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Porovnanie ruských teórii KSB a DVTR a mojej teórie Základných
zákonov tohto vesmíru
Pravidelne čítam na internete, že ten Kysucký je duševne chorý a debil... To sa veľmi dobre nad tým
smejem. Som rád, že tí priemerní ľudkovia sú tak rozčúlení. Ale súčasne som nerád, pretože viem, že
nikto z týchto nečítal žiadnu moju knihu.
Ale veľa ľudí začína nekriticky zbožňovať nové ruské teórie „Koncepcia spoločnej bezpečnosti“ a
„Dostatočne všeobecná teória riadenia“. Tieto ruské teórie vynikajúco spropagoval pán Pjakin v jeho
internetovej relácii každý týždeň „Otázka, odpoveď“... a potom aj ich www.leva.net. Tak nejako bol ten
veb pred zablokovaním vebov v marci tohto roku... Už teraz neviem, ale predpokladám, že tento veb
funguje aj ďalej, ale s iným „kódovaním“, ak to môžem tak ako laik povedať.
Ja som v tom čase na tom ich vebe prečítal asi 500-700 strán. Potom som čítal aj knihu „Rozhovory
o živote“, autor Michal Veličko (tiež má asi 500 strán), ktorú som dostal ako dar.
Vedúcou osobnosťou a hlavným autorom týchto teórii bol asi pán Zaznobin. Videl som dve videá od p.
Zaznobina, kde vysvetľuje, ako Egyptskí žreci vytvorili židov – duchovných otrokov - za účelom
ovládnutia tejto planéty. Tiež ako Ramzes II po bitke s Chetitmi, daroval Chetitom týchto židovských
otrokov a tak zahájil likvidáciu Chetitskej ríše. Neodpustím si bližšie informácie ....Všetci znalí vieme,
že Chetiti boli geneticky Slovania (doslova Sloveni) a ich písmo bolo veľmi podobné Slovanskému
Vinčanskému písmu z oblasti Podunajska a Karpatska starého asi 7500 rokov. O genetike Uhrov, teda
Slovenov len stručne.... Je geneticky dokázané už min. 20 rokov, že my Slováci sme z 85 % potomkovia
predkov, ktorí na Slovensku žili už pred 8000 rokmi. Teda je geneticky vedecky dokázané, že my
Slováci sme najstaršie pôvodné autochtónne obyvateľstvo v Európe!! Druhí sú Walesania, starí len 4500
rokov? Žiadne sťahovanie národov po páde Rímskej ríše nikdy nebolo!! To je Sionisticko-Vatikánsky
podvod!! Dokonca celé dejiny Európy a aj Sveta pred r. 1800 n.l. sú totálne sfalšované a doslova
vymyslené!! Chetiti boli prví, ktorí používali železo. Západ hovorí, že to bolo 1000 rokov pred n.l. Ale
však všetci vieme, že železná dýka z Gánoviec na Slovensku je datovaná cca do r. 1650 pred n.l.???? ....
Jasné?
Ale to som odbočil od hlavnej témy.
Okrem Zaznobina sa javí, že dôležitým členom tejto skupiny Patrohradských mysliteľov bol a stále je aj
pán Pjakin.
Veľa vecí, ktoré som čítal sú veľmi výstižné a vynikajúce postrehy... OK!! Ale nechápem, ako táto
Ruská teória nedokázala odhaliť tieto hlavné a zásadné veci, na ktoré som sa ja naopak v mojich knihách
nevdojak sústredil, ako na podstatu existencie tohto vesmíru :
- Demokracia je proti-prírodná deviácia a je to doslova duševná choroba a degenerácia, je to vláda
zločinnosti a demokracia nevyhnutne a zákonite spôsobuje degeneráciu najskôr myslenia
a potom následne aj degeneráciu mozgov tých, ktorí uveria takej tuposti!! Dôkaz?... Nejakí
Západní vedci zistili, že objem mozgu „Západných belochov“ sa za cca 300 rokov zmenšil
o viac ako 15 %!!
- Slobodná tržná ekonomika je katastrofa a bude nevyhnutne viesť k zničeniu ľudstva.
- Nad týmto vesmírom vládne DUCH. Kresťania mu hovoria „Duch svätý“, ale nikto z farárov a
z kresťanov nevie, čo to je a ako funguje. Prečítal som Bibliu, ale ani tam o „Duchu svätom“ nič
nie je!!
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Medzi Duchom a Hmotou je úzka a doslova životná závislosť, ktorá sa nedá v tomto vesmíre
odstrániť a neakceptovať!! Kto toto nechápe a tomuto sa nepodriadi, tak bude zničený!!

Ako je možné, že títo ruskí myslitelia nepochopili tak zásadné veci, čo som pochopil ja Slovák –
geneticky a duchovne (reinkarnovaný) pôvodný starý Sloven?
Táto ich teória vychádza z trojjedinného princípu : „Matéria-Informácia-Miera“. Mimochodom všimnite
si, že je to ako u kresťanstva, ktorí majú tiež 3-jedinného Boha : „Otec-Syn-Duch svätý“. V mojich
knihách píšem, že všetko pravdivé v tomto vesmíre má 4 komponenty a nikdy 3!!!
V mojej teórii ja hovorím, že všetko v tomto vesmíre je riadené dvomi „Základnými zákonmi“ tohto
vesmíru, ktoré sú „Dualita“ a „Hierarchia“. Podrobne toto analyzujem ako to všetko funguje v mojej
základnej „konečnej“ filozofickej knihe „Obroda Slovanov“. Ale skoro v každej mojej ďalšej knihe
opakujem princípy a fungovanie týchto Zákonov, aby čitateľ tej ktorej konkrétnej knihy mohol chápať,
prečo tak myslím!! ?
A čo je teda ruská „Matéria-Informácia-Miera“? Matéria je v mojej teórii Hmota. To je jasné a
súhlasím. Informácia je v mojej teórii len materiálna (hmotná) časť „Ducha“... tu už je veľký problém??
Miera v ruskej teórii je podľa moje teórie tiež len materiálna časť Hierarchie!!....... Zasa problém....?
Chápete?
Ruská teória je len podmnožina mojej komplexnej teórie dvoch „Základných zákonov“ tohto vesmíru!!
........ Preto asi Rusi nedokázali pochopiť zločinecké princípy demokracie a aj slobodnej tržnej
ekonomiky – totálnej katastrofy!!??
Napísal som p. Pjakinovi už asi pred 2 rokmi, že ich teória je chybná. Aj som mu poslal mailom moju
knihu „Obroda Slovanov“ v slovenčine, aby si to preložili...., aby si opravili svoje chyby... ale
nereagovali! Škoda..
Alebo možno nemôžu?? Aby ich nezabili??
Zdá sa, že pána Zaznobina zavraždili... A možno aj Pjakinovu ženu? ...
Preto vo všetkých mojich knihách je „kliatba“ na tých, ktorí by chceli mne a mojim ublížiť!! A táto moja
kliatba je nekonečná!! Priemerní ľudia, vyznávajúci Vatikánske kresťanstvo, alebo akékoľvek iné mylné
súčasné náboženstva... aj židovské, aj Islam a Hinduizmus............., absolútne nechápu, ako funguje
„Duch“....
Nemajte Sloveni strach... Čítajte moje kniha a premýšľajte!! Hlavne musíte pochopiť, ako funguje
Duch! Mor ho!
- Nesmiete sa stavať len do pozície vedcov a mysliteľov... intelektuálov!! ... Potom Vás môže
zabiť akýkoľvek „schopný Démon“ a „zlá myseľ“ ... Myslím si, že okrem tohto vesmíru je ešte 7
dimenzií a posledná dimenzia je Peklo, odkiaľ sa už nikdy žiadna duša nedostane!!.... Teda spolu
je to 9 dimenzií. Ale neviem, môžem sa ľahko mýliť.... Preto ja si myslím, že toto nie je
nekonečný počet vesmírov, ako hovoria súčasní Západní vedci....
- Musíte sa vždy a po celý život... až do smrti...stavať do pozície bojovníka! Ste bojovník... ste
bojovník... teda hlavne duchovný bojovník! Ale aj duchovný bojovník sa stará o svoje telo a silu
aj Hmotnú!! Ako náhle budete ako „Duchovný“ bojovník schopní využiť túto nekonečnú silu
a energiu Ducha (ktorý je aj tak len produktom Boha), tak získate „obranu“, ktorej sa súčasná
sionistická demokratická mafia bude báť ako „čert svätenej vody“.
Pre všetko vyššie napísané je táto Ruská teória akoby nedokončená?... Zastavili sa na pol ceste.... Ináč
opakujem, sú tam vynikajúce myšlienky a objavy!! ........... Ale ja nemám čas čítať „Hrubé knihy“....
musím pracovať!! Však tam je možno 10 až 20 tisíc strán textov?? ... Kto to prečíta??... Skoro nikto! ...
Je to úmysel zahltiť ľudí veľkým kvantom textov?, aby sa tým nakoniec skoro nikto nezaoberal?? ...
Tak sa mi to zdá.... Aby masy ľudí neobjavili „podstatu“ o existencii tohto vesmíru?!
Ďalej ja nie som platený na plný úväzok ako profesori na nejakej univerzite? Na písanie mojich
kníh mám čas len cca od 18:00 do 22:00 hod. večer, pretože tie tuposti z televízie nemôžem pozerať,
a tak píšem ..... A chápete, že mnohí tí demokratickí profesori a docenti na všetkých tých filozofických ,
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sociologických, psychologických, politologických, historických, ekonomických ... univerzitách
a katedrách sú totálni tupci?!... Alebo možno skôr zločinci?... teda demokrati! Však veríte, že oni sú tak
sprostí, že nevidia, že demokracia je degenerácia?? ... Alebo všetko vedia a tak sú zločinci!! Čo je viac?
... tupec alebo zločinec?! ..... Preto ale všetci títo „Duchovní“ degeneráti a vo vlastnej podstate existencie
ich duší zločinci, nesmú učiť naše deti...!! Rodičia, dôkladne sledujte a opravujte myslenie vašich detí,
čo sa vaše deti učia v škole v tejto skurvenej sionistickej Vatikánskej demokracii. Vy rodičia ste
zodpovední za myslenie vašich detí!! Ak stratíte kontrolu nad myslením vášho dieťaťa do veku asi 18-20
rokov, v tejto dobe „duchovného temna“, tak stratíte svoje dieťa.... A nič vám, ani vášmu dieťaťu už
potom nepomôže... Tých prvých 20 rokov Vášho dieťaťa je strategicky na celý ich život!!!
Vy rodičia, namáhajte sa.... snažte sa... premýšľajte a neverte už nikdy a nič demokracii!!... Ako hovoril
aj Lenin : „Učte sa, učte sa, učte sa!... A viete, prečo potom Rotschildovci zavraždili Lenina? Lenin sa
ich moci vzoprel... Lenin v Rusku znárodnil pôdu a rozdal ju Ruskému ľudu...... Chápete, prečo Lenina
zabili?? Viac o Satanskej podstate Rotschildovcov píšem v mojej novej knihe “Záhady ľudstva, Zeme
a vesmíru“.
Satan je veľmi silný!! Ale silný „Duch“ nás Slovenov ho ľahko porazí!! Buďme preto silný Duchom...
a určite vyhráme!! Mor ho!!
S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
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