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OSN je zločinecká organizácia

 V týchto veb stránkach pod lištou „Krátke články od P.P. Kysuckého a iných autorov“ je článok 
„Ľudské práva sú hlúposť“.  Je to zásadne veľmi dôležitý článok!! Prečítajte si ho. 
Tento článok, kde chcem zdôrazniť, že OSN je zločinecká organizácia, vychádza teoreticky „prvotne“ 
z tohto staršieho článku a koncepčne samozrejme z celej mojej filozofie o existencii tohto vesmíru. 
Nevzdelaní ľudia sa poznajú podľa tohto, že neveria existencii iných dimenzií, mimozemšťanov.... 
duchov, démonov.... Ľutujem vás, ale mýlite sa len preto, že nemáte dostatočne kvalitné vzdelanie. Učte 
sa, učte sa, učte sa, ako hovoril už Lenin.
Tak isto je to aj s tými „bláznami“ evolučnými Darwinistickými fantastami. Však som jasne dokázal 
v mojich knihách aj ja, že všetky dôkazy Dárwinizmu sú sfalšované nezmysly! 

Ale ako je to teda s OSN? 
OSN je vrcholná organizačná štruktúra zločinnosti a falšovania! Prečo? Len sa neustále opakujem, ale 
pre gójov-otrokov a nevzdelaných to musím opakovať. Pretože som jasne dokázal, že ľudské práva aj 
humanizmus sú hlúposti, preto aj celá OSN, ktorá stojí na týchto hlúpostiach, musí byť tiež hlúposť. 
Ale táto hlúposť je zámerne organizovaná a inštitucializovaná v celosvetovej organizácii OSN! Preto je 
jasné, že OSN, ako zámerná hlúposť a nezmysel, musí byť zločinecká organizácia. Schopní ľudia, nielen
ja, vedia, že ideály OSN sú hlúposti a totálne nezmysly! 

Preto my Slovania musíme čo najskôr vystúpiť z tejto organizácie zločincov (oni tí zločinci dobre vedia, 
čo hlásajú a robia!) a neuznávať ich právne rozhodovania na našom území. Preto my Slovania zriaďme 
čo najskôr konkurenčnú celosvetovú organizáciu so sídlom napr. v Moskve, alebo v Petrohrade, 
Novosibirsku, Irkutsku ....... , ktorá bude fungovať na našich slovanských hodnotách! Bude záležať
hlavne na tom, ktoré mesto v Rusku sa bude viac snažiť byť nasledovníkom Slovanskej (Árijskej) 
„predkresťanskej“ duchovnosti….. Táto konkurenčná organizácia musí byť v Rusku, pretože Rusko je 
ešte stále najväčší a najsilnejší Slovanský štát… Aj keď zahraničné zločinecké nepriateľské sily v Rusku 
a nepriateľke nechápajúce národnosti majú v Rusku v súčasnosti silný vplyv …..

Opakujem, právo zločincov z     OSN a     Západu nebude platné na území Slovanov! Treba negovať 
akékoľvek právne zákony Západu a Vatikánu ako neplatné na území Ruska a pripojených ďalších 
Slovanských štátov k Rusku. Nebudeme uznávať žiadne právo mimo naše právo!
Mor ho!

S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
18.10.2020
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