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Srbský štát treba zrušiť

Musím upozorniť, že Srbsko sa na Slovensku aj v Česku časťou populácie nekriticky chváli a podporuje.
Ja som dospel k záveru, že Srbský štát treba zrušiť. 
To napriek tomu, že Pjakin vychvaľuje Srbsko, že je historicky sformovaný štát a preto je to veľmi silný 
štát a také štáty sú na vyššej úrovni stability, ako projektovo sformované štáty. 
Nesúhlasím s ním.
V knihe Obroda Slovanov som jasne napísal, že tieto dve ruské teórie „Dostatočne všeobecná teória 
riadenia“ a „Koncepcia spoločnej bezpečnosti“ sú pravdivé len na 50 %. Nič viac. Pretože ich základná 
idea, že všetko vychádza z 3 princípov “miera-matéria-informácia“, je pravdivá len na 50 %. Polovica 
tohto princípu je chybná. Podrobne vysvetlené v mojej knihe.

Dokazujem, že najvyšší princíp moci a riadenia je Hierarchia, ktorá sa skladá z materiálnej hierarchie 
a duchovnej hierarchie a že duchovná je vládnuca a nadradená. Preto píšem, že štáty, ktoré nie sú 
schopné vyprodukovať na všetky vrcholné pozície duchovne nadradených hierarchicky vodcov 
a vládnucu vrstvu, tak také štáty nemôžu dlhodobo existovať!!

Genetika a myslenie sú vzájomne závislé. To platí nielen pre jednotlivcov a osoby, ale aj pre národy. 
Slovania sú prvotná - ešte nezdegenerované genetika a teda sú aj duchovne najsilnejší. Ak si pozriete 
genetiku Srbska, tak Slovanskej genetiky tam je už veľmi málo. Ja mám osobné skúsenosti, že v Srbsku 
vládne podvod a zločinnosť na každom kroku. Akonáhle sa v Srbsku niekto dostane na pozície moci, 
okamžite začne klamať a kradnúť...... Hranicu medzi Slovanmi a „Orientálcami“ v Srbsku by som dal asi
do polovice cesty, až 2/3 cesty, medzi Novým Sadom a Belehradom.
To je znak poškodenej genetiky. Srbi nie sú Slovania, aj keď majú slovanský jazyk a píšu ako Rusi 
azbukou, ale sú to orientálci. A tak, akú majú genetiku, tak aj myslia.
Preto som presvedčený, že Srbsko ako štát bude treba zlikvidovať. Sever Srbska, kde je veľká časť 
genetiky Slovanskej, bude treba pripojiť k budúcej Veľkomoravskej ríši Uhorskej (článok o tom inde na 
tomto vebe) a zvyšok spojiť do jedného „orientálneho Balkánskeho“ štátu, kde vrcholoví predstavitelia 
moci nebudú z týchto národov, ale im budú vládnuť Slovania! 

Taktiež treba rozdeliť aj Chorvátsko. Ten, kto pozná Chorvátov, tak vie, že je obrovský rozdiel medzi 
severom, stredom a Chorvátskym juhom, pobrežím. Pobrežie Chorvátska boli historicky od Rímskej ríše
piráti a vrahovia....... Spomínate na Ustašovcov?.......... 
Slovinsko je na úplne inej genetickej a aj duchovnej úrovni. Slovinsko bude celé prijaté do nového 
Uhorského štátu. 
Do toho nesedí Macedónsko. Pretože Macedónčania sú na vysokej duchovnej úrovni – tým myslím 
Slovanskú genetickú populáciu. Samozrejme, že Macedónsko má pravdu, že Alexander Veľký, bol 
Macedónčan a teda Slovan! Podrobne – v rámci možnosti rozsahu týchto kníh - to dokazujem v mojich 
predchádzajúcich knihách. Gréci boli piráti a zločinci, boli to zbabelci, s Grékmi by Alexander Veľký 
absolútne nemohol dobyť Perziu .... To je Vatikánsky a Západný podvod – a oni poznajú pravdu!
Preto sa pre Macedónsko musí pripraviť nadradené postavenie medzi týmito „Orientálcami“ na Balkáne!
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Je to ich genetika a duchovná nadradená úroveň – len bude trvať určitý čas, kým sa z duchovného 
spánku zobudia..... Ale výsledok je istý!

S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
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