 rokov!
Ale pozor - opakujem - to platí len pre dostatočne kvalitné ľudské genetiky ......... Ak má človek IQ 80,
tak on nerozumie ničomu....! Ale na Slovensku je priemerné IQ Slovákov nad 100! Tiež IQ všetkej
„bielej“ populácie v strednej Európe je cca 100! Teda Slovania-geneticky sú najkvalitnejšia genetika v
bielej rase – tak si ja myslím. Napr. v Nemecku v Bavorsku a bývalej NDR je údajne viac ako 50 %
geneticky Slovanov….. hoci teraz omylom rozprávajú po nemecky! Asi to neviete?
V knihe Obroda Slovanov sa objasňuje, ako Západ a Vatikán založil svoju existenciu na klamaní. Preto
Západ aj Vatikán stoja na hlinených základoch a tento „postavený dom“ Západnej civilizácie na týchto
falšovaných základoch sa zrúti! Je to už len otázka krátkeho času. Problém je ale v tom, že ak nebude
existovať plán, stratégia, ktorá bude riešiť prípravu pre čas po krachu, tak „krach EU“ a celého Západu
bude pre strednú Európu ako priepasť …. diera, nič….
My Slovania, Sloveni v strednej Európe, máme duchovné aj genetické dispozície od našich predkov
také, že máme potenciál tento Západný krach efektívne riešiť. Ale len vtedy, ak to budeme aj chcieť a na
tom aj pracovať. Osud sa naplní len vtedy, keď dotyční tak urobia…..
My Slovania máme potenciál zrealizovať zásadnú duchovnú obrodu a začať stavať nové základy nových
národov a štátov na princípe pravdy Slovanskej, Árijskej, Ruskej – odkazu Tartárie.
Teda. Pravdu je možné ľahko „znemožniť“ za nepravdu, ak je počet prijímateľov pravdivej
informácie len malý, alebo nepatrný...... a útok „nepravdy“ je masívny a dlhodobý! Avšak ak hoci
aj zásadne šokujúcu pravdu zistí (dostane sa k písaným materiálom o tejto pravde) významná masa
ľudí daného štátu (predpokladám cca 15 % populácie), pretože štatisticky určite medzi nimi budú
aj „osobnosti myslenia“ (cca 5 % populácie), tak „nepriatelia“ tejto pravdy ju už nedokážu
zastaviť! Táto pravda sa potom už nedá odstrániť ani z mozgu priemerných ľudí, pretože „osobnosti
myslenia“ budú už ďalej „rozvíjať“ danú pravdu, udržiavať ju pri živote aj medzi priemernými ľuďmi
proti nepriateľskej ofenzíve nepravdy a určite dôjde nakoniec k všeobecnej „ľudovej duchovnej vzbure“
za riešenie vecí v súlade s touto pravdou !!
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Takáto kvantita informovanosti populácie zmení kvalitu ich myslenia.... Pravdivosť Heglovho zákona
: „Zmena kvantity na kvalitu“ je dokázaná!

B) Navrhujeme okamžite zahájiť práce na vytvorení novej Veľkomoravskej
Uhorskej slovanskej konfederácie, neskôr štátu.
Tento plán na vytvorenie nového Veľkomoravského Uhorského slovanského štátu vychádza z
analytickej práce P.P. Kysuckého, „Obroda Slovanov“. (Pritom kniha, má len 344 strán.)
Navrhujeme vytvoriť dva Slovanské bloky : východný Ruský a západný Slovensko-Uhorský. Ako
obranu pred Západnou a aj všeobecnou degeneráciou ľudstva.
Asi len Slovania sa dokážu ubrániť genetickej degenerácii, ktorá sa začala na Západe,
duchovným príklonom ku klamstvu a zločineckému mysleniu – už okolo r. 1500 n.l.! Duch Západného
zločineckého omylu v myslení neúprosne zničujúco pôsobí a na materiálnej úrovni zákonite vyvoláva
všeobecnú telesnú degeneráciu ľudí Západu!! Revolučné vysvetlenie závislosti genetickej degenerácie
ľudstva od jeho myslenia, je tiež v knihe „Obroda Slovanov“.
Pravda je, že aj Maďari a Rumuni sú Slovania, teda starí Uhri, tiež potomkovia slovenskej
Veľkomoravskej ríše (hoci hlavné mesto Veľkomoravskej ríše bolo s vysokou pravdepodobnosťou
v súčasnom Sedmohradsku v Rumunsku).
Prvá Veľkomoravská ríša zahrňovala Slovanov (myslením aj genetikou v tom čase) na tomto území :
Slovensko, Česko, Rakúsko, Slovinsko, severné Chorvátsko, Srbsko, Macedónsko, Maďarsko,
Rumunsko, Karpatskú časť Ukrajiny, južné Poľsko. Okrem toho populácia súčasného Bavorska a aj
bývalej NDR je geneticky hlavne slovanská a teda hlavne pôvodne Uhorská (teda zasa doslova
Slovenská).
Maďarčina je umelo vytvorený jazyk z Turečtiny. Keď Turci odišli z Uhorska tak židovskí obchodníci,
ktorí predtým hovorili turecky, tak začali tento jazyk postupne presadzovať ako štátny jazyk. A tak okolo
r. 1750 až 1800 začala násilná maďarizácia Uhrov (Slovákov).
Rumunčina je tiež umelo vytvorený jazyk z latinčiny. Ešte okolo r. 1800 predpokladáme až 99 %
populácie Rumunska hovorili doslova len slovenským jazykom. Však jazyk Valachov, ktorí prišli
z Rumunska na stredné Slovensko, bol vzor pre Ľudovíta Štúra pre spisovnú slovenčinu. Teda z jazyka
Rumunských Valachov Štúr vytvoril spisovnú slovenčinu........! Ako píšem vyššie, je veľké množstvo
indícií, že sídlo (hlavné mesto) Veľkomoravskej ríše bolo v rumunskom Sedmohradsku (a nie na
Slovensku).
Genetika je základ myslenia – ako P.P. Kysucký dokázal. Hmota a duch sú medzi sebou duálne závislí.
Nízka kvalita hmoty, tak zákonite produkuje aj nízku kvalitu ducha, teda myslenia. (Všimnite si
napríklad, že len menej ako 5 miliónov Slovákov – Cigáni nie sú geneticky Slováci – aké dosahujú
výsledky v medzinárodných súťažiach matematiky, fyziky.....) A na základe druhého základného zákona
tohto vesmíru – hierarchie – je duch nadradený hmote. Preto podobné má byť spolu. Preto geneticky
rovnakí, majú predpoklad byť aj duchovne podobní, len sa musia naučiť rovnaký, alebo podobný jazyk.
Preto je jasné, že toto budúce štátne spojenie bude možné len vtedy, keď sa všetci potomkovia
Slovenských Uhrov (Slovenov) naučia slovenský jazyk. Prečo slovenský a nie napr. český? Aj preto, že
slovenský jazyk je najviac pochopiteľný pre všetky slovanské jazyky vrátane ruštiny. Slovenčina je akési
esperanto medzi slovanskými jazykmi. Ale oveľa vážnejšie dôvody sú duchovné......... A má to preto aj
zásadný genetický dôvod! Dôkladne je toto vysvetlené v knihe „Obroda Slovanov“.
Vyššie uvedené informácie logicky vedú k týmto záverom :
Slovensko je jediný nasledovník – nástupca - Veľkomoravskej ríše a aj starého predMaďarského
slovanského Uhorska. Pretože okrem iného …. Slovensko a ich obyvatelia si jediní zachovali
pôvodný slovensko-uhorský jazyk a aj Slovensko-Uhorské myslenie!!
Ak sa 5 až 10 miliónov Nemcov, po posunutí hranice Poľska na západ po 2. svetovej vojne,
naučili po poľsky do 5 rokov, tak nevidím problém, aby sa Maďari aj Rumuni postupne nenaučili
slovenčinu do 20 rokov!
www.obrodaslovanov.sk
info@obrodaslovanov.sk

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

IČO : 50628496

Mimochodom „primitívne“ západné jazyky ako angličtina, nemčina, taliančina .... vznikli degeneráciou
z podstatne zložitejších slovanských jazykov. Pretože aj západná genetika - haploskupina R1b - vnikla
tiež degeneráciou pôvodnej Slovanskej haploskupiny R1a...! Ako zdegenerovala hmota, tak
zdegenerovalo aj myslenie a teda aj jazyk!! (Opakujeme, teória závislosti hmoty a ducha je v knihe P.P.
Kysuckého OS.) Pretože jazyk samozrejme zásadne ovplyvňuje aj ducha a teda myslenie človeka aj
národa. Preto treba, aby sa genetickí Slováci, Uhri, Sloveni …. naučili opäť zložitý slovenský jazyk,
jazyk ich genetických aj duchovných predkov. Opakujem, jazyk zásadne ovplyvňuje myslenie človeka.
Plán je najskôr zmeniť myslenie ľudí z oblasti starej Veľkomoravskej ríše. Aby populácia týchto
štátoch pochopila, aká je pravda. Na základe toho vzniknú nové politické strany a hnutia a aj súčasné
politické strany zmenia svoje programy ..… Ale to je len prvá „primitívna“ etapa celého plánu (detailne
v OS). Sily, ktoré sa budú chcieť dostať na pozície moci, budú sa musieť prispôsobiť verejnej
požiadavke „nového myslenia“. Budú pracovať v tomto duchu – v duchu vytvorenia obnovenia
„Veľkomoravskej ríše“ v strednej Európe a na Balkáne!
Ak sa podarí vytvoriť túto novú „Slovanskú konfederáciu - štát“ v strednej Európe a na Balkáne, ktorá
bude duchovne výrazne naviazaná na staré Árijské a novšie Tartarské duchovné Slovanské Rusko, tak je
jasné, že sa dramaticky zlepší aj bezpečnostná situácia v Európe vo vzťahu k Rusku. Je jasné, že sa
súčasne výrazne znížia aj náklady na zabezpečenie bezpečnosti v Európe a okolí v spolupráci s
Ruskom…. Koľko bude musieť Rusko investovať do obrany proti Západnej Európe?! A aké smiešne
náklady sú tie dole na ideologické a duchovné Slovanstvo vytvorené v strednej Európe?? Finančný
rozdiel napr. za 20 rokov je určite viac ako 100 násobný!!
Naše občianske združenie je okamžite pripravené začať realizovať tento plán. Ale potrebujeme na to
finančné prostriedky. Dole je návrh postupu a výpočet predpokladaných nákladov. Dúfame, že mierové
sily v Európe vyhodnotia náš plán za realizovateľný a nádejný a potenciál nášho občianskeho združenia
realizovať tento plán za dôveryhodný. Skrátka bez sponzorstva sa toto našim OZ nedá realizovať.

C) Taktika realizácie našej stratégie:
Navrhujeme takúto kvantitu práce, aby sa nová pravda šírila už nezávisle :
1. Treba pre každý štát v strednej Európe mierne upraviť knihu Obroda Slovanov, aby zodpovedala
Slovanstvu a zámeru vytvoriť nový spoločný Veľkomoravský Uhorský štát...... To nebude také
jednoduché, pretože každá varianta „knihy“ mimo Slovenska musí akceptovať konkrétnu
„duševnú vyšinutosť“ daného slovanského etnika……..
2. Preložiť takúto „Špecifickú hlavnú knihu“ - ideologický dokument každého Slovanského národa
v strednej Európe - pre každý národ individuálne a národne Slovansky koncipovaný pre daný
súčasný štát. Zabezpečiť bežný komerčný predaj a šírenie tejto knihy.
3. Internet je kontrolovaný štátnym aj nadnárodným systémom zločincov. Preto internet bude
nepoužiteľný. Možno lokálne a v malom, ale ináč skoro nula…. Preto na základe tejto „národnej
knihy pre každý štát“ sa musí vytvoriť skrátená písomná informácia (navrhujem brožúrku
formátu A5, počet strán 56). A táto brožúrka sa musí doručiť do rúk osobne min. 12-15 %
populácie obyvateľstva, vo veku od 20 do 55 rokov! Asi 2-5 % čitateľov, ktorí dostanú brožúrku
si kúpia aj hlavnú knihu a stanú sa „dejinnými činiteľmi zmeny“. Až 95 % žien nie je schopných
mať svoj vlastný názor! Preto túto brožúrku stačí dať max. 1 % žien a min. 12 % mužom.
4. Konferencie, besedy, verejné zhromaždenia ......... o problematike hlavnej knihy OS.
Finančný plán realizácie zrušenia Západného a Vatikánskeho ovládania strednej Európy a Balkánu
navrhujem ďalej dole.
Pre jednotlivé štáty odhadujem dole uvedené finančné náklady, efektívne využité subjektom, ktorý
je podnikateľsky schopný, duchovne odhodlaný, nemajúci strach, zoceleným bojovníkom, aby sa
rozbehli spoločensko-politické procesy a procesy v zmene myslenia k Slovanstvu – vytvoreniu novej
Veľkomoravskej Uhorskej slovanskej konfederácie - štátu - tak, že už sa nebudú dať zastaviť . Plán je
navrhnutý realizovať na 4 roky. Teda predpokladané financie sú na 4 roky.
1. Slovensko :
- Tlač 250 000 brožúriek v cene max. 50 000 EUR,
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- Predaj 25 000 ks hlavnej knihy OS – suma nákladov a výnosov : strata - 50 000 EUR
- Vytvorenie a správa veb stránok – 50 000 EUR
- Zaslanie konkrétnych e-mailov – suma nákladov 50 000 EUR
- Distribúcia 250 000 brožúriek – 250 000 EUR
- Reklama (bilbordy, ....) – 400 000 EUR
- Konferencie, prednášky .... – 400 000 EUR
- Podpora autorov, ktorí vydajú knihy s takýmto obsahom a stratégiou – 800 000 EUR
- Zriadenie kancelárie pre 3 pracovníkov – 20 000 EUR
- Réžia kancelárie za rok s 3 pracovníkmi bude 150 000 EUR, za 4 roky 600 00O EUR
- Ostatné efektívne náklady 20 %, teda cca 500 000 EUR
Spolu : cca 3 600 000 EUR
2. Česká republika :
Vzhľadom na finančné náklady vypočítané pre Slovensko, tak pre Česko, ktoré má 2 krát viac
obyvateľov a pre Slovensko je Česko už „zahraničie“, odhadujem náklady na zmenu spoločnej
atmosféry, ktorá bude viesť k Slovanstvu vo výške : 3 600 000 . 2 . 1,2 = 8 640 000 EUR
3. Maďarsko :
Vzhľadom na jazykové problémy, problémy depresívneho psychického stavu maďarskej
populácie predpokladáme náklady oproti Českej republike vyššie asi o 20 %, teda : 8,64 . 1, 2.
Spolu : cca 10 400 000 EUR
4. Srbsko :
Srbsko má asi 8 mil. obyvateľov. Je to slovanský štát a má nižšie mzdové náklady, preto náklady
odhadujeme cca 65 % nákladov v ČR. Teda 8,64 . 0,65.
Spolu : cca 5 600 000 EUR
(Určite spolu so Srbskom treba neskôr pribrať aj Macedónsko, ktorého jazyk je najviac podobný
slovenčine!! Náklady odhadujem vzhľadom na prítomnosť Albánskeho islamu pomerne vyššie
na cca 2 000 000 EUR.)
5. Rumunsko :
Rumunsko má cca 22 mil. obyvateľov. Náklady na hlavu odhadujeme ako u Maďarska, teda
(22/10) . 10,4 = 22,88 mil. EUR
Spolu : cca 23 000 000 EUR
6. Koordinačná a organizačná činnosť – náklady riaditeľa :
Náklady na koordináciu a organizáciu všetkých týchto „nevládnych“ dobrovoľných občianskych
združení odhadujem takto :
- Slovenský riaditeľ, jeho mzda .... - 4000.12 . 4 = 192 000 EUR
- Náklady na dopravu za 4 roky
– 70 000 km. 0,4 EUR.4 roky = 112 00 EUR
- Náklady na ubytovanie
- 70jednaní . 80 EUR = 56 000 EUR
- Náklady na reprezentáciu
– nedaňové náklady
- cca 70 . 2000 = 140 000 EUR
Spolu : 500 000 EUR.
7. Rezerva :
Myslím si, že niektoré náklady môžu byť podcenené. Navrhujem rezervu vo výške 15 %.
Jedná sa o tak závažnú vec o existencii národov v strednej Európe, že nemá význam sa snažiť
niekde ušetriť na úkor konečného výsledku, keď budúcnosť je dôležitejšia, než mnoho iného!!
Preto rezerva by mala byť cca 6 000 000 EUR.
8. Celkové predpokladané náklady na vytvorenie novej „Veľkomoravskej Uhorskej Slovanskej
ríše“, orientovanej proti Západu a Vatikánu :
Súčet vyššie uvedených súm je cca 58 miliónov EUR.
Teda sú to absolútne smiešne náklady........?
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A toto bude len prvá etapa..............!!
V ďalších etapách sa k tejto „konfederácii“ pripojí aj severné Chorvátsko, Slovinsko, Rakúsko, nemecké
Bavorsko a bývalá NDR. To sú totiž tiež územia bývalej Veľkomoravskej ríše ......... A geneticky je
tiež väčšina obyvateľov Slovanská – doslova Uhorská, teda Slovenská!
A neskôr (tak navrhujem) dôjde aj k pripojeniu karpatskej Ukrajiny (Banderovcov) a južného Poľska.
Oni sú Slovania západnej genetiky a tiež boli súčasťou Veľkomoravskej ríše. Ale ich slovanská genetika
je iná ako genetika východných Slovanov.
Poliaci sú geneticky rovnakí ako Rusi a preto sa v budúcnosti musia stať súčasťou Ruska – východného
Slovanského bloku.
Až neskôr môže dôjsť k spojeniu západných a východných Slovanov do jedného bloku.
Pretože myslenie je priamo závislé od hmoty (genetiky) a naopak, tak nemá význam „násilne“ ísť proti
vesmíru...... Musí sa spojiť to, čo je podobné a je si blízke ..... Na Slovensku na dedinách sa hovorí :
„Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá“.... Chápete túto geniálnu slovenskú ľudovú múdrosť
o genetike?
Vyššie uvedená oblasť bývalej Veľkomoravskej ríše má v súčasnosti viac ako 90 miliónov obyvateľov!

D) Záverečné argumentácie, informácie
1. Dostali sme koncom r. 2019 mailovú odpoveď od pána Pjakina (filozofa a politicko-ekonomického
analytika) z Ruska, že dostali mailom knihu Obroda Slovanov od Slováka P.P. Kysuckého. Od januára
pán Pjakin sa niekoľkokrát vyjadril v duchu „antidemokracie“ P.P. Kysuckého…..
2. Aby ste mali „vizuálnu“ predstavu o plánovanej informačno-propagačnej kampani a mohli ste posúdiť
efektivitu takejto „osobnej“ kampane - doručené do ruky …. pozrite si link :
https://www.obrodaslovanov.sk/pdf/Obroda-Slovanov-ukazka-z-knihy.pdf
Na tomto linku je malá brožúrka formátu A5, ktorá má 56 strán. Ak si to prečítate, tak pochopíte, aká to
je „atómová bomba“ v myslení ľudí…. Teda aký to bude mať šokujúci efekt na tých, ktorí sa dostanú k
tejto malej knižke….. To nie je internet….. to je knižka v rukách ľudí… Toho sa nezbavia… Len ak ju
spália…. Smejem sa?
Slovania neničia knihy!! Vatikán áno…… ale Slovania genetikou aj myslením…… určite nie!
3. Z hľadiska existencie štátu a národa podľa knihy „Obroda Slovanov“ je asi toto
najdôležitejšie :
- Štátne zriadenie musí byť na princípe hierarchie. Nadradene hierarchie duchovnej, nad materiálnou!
- Štátne zriadenie musí akceptovať dualitu duchovnú aj materiálnu.
- Štátne zriadenie, ich zákony a vnútorná organizácia, musí chápať, aký je rozdiel medzi dualitou na
princípe „boja protikladov“ a na princípe „kompenzácie“...... A musí riešiť problémy tak, aby boli
riešené na princípe kompenzácie.
- Štát musí vytvoriť výhodné „hierarchické“ podmienky pre rozvoj „lepších“ a znevýhodniť podmienky
pre šírenie „horšieho“......
Súčasné štátne zriadenie ani v Rusku (ani u ostatných Slovanov) – demokracia - neakceptuje
základné zákony tohto vesmíru! Štátne zriadenia, ktoré neakceptujú tieto základné zákony, vytvárajú
tlak na degradáciu myslenia a preto budú časom určite zničené – deštruované – z vnútra – z chaosu,
ktorý vznikne ako dôsledok dlhodobej duchovnej aj hmotnej degenerácie populácie.
Však predsa nemôže niečo dlhodobo existovať, ak to ide proti základným zákonom tohto
vesmíru??!! Nechápem, ako môže niekto nechápať!
4. Putin a iní predstavitelia Ruska vyhlasujú, že sa nebudú angažovať v iných štátoch a nech si ostatné
štáty sami rozhodnú, aká bude ich politická orientácia …. ekonomická stratégia……
Toto je určite omyl. Ak Západ obsadil a kolonizoval štáty strednej Európy, tak získal veľký nový
ekonomický potenciál. A teda zosilnel ekonomicky aj vojensky proti Rusku!!
Už doslova nemôžem počúvať pána Pjakina………., jeho jednoduché tézy. Ale možno sa bojí, keď
stratil ženu…..? Aj Zaznobin, jeho kolega v práci, zomrel….. Ale aj tak je nás dosť, ktorí sme odhodlaní
bojovníci…!! Chápete zbabelci?
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V týchto bývalých socialistických štátoch, aj v bývalej Juhoslávii, je ešte stále dosť veľká „duchovná“
opozícia proti Západu a Vatikánu. Ale táto bezbranná opozícia sú terče na likvidáciu zo strany Západu a
domácich „odrodilcov-poturčencov“ Západu. Ak takáto opozícia nemá možnosť brániť sa, zaútočiť,
proti svojim nepriateľom?, tak je to masaker…… Toto chce Rusko umožniť nepriateľom Ruska?!
Genetika tých, ktorí sa dostanú na pozície moci, je rozhodujúca…. Ak sa nepomôže tejto
duchovnej opozícii, tak ju Západ zničí…… a tak sa tieto štáty stanú vojenský aj ekonomický nepriateľ
Ruska, svojho brata, ako je aj celý Západ. Preto je táto stratégia Ruska strategicky určite chybná….!!!!
Nemáme na mysli podporovať nejaké politické strany…… demokratické!? To v žiadnom prípade. Však
P.P.Kysucký dokazuje, že demokracia je degenerácia a zločinecký systém štátnej moci.
Máme na mysli podporu duchovnosti a spolupatričnosti Slovanov. Vo východnej časti EU – v strednej
Európe - je potenciál min. 90 miliónov ľudí, ktorí sú schopní zmeniť svoje myslenie v záujme svojho
duchovného prežitia…. Chápete?
Potenciál „Východných genetických Slovanov“ Ruska aj s Ukrajinou, Bieloruskom a
pričleneným severným (po rozdelení zvyšným) Poľskom a novým „Veľkomoravským Uhorským
štátom“ spolu je 145 + 42 + 20 + 90 = 297 miliónov obyvateľov. To je ale „duchovno-ekonomické“
minimum… A to nie sú nevzdelanci……islamskí...!, ako štáty bývalého ZSSR na juh od Ruska…..
Preto základný strategický krok navrhujeme zlikvidovať EU, potom zlikvidovať Nemecko a
slovanské genetické časti Nemecka pričleniť k novej Veľkomoravskej Uhorskej konfederácii - štátu… A
túto novú Slovanskú konfederáciu, ktorá sa bude postupne premieňať na federáciu a štát, ekonomicky a
duchovne naviazať na Slovanské Rusko.
Ešte dôrazne upozorňujeme, islam ako náboženstvo je degeneratívnejšie ešte viac ako kresťanstvo – P.P.
Kysucký preštudoval Korán a teda vieme, o čom hovoríme.

S pozdravom
Ing. Pijak Pavol
Predseda občianskeho združenia Obroda Slovanov
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