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OBRODA SLOVANOV, občianske združenie, Ochodnica č. 60, 023 35 Ochodnica 

    

 

       Vybavuje : Ing. Pijak Pavol Dátum : 26.3.2023  

Sankcie, teda úmysel škodiť – Duálne vždy vyprodukuje opak, teda 
„Duchovnú“ podporu a šťastie sankcionovaným – Rusko bude výrazne 
posilnené 

 

Hlúposť súčasných Satanských elít Západu je skutočne neuveriteľná!! Ale povedzme si, kto sú tie 
„elity“ Západu?... Sú to tak hlúpi ľudia, že sa zdá, že sú to všetko ľudia Satanovej mysli. Ale reálne, kto 
to sú?  

Všetci na internete píšu, že sú to židia. Teda židia sú takí hlupáci?... Podľa informácii, že židia sa nechali 
vakcínovať mRNA vakcínami asi 95 % dospelej populácie, tak potom je táto predpokladaná retardácia 
židov v Izraeli reálne! Pretože ak sa na Slovensku nechalo vakcínovať týmito Satanskými vakcínami len 
asi 50 % dospelej populácie, tak  my Slováci sme 10 krát schopnejší ako retardovaní židia v Izraeli!! 
Výpočet je jednoduchý!...  (1-0,95)/0,5 = 10....!!   Hoci vieme, že židia – geneticky semiti - boli dávno 
vyvraždení... Teda kto sú súčasní údajní židia? Sú to Chazari, teda Turkická genetika. O kvalite tejto 
genetiky som veľa napísal aj inde. Teda len stručne. Táto Turkická Chazarská genetika je poškodená 
a zdegenerovaná... A preto sú to vynikajúci sluhovia Satana!  

Teda táto zdegenerovaná „elita“ Západu nedokáže chápať, ako funguje tento vesmír a aké sú obmedzené 
možnosti Satana! ... Satan skutočne absolútne nemôže ohroziť „hrdého a duchovne statočného“ Slovena 
a ani žiadneho iného Slovana!!  

 Oni teraz zaviedli „sankcie“ proti Rusku... Dopredu sa smejem!! Základný zákon tohto vesmíru 
je Dualita. Takže ak zavediete proti niekomu sankcie, teda chcete škodiť!!!, tak Zákon duality v tomto 
vesmíre vytvorí okamžite opak k tomuto škodeniu!.....  Teda Dualita nielenže eliminuje úmyselné 
„škodenie“, ale naopak významne pomôže strane, ktorá má byť poškodená!! Pochopili ste dobre 
vysvetlenie, ako funguje Dualita? Že sú dva druhy Duality? Pozitívna a negatívna Dualita – aj tak by 
som to mohol nazvať, hoci som písal o „nepriateľskej a kompenzačnej“ dualite. 

Chápete, akí sú Vaši demokratickí „velitelia“ totálne sprostí?... A totálne  nevzdelaní tupci?! 

Dualitu nikto nikdy z tohto vesmíru – 7. dimenzie - neodstráni!!  
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Preto všetky Sankcie proti Rusku, alebo aj iným štátom a národom, budú mať presne opačný efekt!! 
Národ Ruska sa zjednotí a výrazne posilní!! A aj všetky iné „sankcionované“ národy sa zjednotia 
a posilnia!  

Ale tí tupí, geneticky zdegenerovaní Turkickí Chazari toto nevedia... Chazari nečítali nikdy moje knihy 
a určite ani nebudú čítať! Pretože sa cítia nadradení nad nami Slovákmi a tak je to aj dobre?... Smejem 
sa. Oni Chazari skutočne nevedia, že existuje Duch a Základné zákony tohto vesmíru. Tak ich nechajme 
tak... Oni sa zničia sami!  

Teda analyticky. Ak proti niekomu bojujete?, ale nie ste v práve, tak Duch okamžite zareaguje „Duálne“ 
opačne!! Teda Duch vytvorí prostredie, ktoré bude podporovať toho „sankcionovaného“ a teda 
„nemorálne“ emocionálne napadnutého druhou stranou! Tu sú zasa dôležité emócie... Satanová energia! 
Alebo duchovná neutralita....  Duch a Satan sa veľmi dobre poznajú!! Oni nemôžu medzi sebou 
bojovať. Oni sa doplňujú!!!!!  

Chápete, aké sú totálne mylné všetky súčasné svetové náboženstvá?!!! 

 

S pozdravom 
Pavol Peter Kysucký 
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