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Rusko asi bude už skoro zničené?
Smejem sa aký je Západ skutočne totálne zdegenerovaný
Čítali ste moju knihu „Svetová vojna v r. 2025“? ... Nie je to nijako zvlášť literárne a ani faktograficky
výnimočná kniha. Je to „emocionálna“ kniha... Myslím si, že jej lepšie tentoraz porozumejú ženy ako
muži... K tej knihe neargumentujem nespochybniteľnými materiálnymi dôkazmi, ako v knihe „Záhady
ľudstva, Zeme a vesmíru“.... Nie ... je to kniha intuície a cítenia....
Ruskému národu hrozí teraz už skutočne reálne atómové vyvraždenie, tak ako sa to stalo aj Veľkej
Tartárii v r. 1816 n.l. a bielej rase na Sahare, približne v tom istom čase.... Podrobne o tom píšem práve
v tejto mojej poslednej knihe „Záhady ľudstva, Zeme a vesmíru“.
A ak píšem o probléme vyvraždenia Ruského národa?, tak to isté platí aj na všetkých Slovanov v EU a
teda aj na Slovákov... Ak Rusko prehrá túto vojnu so zdegenerovaným Západom a ich Vatikánom, tak
Slováci budú ...“ asimilovaní“ minimálne... a už nikdy Slovenský jazyk a Slovenská mentalita nebude!!
Ale to isté platí aj pre Maďarov a Rumunov!!.......... Západ a Vatikán vedia, že Maďari aj Rumuni sú
Slovanská genetika, doslova Slovenská genetika!!! Aj ich potom vyvraždia!! ... Oni súčasní Maďari
a Rumuni sú tak sprostí, že skutočne nerozumejú ničomu!! Ale aj v Nemecku Bavoráci a NDR-áci
a Rakúšania .... sú geneticky doslova Slováci, teda pôvodní Uhri!! ... Aj oni budú zničení!! ... Všetci
genetickí Slovania budú vyvraždení a zničení, ak Rusko prehrá túto vojnu „so Satanom“... so Západom
a Vatikánom!
Putin a Rusko sa dostalo do bezvýchodnej situácie. Predstavte si, že 50 % celo planetárnej ekonomiky –
teda celý kolektívny Západ – zahájil vojnu proti Rusku, ktoré je ekonomicky asi 100 krát slabšie, ako
táto Satanistická Západná Vatikánska zberba demokrato-démonov?!
Ale hlavne si predstavte, že potenciálni spojenci Ruska, ako Čína, India, Irán, Brazília ... sa na Rusko
doslova „vysrali“!!! A aj Irán, si nechal ťažko zaplatiť za tie ich drony pre Rusko! Rusov nikto
nepodržal!........... Naopak Rusov všetci podrazili!!.... Doslova Rusov všetci podviedli!! ... Mor ho!!
Ale hlavní zradcovia sú vo vnútri Ruska. Sú to židovskí oligarchovia, ktorí zlikvidovali ZSSR a celý
bývalý socialistický tábor a Varšavskú zmluvu. Títo zločinci, ktorí zničili ZSSR, sú všetko súčasní
Chazarskí – teda akože židovskí – oligarchovia. Rusko je likvidované nielen vonkajším tlakom
„skurveného Západu“, ale hlavne vnútornými silami Turkickej genetiky, teda Chazarmi!! .............. My
na Slovensku aj na celom Balkáne máme svoje historické skúsenosti s Turkami!! Teda s Turkickou
genetikou!!! ... A teraz odbočím... ale ten Orbán je skutočne totálny debil?? On skutočne nevie, že
Maďari sú genetiky Sloveni, teda doslova Slováci? ... On nechápe, že ak Rusko padne, tak Maďarov
vyvraždia skôr ako Slovákov a Čechov?!... Orbán sa zúčastňuje Turkických akcií pod vedením Turecka!
On ten Orbán je debil! Ak túto vojnu vyhrá USA a ich židia, tak Maďarov zlikvidujú. Ak túto vojnu
vyhrajú Rusi, tak aj Rusi Maďarov zlikvidujú – teda Rusi zlikvidujú len jazyk a národnosť Maďarskú,
ktorá aj tak neexistuje...
Čo sa teda stalo od februára k dnešku?.... Putin pochopil, že buď ho jeho podriadení úmyselne oklamali,
alebo sú totálne neschopní! Ja tvrdím, že to bolo úmyselné!.... Ale Putin nie je tupec a ak to viem ja, tak
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on vie ešte oveľa viac... Ďalej Rusko túto vojnu viedlo najskôr len proti Ukrajine?... Ale však Putin
musel vedieť už od r. 2014, že to bude vojna proti USA a ich otrokov v NATO..... Preto vojna na
Ukrajine sa jasne ukázala, ako vojna medzi Ruskom a USA... NATO je tu bezvýznamné!! ... Kto ovláda
USA? ...... Sú to skoro výhradne len „pseudo-židia“, genetickí Chazari, teda Turkická genetika!! Jasne
som dokázal, že je veľmi úzky vzťah medzi genetikou a myslením, teda medzi Hmotou a Duchom
v mojej knihe „Obroda Slovanov“. Študujte tú knihu hoci aj 5 krát, aby ste pochopili.... Všeobecne
v súčasnosti uznávaný Rus Pjakin s ich ruskými teóriami KSB a DVTR a tomto ani len nechyruje. Ich
ruské objavy sú vynikajúce, ale oni len popisujú vonkajšie prejavy „existencie“, ale nechápu princípy,
prečo sa Svet takto prejavuje! Princípy som analyzoval a objavil ja, Sloven, Slovák... Teda zasa sa len
odvolávam na moju „šťastnú“ genetiku. Mal som jednoducho šťastie, že sa moja duša reinkarnovala do
genetiky Slovena!
Čo sa ukázalo za posledných niekoľko mesiacov? Turci a ich Erdogan totálne serú na záujmy Ruska...
a naopak otvorene podporujú „benderovskú Ukrajinu a štáty NATO! ... Turci poslali Putina jasne do
RITI!! ... Asi pred 2 týždňami Turecko nepustili do Čierneho mora Ruské vojenské lode, ktoré priplávali
z Tichého oceánu... Som si istý, že Rusko sa dopredu dohodlo s Tureckom, že tieto lode pustí do
Čierneho mora!!... Ale tí Turci nakoniec tie lode nepustili? ... Smejem sa.... Turecko chce byť zničené
v atómovej vojne s Ruskom??.... Čo ten debil Putin čakal od Turkov? My Slováci a aj celý Balkán
máme historické skúsenosti s týmto skurveným islamským Tureckom!! Vtedy, v čase moci Turecka nad
strednou Európou, Turci vraždili nás Slovákov a teda všetkých Slovenov ako ovce... My Sloveni sme
vtedy boli pod vplyvom Vatikánu, ktorý tiež mal záujem, aby nás Slovenov Turci vyvraždili. Nikto sa
nás nezastal a Turci nás vraždili ako ovce!!... Ten, kto verí islamskému Turecku na Slovensku, je buď
totálny debil, alebo je to duševne chorý demokrat!!!!!
Ale čo sa teda teraz stalo? ....... Rusko a Putin (nie ich ruskí chazarskí-židovskí oligarchovia) definitívne
pochopili, že Rusko chcú Západní „židia“ definitívne zničiť v atómovej vojne. (Oni Západní a Ruskí
židia-Chazari sa medzi sebou nedokážu dohodnúť.) Pritom si uvedomte tú tuposť Putina, že v Moskve
postavil najväčšiu mešitu v Európe pre ruských islamistov?? ... Však, jedine Slovania, Slovanská
genetika a teda aj slovanská pravoslávna viera, je sila Ruska!!!!!!!!!!! Putin to nevie???? Islam je slabosť
Ruska!!!! Ako aj všade na Svete je Islam slabosť....!... Islam je združenie národov, ktorí majú
zdegenerovanú genetiku – čo dokonale to dokázali Dánski vedci – píšem o tom v samostatne kapitole
v knihe „Obroda Slovanov“! Takže poškodená ľudská genetika – Koránskou vierou – nemôže nikdy
vyhrať žiadnu “veľkú“ vojnu! Len genetika a teda aj jeho Duch rozhoduje o sile aj armády.... Tak to
bolo napr. aj s Alexandrom Veľkým. Bol Sloven a jeho armáda boli Sloveni z Podunajska a Karpatska....
Žiadni geneticky demokraticky zdegenerovaní a zločineckí Gréci!!!!!! Gréci boli piráti... Všetci to v tom
čase vedeli a preto Sparta bola vojenská posádka z Karpatsko-Podunajska, ktorá mala udržať tých
zločincov a pirátov Grékov na uzde.... Však viete, ako sa totálne odlišovali Sparťania od Grékov??........
Sparťania – Sloveni – si česali dlhé vlasy, ako symbol duchovnosti a sily DUCHA, ako aj starí
Sloveni.... Gréci boli v tom čas už totálne „demokraticky pirátsky zdegenerovaní“ ako aj celá súčasná
Západná civilizácia! O Sparťanoch Slovenoch píšem tiež v mojich knihách!
A čo sa teda chystá?
Myslím si, že Putin a jeho ľudia okolo, definitívne pochopili, že nie je možná spoločná existencia vedľa
seba Západnej civilizácie a Slovanskej civilizácie! Ako som ja napísal už v r. 2018 v mojej knihe
„Obroda Slovanov“, že niektorá s týchto civilizácií musí byť zničená!! ... Píšem, že bude zničená
Západná civilizácia!! ... Ale ako chcete zničiť celú civilizáciu, teda cca 50 % ekonomiky súčasnej
planéty??... Jedine atómovými zbraňami!! Mor ho!!!!!.......
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Ako sa to stane? ... Rusko už nebude viesť aktívne „konvenčné“ vojenské aktivity na Ukrajine proti
Ukrajinským „zombizírovaným“ debilom.... Lepšie, aby prežili a potom sa liečili z ich dočasnej
duševnej vyšinutosti, pretože genetické predpoklady „Slovanské“ na to majú....!!
Rusko sa už začalo pripravovať na konečnú atómovú vojnu proti USA, VB a celému Západu.... Už skoro
možno uvidíme, ako sa zásadne zmení, zníži, vojenská aktivita Ruska na Ukrajine! .... A tiež uvidíme už
skoro, ako sa viditeľne zmenia vzťahy – ochladnutie ich vzťahov - medzi Ruskom a Čínou... Čínou
zradcom!!
Svetová atómová vojna vypukne v r. 2025. Presný čas môžete zistiť niekoľko dní dopredu podľa
princípov uvedených v tejto mojej rovnomennej knihe!
Mor ho!
S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
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