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Nový Svet - Svet Slovanov
Neustále nechápem, aký má význam, že som sa zasa narodil – opäť reinkarnoval - na túto planétu. V
prvej moje knihe „Demokracia je principiálny omyl“ popisujem v jednej samostatnej kapitole jasný
dôkaz toho, že som sa tu reinkarnoval už viac krát. Ale stále nechápem, aký to má význam….. Však
väčšina ľudí sú z môjho pohľadu „blázni“. Tak načo ma tu zasa do tohto Sveta „bláznov“ poslali? ….
No dobre, Slováci ešte nie sú takí blázni, ako napríklad Američania, Angličania, Nemci …. Brazílčania,
Argentínčania…. Slovákov by som označil len ako biorobotov. Teda väčšinu Slovákov…. Ale Západní
ľudia??? Regulérni blázni… V mojich knihách asi ja na Slovensku a v Česku najlepšie dokazujem
duševnú vyšinutosť celého Západu…. ale aj celého východu, juhu, …. ľudí ostatných svetadielov, že
splňujú všetky základné kritéria toho, že sú to blázni…. Pravdepodobne jedine Slovania majú šancu sa
dostať z tohto duchovného marazmu, žumpy, stoky, kanálu… A viete, kto je biorobot? Ten, kto má celý
život strach zo všetkého! To je biorobot. Strach je určujúca sila, ktorá ovláda Vás biorobotov! Napr.
bioroboti hovoria, „nehas, čo ťa nepáli“. To je tiež prejav strachu. Teda kašli na všetkých a všetko a buď
sebec a individualista… Zaoberaj sa len sám sebou a svojou rodinou….. Neviete to? Nikto vám to ešte
nepovedal? Vy bioroboti?….
Asi pred 10 rokmi som dal moju knihu „Demokracia je principiálny omyl“, bolo to vtedy
2.vydanie, vysokoškolskému profesorovi v Žiline, ktorý bol už na dôchodku. Ale bol som presvedčený,
že to musí byť „inteligent“….. Hovnoo….! Tento univerzitný profesor sa ukázal ako duchovná troska.
Totiž, keď som sa s ním stretol asi za 3 týždne, tak mi sebavedomo vyhlásil, že takú „kookootinuu“ on
nebude čítať a že keď sa dostal asi do 1/3 textu, tak knihu roztrhal a spálil v peci…… A ukazoval svoje
sebavedomie predo mnou, autorom knihy, aký som ja debil!, čo som mu to dal! Tak som mu kľudne
povedal približne tak, že ak má duševné problémy, urobil správne, pretože duševne zdraví ľudia sa z
knihy smejú, aké je to tam trefne napísané. Ale on urobil dobre. Je v stave, že sa lieči… páli myšlienky,
o ktorých existencii nechce ani len vedieť…. Ale už sa mu stalo.... Tak bol chudák z tej knihy duševne
vyšinutý… Tak tento vysokoškolský „dôstojný“ profesor bol určite duševne chorý, tak ako je duševne
chorý celý Západ a samozrejme to bol aj typický biorobot…. Má strach z myšlienok, ktoré nepozná...
Bioroboti nás obklopujú. Poznáte ich podľa toho, že majú strach…!! Boja sa …...
Ale sú tu sily a výnimočné duchovné osobnosti, ktoré chcú tento svet bláznov zmeniť? Myslím
si, že jediná takáto sila na tejto planéte sú už len Slovania. Asi preto som sa tu zasa reinkarnoval? ….. Á,
zabudol som, že duševne chorí a aj bioroboti neveria v reikarnáciu duše…. Je to čiastočne pravda,
pretože reinkarnuje sa len malá časť duší a duše chorých a „silných biorobotov“ sa už nevrátia… dostanú
príležitosť na princípe duchovnej hierarchie iní …. tu platí druhý základný zákon existencie tohto
vesmíru, vysvetlený v mojich knihách. Nesúhlasím s Budhizmom ani s Hinduizmov v tejto problematike
reinkarnácie duší!
A výnimočné osobnosti? Hľadajte bioroboti osobnosti Slovanstva okolo seba. Takíto bez strachu a s
duchovnou silou sú šanca pred celkovým marazmom degenerácie, ktorá zaplavila Západ a už asi aj celý
Svet. Medzi najväčšie duchovné osobností Slovanstva a Slovenska, Slovenov, je určite pán Žiarislav.
Však si vypočujte tieto dokonalé a geniálne melódie od Slováka, Slovena, geneticky Slovana, pána
Žiarislava :
https://www.youtube.com/watch?v=BKkL9L62cyU&list=PLD67960248A6B4CF5&index=3
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https://www.youtube.com/watch?v=PU55FPH85RU&list=PLD67960248A6B4CF5&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=cRNhAmg0Z_E&list=PLD67960248A6B4CF5&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=6DA1VwMKVhI&list=PLD67960248A6B4CF5&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=BN7XSoVUpwo&list=PLD67960248A6B4CF5&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=YZh5NEA4L0E&list=PLD67960248A6B4CF5&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=b4OlF4eTDBM&list=PLD67960248A6B4CF5&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=G6oH40HTbok&list=PLD67960248A6B4CF5&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=FaNF_k2oUuo&list=PLD67960248A6B4CF5&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=CHJ6UiDliWI
https://www.youtube.com/watch?v=TrtJTUDUS8E
https://www.youtube.com/watch?v=B75vyPv7AdY
https://www.youtube.com/watch?v=nMzLk9MIDGo
https://www.youtube.com/watch?v=b4OlF4eTDBM
https://www.youtube.com/watch?v=IGbhu2dnF34
https://www.youtube.com/watch?v=JKP9O6Qcb9Q&t=1861s
https://www.youtube.com/watch?v=iOWTmO1-U8o&t=361s
Len kolektivizmus a duchovná spriaznenosť ľudí medzi sebou a s vesmírom, dodržiavanie zákona
Duality a Hierarchie, ako píšem aj v mojej poslednej knihe „Obroda Slovanov“, ktoré podmieňujú a
organizujú prírodu a celý vesmír, len tak bude možná ďalšia existencia – teda záchrana - tejto
degenerovanej genetiky ľudských rás na tejto planéte!!!! Myslím si, že len Slovania sú tohto činu
záchrany ešte schopní. Ak sa tak už okamžite nestane, tak asi už nebude možná budúcnosť……..
Prichádza doba prehúpnutia „kyvadla“ duchovna „väčšiny ľudstva“ do zápornej strany a teda
globálnej zmeny „emócii“ celých takýchto národov a rás…. vysvetľuje teoretická Kapitola 3 v mojej
knihe „Obroda Slovanov“.
V tom prípade sa nebude riešiť už neudržateľný antagonizmus „parazitov“ a „producentov“ evolučne,
ale vypukne 3. svetová vojna…
Kontakty na pána Žiarislava
www.bytosti.sk

sú : www.ved.sk , https://www.rodnacesta.sk/tlaciva,

S pozdravom
Pavol Peter Kysucký, 14.5.2020
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