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OBRODA SLOVANOV, občianske združenie, Ochodnica č. 60, 023 35 Ochodnica 
    
 
       Vybavuje : Ing. Pijak Pavol Dátum : 11.5.2022  
 
 
 

Ruská vojenská základňa na Slovensku proti Západu 
 
Písal som toto na internete viac krát v r. 2021.... dokiaľ ešte fungovali veb stránky www.hlavnespravy.sk 
a iné „konšpiračné“ stránky, ktoré teraz táto fašistická USA sionistická „demokratická“ diktatúra (a už 
skorá tyrania) zablokovala.... 
Slovensko je totálne okupované Západom a Slovensko je len kolónia Západu. Však si pozrite... Západné 
firmy na Slovensku neplatia skoro žiadne dane... Napr. USA sionistická televízia Markíza za celú svoju 
existenciu na Slovensku vykazuje stále stratu...? Neplatí na Slovensku nič!!  Tie svine USA sionistické 
neplatia žiadne dane z ich ziskov!! 
A čo slovenský daňový úrad?? ... HOVNO!! 
Ale tak to je so všetkými Západnými firmami... TESCO, BILLA, Kaufland, .... KIA, VW, ...Nikto 
z týchto zločineckých Západných firiem neplatí na Slovensku skoro žiadne dane... 
Ale vy hlupáci Slováci musíte platiť!!!!! 
Ináč vás sionistické Slovenské daňové úrady zlikvidujú!!  
 
Všetci my schopní myslenia vieme, že to tak je. Ale ako toto zmeniť?  
Od r. 1989 je ideologicky Západnými zločincami na Slovensku propagované, že Ruská armáda nás v r. 
1968 „okupovala“... Smejem sa..... HOVNO! 
Však to bolo nekonečné šťastie pre Slovákov, že tu prišla ruská armáda! Ak by tu neprišli Rusi, tak 
by sme tu mali „kapitalizmus“ a teda určite islamských fanatikov a ich mešity ... Rusi nás zachránili od 
islamu... a od súčasnej komplexnej deviácie homosexuálnej Západnej... Však sa pozrite na Rakúsko, 
koľko tam majú mešít a ako sa rozmáha islam... a homosexualita a iné samodeštrukčné psychické 
poškodenia... ako napr. koronavírusová vakcinácia mRNA vakcínami.... 
Opakujem... Sovietska armáda, ktorá prišla na Slovensko (vtedajšie Československo), uchránila 
Slovákov od islamizmu a komplexnej Západnej duševnej choroby demokratickej!! 
Táto „ruská okupácia“ v r. 1968 bolo obrovské šťastie pre Slovákov!! 
Mor ho! 
 
Ale ako sa oslobodiť od koloniálneho vykorisťovania Západu? Však len totálni nevzdelanci nevidia, ako 
Západ okráda Slovákov... Sme ich kolónia a smejú sa z Fica a iných „demokratických“ debilov, ktorí 
chceli byť v „jadre“ EU.... EU končí a už nikdy nebude žiadne „jadro“! Ty somár Fico! A tak si Fico aj 
dostal, čo si zaslúžiš. Ty Fico si vytvoril NAKA, Ty si vytvoril „Zákon proti extrémizmu“, aj „Zákon 
proti holokaustu“... Ty Fico si totálny tupec... Ty Fico si zaslúžiš, aby Ťa Západný sionizmus obetoval.... 
teda zlikvidoval. 
Po schválení „Zákona proti extrémizmu“ som napísal Ficovi v decembri r 2016 a aj ďalším asi 100 
najvýznamnejším ekonomickým a politickým osobnostiam (mimochodom aj Guvernérovi Slovenskej 
národnej banky...) na Slovensku list, že tento „Zákon“  spôsobí ich vlastnú likvidáciu...!! 
List som všetkým poslal doporučene a zoznam adries samozrejme mám. Nebudem Vás unúvať textom 
celého listu. Len stručne hlavné, čo som v tomto liste predpovedal : 
Tento zákon sa nakoniec obráti proti tým, ktorí ho vytvorili  a schválili. Títo „duševne„ poškodení 
demokrati absolútne nechápu, ako funguje „duch“.... V tomto liste bola ďalej hlavne táto  moja 
predpoveď pre Fica a všetkých tých, ktorí schválili tento zákon : 

- Kto druhému jamu kope, sám do nej padá. 
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- Ako sa do lesa volá, tak sa z neho ozýva 
- Akcia vyvolá reakciu 
- A od Nemeckého filozofa A. Schoppenhauera – „Veta o dôvode“ ... Jasné, že demokratickí 

politici nikdy ani len nepočuli o geniálnom diele A. Schoppenhaurera „Svet ako vôľa 
a predstava“.... To preboha tým impotentných demokratickým tupcom – neschopných myslenia – 
nehovorte, aby si to prečítali.... oni tí duševne zdegenerovaní demokrati túto knihu do konca 
svojich životov nedokážu ani len prečítať!! .. už nehovorím, či niečomu z knihy porozumejú?? 

 
Ale odhmotnime sa od tých zradcov a duševne nedostatočných, akým je aj zradca Fico.... Pretože ja 
Ficovi NEVERÍM..... Ako zachrániť Slovensko a jeho ekonomiku?  
Jedine s pomocou Ruska! Ak nám nepomôže Rusko, tak Slovensko bude zničené! Slovensko nebude 
existovať!!.......... Jasné?, nevzdelanci  dedinskí a bratislavskí „demokratickí“ tupci? 
Ako ochrániť Slovensko pred Západom a inými zločincami? Jedine tak, že na Slovensku bude Ruská 
vojenská základňa, ktorá bude kvalitne vyzbrojená... !! 
Bez Ruskej vojenskej základne na Slovensku už skoro Slovensko nebude existovať!!.... Navrhujem 
opozícii „demokratickej“, však tu prebieha „divadlo akože demokracie“...., aby „opozične“ verejne 
požiadali Rusko o ich vojenskú základňu na Slovensku pre obranu Slovenska pri Západným 
agresorom... 
Smejem sa, ako budú vedľa seba na Slovensku fungovať USA sionistické vojenské základne v Kuchyni 
a na Sliačov...? ... a Ruská vojenská základňa napr. v Žiline...?! 
Mor ho! 
Urobme všetko pre to, aby sme na Slovensku mali čo najskôr silnú ruskú vojenskú základňu... 
 
Potom môžeme začať riešiť daňové podvody Západných firiem, ako za posledných 30 rokov totálne 
okrádali Slovensko.... 
Už sa teším, ako všetky tieto Západné „zločinecké“ firmy znárodníme!!!  
Mor ho! 
Opakujem, len Ruská vojenská základňa a s atómovými zbraňami na Slovensku proti Západu ochráni 
Slovensko a neumožní Západu naše zničenie... 
Navrhujem, aby sa Slovensko stalo súčasťou Ruska.... Pretože bez Ruska Slovensko aj tak v 
budúcnosti nebude existovať! 
Mor ho! 
A ešte ak neverím Ficovi a teda neverím ani Pellegrínimu?, tak komu verím? Dlhodobo sa ukazujú ako 
jediní skutočne opoziční (ostatní sú Sionistami organizovaná a predstieraná opozícia) v súčasnosti 
hlavne JUDr. Harabín, JUDr. Ján Čarnogurský, Kotleba a jeho strana, strana Republika. 
 
S pozdravom 
Pavol Peter Kysucký 
 
 
Dodatok č. 1, dňa 17.5.2022 : 
Dnes som čítal, že NAKA zatvorila JUDR. Harabína. No tak som sa rozhodol informovať prípadných 
mojich nepriateľov, že sa viem veľmi dobre brániť. 
Ten, kto sa zúčastní na poškodení a/alebo likvidácii mojej osoby, mojich blízkych, kamarátov, 
akýmkoľvek vedomým spôsobom (teda myslením vedel, čo robí) kvôli mojim knihám, alebo článkom, 
nech zomrie....!!!! Ten, kto urobí „toto zlo“ proti mne a mojej rodine a kamarátom nevedome, nech 
vážne ochorie on, aj všetci jeho blízki v rodine, nech majú všetci do konca ich životov vážne problémy, 
nech trpia do konca životov všetci z tejto rodiny.....  
Nikto nesmie konať „zločinne“ a pritom sa tváriť, že on za to nemôže, pretože on to nevedel..... Západná 
civilizácia zaviedla „zločinecké Rímske“ pravidlo „neznalosť zákona neospravedlňuje“..... tak na tomto 
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ich vlastnom princípe a aj podľa Slovenského „Ako sa do lesa volá, tak sa z neho ozýva“, ja vznášam 
moju  kliatbu aj na všetkých tých, „ktorí nevedeli, že slúžili zlu“. To sú moje kliatby proti tým, ktorí 
budú škodiť a usilovať o môj život. Ha, ha.... Som zvedavý, či vás všivákov Satan teraz dokáže 
ochrániť!! Moja kliatba na tých, ktorí ma budú chcieť zničiť, je týmto nekonečná ...... Ani ja ju už 
nedokážem odvolať!! Nemám strach zo smrti a som odhodlaný v sebaobrane zabiť akýchkoľvek mojich 
nepriateľov, ktorí budú chcieť zabiť mňa!! A vyzývam mojich duchovných partnerov zo záhrobia, zabiť 
dopredu tých, ktorí budú pripravovať moju smrť!!  
Chápete satanisti?, že kašlem na Vaše Vatikánske satanské katolícke a iné náboženské omyly,... alebo 
skôr úmyselné podvody??!!  
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