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Slovenské tajné služby musia čítať Kysuckého, ak nechcú pred Západnými 
a Ruskými tajnými službami vyzerať ako debili.... 
 
Ja chápem, že v tajných službách Slovenska pracuje veľa totálne rozdielnych ľudí myslením a aj 
„duchovnou“ úrovňou ich duše... 
Ale ak človek, ktorý pracuje v tajných službách Slovenska nechápe, ako funguje „Duch“, tak je to jeho 
doslova smrteľný problém!!... Určite bude bojovať počas svojho života o svoj život. „Nechápajúcich“ 
a nevzdelaných doslova ich  „kolegovia môžu aj zabiť“... Bude sa to už skoro mlieť v tajných službách 
sto krát viac ako doteraz!!  Pochopte vy v tajných službách, že na Vás sa vzťahujú zákony funkcie 
„Ducha“ mnohonásobne, doslova rádovo, viac, ako na bežných ľudí!! .......... A prečo? Pretože v tajných 
službách sa môže rozhodnúť o osude národa a aj štátu!!.... Preto! ... Vy ste zodpovední skoro za všetko?, 
aj ak by ste nechceli!!.... Uvedomte si svoje možnosti a silu!! 
Ak píšem o „Duchu“, tak myslím samozrejme aj kresťanského „Ducha svätého“... Kresťan je 
nasledovník Krista .. a nie Vatikánu!! ... Jasné?! Ježiš geniálne jednoducho vysvetlil v Novom Zákone, 
ako funguje myslenie človeka, ale fungovaniu „Ducha“ sa vyhol?.......Prečo?.... Avšak ja si myslím, že 
sionistická Vatikánska Biblia úmyselne sfalšovala Ježišovo posolstvo a jeho možné informácie aj 
o DUCHU! Prečítal som celú Bibliu a tam prakticky nikde nie je, čo je ten ich Vatikánsky „Duch svätý“ 
a ako funguje?....... Ale ja viem, prečo vo Vatikánskej sionistickej židovskej ideológii nie je nič o 
„Duchu svätom“!!  
Duch svätý, je viac náš „Duch“ Slovenov, ako duch Západu a sionistov....... Je to hlavne náš Duch!! 
Pretože sme schopní mu rozumieť podstatne lepšie, ako akákoľvek iná rasa a národ na tejto planéte. 
A sila Ducha tohto vesmíru je nekonečná!!!!  
 
Preto vážení Slovenskí tajní, nemyslite si, že uniknete niekedy svojmu osudu! Nikto neunikne pôsobeniu 
„Ducha“... Jeho pôsobenie je jeho myseľ! 
 Smejem sa nad tým, čomu ľudia prikladajú dôležitosť a nechápu, že sa blíži svetová atómová 
vojna, v ktorej bude definitíve zničená celá Západná civilizácia!!  
Už geniálny Švajčiarsky psychiater C. G. Jung vyhlásil, že „budúcnosť je známa“..... Ale však to bol 
Západný vedec!! Bol to v tom čase vrchol Západnej vedy........ To nebol nejaký šarlatán, prorok? Ako 
napr. Nostradámus alebo Vanga?... Alebo ten v USA „spiaci“...  
 
Ľutujem tých, ktorí nevedia o existencii Ducha a že Duch rozhoduje o všetkom v tomto vesmíre a teda aj 
na Zemi a aj doslova v každej rodine!! ..... V knihe Obroda Slovanov v kapitole 43 som napísal už v r. 
2019, čo sa stane!! A nie je možné to zmeniť!! .... Všetko sa teraz plní, ako som predpovedal! ... Teda ja 
som nepredpovedal?, ja som to vedel!! Opakujem, „budúcnosť je známa“....  
 
S pozdravom 
Pavol Peter Kysucký 
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