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Štyria jazdci apokalypsy

Štyria jazdci apokalypsy sú  Mor, Hladomor, Vojna a Smrť. Zobrazujú sa dvoma spôsobmi. Jeden je, že 
všetci štyria jazdia vedľa seba. Druhý spôsob zobrazenia je, že prví traja Mor, Hladomor a Vojna sú 
vedľa seba a Smrť ide za nimi. Tento spôsob zobrazenia sa mi zdá symbolicky presnejší. 

Bežne vôbec nesledujem STV televízne noviny, pretože je to klamárska Západná TV. Takže z tých správ
sa len smejem a je to pre mňa stratený čas.... Ale „náhodou“, bola to čistá náhoda.... som v r. 2015, 
myslím okolo 3. až 5. júla prepol na STVI a ukazovali Fica. Bol v Moskve na jednaní s Ruským 
predsedom vlády Medvedevom ohľadne plynu pre Slovensko. A neočakávane sa na jednaní objavil 
Putin. Urobil si ten čas a prišiel Ficovi niečo povedať. Na STV1 v správach ukazovali len krátky záber 
z tohto jednania. Bol dlhý stôl. Na ľavej strane sedel Fico a okolo neho asi 10 ľudí. Na pravej strane 
v strede sedel Putin a okolo neho asi 20 ľudí. Putin niečo hovoril a Fico s vydeseným výrazom v tvári 
počúval ..... Asi som bol len sám, že som si všimol výraz Ficovej tvári?? Pretože sa o tom nikdy nikde 
nehovorilo.... Bol som preto zvedavý, čo bude Fico hovoriť, keď príde na Slovensko. Na druhý deň som 
úmyselne sledoval správy na STV1. Ako Fico vystúpil z lietadla, tak dal reportérom jeho osobnú správu,
čo dojednal v Rusku. Vyhlásil, že Slovensko musí do r. 2020 vypestovať na svojom území minimálne 80
% potravín.... Teda výsledok jednania o plyne bolo, že Slovensko sa musí do r. 2020 stať aspoň z 80 % 
sebestačné v produkcii potravín...?? Zaujímavé... Reportéri boli prekvapení... ja som nebol vôbec 
prekvapený.
V r. 2016 Putin niekoľkokrát verejne vyhlásil, že okolo r. 2025 môže vzniknúť veľká vojna a preto 
Rusko do r. 2025 musí kompletne celú armádu vyzbrojiť novými modernými zbraňami....!! Myslím, že 
zas som počul verziu, že tá veľká vojna môže vzniknúť po r. 2025 a nie okolo r. 2025. V tom čase to bol 
detail, ale teraz v r. 2021 aj to už je zaujímavý rozdiel.

Súčasná pandémia koronavírusu je Prvý jazdec apokalypsy, je to Mor! Vieme všetci, že koronavírus je 
umelo vytvorený. Tiež vieme, že koronavírus je mierne nebezpečnejší ako obyčajná chrípka. Tiež vieme 
na príklade z Indie a iných štátov, že Ivermectin má skoro 100 % liečebný účinok proti tejto chorobe. 
Takže to by nebol problém... Ale vieme, že „demokratické“ štáty EU a Západu zakázali používať 
Ivermectin! Prečo? Pretože organizujú Mor, Prvého jazdca apokalypsy. Toto organizujú Slobodomurári 
a ich tajné mocenské Satanské organizácie.

Druhý jazdec apokalypsy, ktorý príde, bude Hladomor. Už sa na ňom intenzívne pracuje. Všetci ste si 
všimli, ako závratne vzrástla cena plynu v Európe. A určite si všimnite, ako reagoval Putin... Vyhlásil, že
Rusko dodá maximálne množstvo plynu, že toto zvýšenie cien plynu nie je v záujme Ruska...?? Nie je 
v ruskom záujem? Však Rusi na tom dobre zarobia?? Prečo to nie je v ich záujme? Je za tým niečo iné??
Je!! Putin vie, že sa rozbieha Druhý jazdec apokalypsy!! Začína to energetickou krízou. Ako budú drahé 
a dokonca nedostupné energie, tak sa významne zníži produkcia potravín. Vidíte, ako vo Veľkej Británii 
nemajú na benzínových čerpacích staniciach pohonné hmoty?? Vraj im chýbajú vodiči kamiónov. 
Údajne až 100 000 vodičom im chýba?... Odrazu? Smejem sa... Tomu môže veriť len hlupák. To nie je 
žiadna nepredpokladaná náhoda! To je organizované!! Uvidíte, že za pár mesiacov budú chýbať vodiči 
kamiónov aj v Nemecku, Francúzsku... Poľsku a Slovensku.
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Ďalším krokom bude organizovanie, aby poľnohospodári neobrobili polia a tým pádom vypestovali 
podstatne menej potravín, ako za „normálneho stavu“... Opakujem, budú to organizovať, ale budú sa 
tváriť, že je to slobodná tržná ekonomika a zhoda nešťastných náhod....
Ako dôkaz toho, že to organizujú, je najnovší návrh 
Kopírujem link z veb stránok Zem a Vek :
https://zemavek.sk/europarlament-rokuje-o-zakaze-chladniciek-a-mrazniciek/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=europarlament-rokuje-o-zakaze-chladniciek-a-
mrazniciek
Krátky výber z tohto článku :
V pondělí 11. 10. 2021 bude Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu (ENVI) hlasovat o 
stanovení vyjednávacího mandátu pro Evropskou komisi a členy europarlamentní delegace, kteří budou 
EU zastupovat na Konferenci OSN o změně klimatu v britském Glasgowě. Švédský europoslanec Pär 
Holmgren z frakce Zelených předložil do textu mandátu vyjednavačů za EU návrh, jehož podstatou je 
návrh urychlení zákazu používání některých plynů – zejména – hydrofluorocarbonu (HFC). Tento plyn 
je mimo jiné používán jako chladící médium v potravinářství. Schválení jeho návrhu by způsobilo kolaps
potravinářské výroby v EU.
Podle skupiny nařízení EP a Rady označovaných jako „hygienický balíček EU“ musí být těla zvířat po 
porážce na jatkách zchlazena na teplotu, kterou legislativa předepisuje pro další zpracování na maso a 
masné výrobky. Podle pravidel stanovených v hygienickém balíčku jsou k tomu využívány chladící linky 
poháněné právě HFC. Tento plyn je používán jako chladící médium i u vozidel, jimiž je maso 
přepravováno k dalšímu zpracování a rozváženo do maloobchodních prodejen. Bez jeho použití by 
nebylo možné provozovat v maloobchodních prodejnách ani chladící pulty na mléko a mléčné výrobky 
jako jogurty, tvaroh nebo máslo. Kromě masného průmyslu je HFC používán i při zpracování ovoce a 
zeleniny.
Urychlení zákazu HCF, jak je navrhuje zástupce frakce Zelených, na rozdíl od jejich predikovatelného 
postupného snižování zakotveného v současném znění práva EU, by přivodilo paralýzu rozsáhlé části 
nejen potravinářského sektoru, ale i mnoha průmyslových továren, kde je chlazení rovněž používáno 
mim jiné i s ohledem na požadavky práva EU v oblasti pracovních podmínek zaměstnanců.

Takže opakujem, aj Druhý jazdec apokalypsy - Hladomor je organizovaný!
A po Hladomore, ak sa im podarí rozbehnúť tohto jazdca, už bude ľahko naštartovať Vojnu. Aby sme 
nedospeli až k Vojne, treba reagovať už teraz a brzdiť Mor. Teda treba rázne postupovať proti úmyselne 
nefunkčným súčasným koronavírusovým opatreniam. Koronavírus sa dá ľahko liečiť. Určite sa nedávajte
vakcínovať, pretože ja si myslím, že tieto vakcíny sú úmyselne doslova „jedovaté“ a budú zabíjať ľudí. 
Však uvidíme za rok, za dva roky. Možno sa mýlim, a ukáže sa, že vakcíny boli tiež jeden z dobrých 
nápadov? Ale ja im neverím, ak ani farmaceutické spoločnosti, ktoré ich predávajú, tak za nič neručia, 
neručí ani štát a neručí vám  ani lekár za nič?!!! Tak čo, som debil, aby som si „experimentálnu“ látku 
dal pichnúť do seba? Preto Vy antivaxeri, aj Vy vacínovaní, ktorí ste prezreli... a vytriezveli z Vášho 
omylu, tvrdo vystupujte proti tým, ktorí majú strach!! Ten človek, ktorý je vystrašený ako myš... bolí sa, 
má strach zo všetkého.... taký človek nesmie byť na vedúcich pozíciách, kde zodpovedá za 
podriadených. Takýto vystrašený zajac, ktorý kľučkuje ako zajac, že má strach... taký nesmie zastávať 
ani vedúce postavenie v štátnych úradoch a ani v súkromných firmách... Ak Vás nejaký vedúci pracovník
straší – že má sám strach – že sa musíte vakcínovať!, tak ho pošlite do riti, že čoho sa bojí!
Ja som sa pred pár dňami úmyselne nakazil na koronavírus. Dozvedel som sa, že jeden známy má už 
týždeň koronavírus a ťažký stav, tak som za ním zašiel. Povedal som mu, čo má užívať a doniesol som 
mu dve plastové fľaštičky s kvapátkami – jedná chloritan sodný a druhá kyselina citrónová a ukázal som 
mu, ako sa pripravuje MMS. A už na druhý deň som dostal koronavírus... Odrazu som začal kašľať 
a kašeľ sa mi len ťažko dalo zastaviť. A pri kašli ma bolelo v hrudi... OK. Vyskúšal som si na sebe moje 
vlastné metódy. Za 5 hodín som bol úplne fit. Ešte pre istotu som bral „moje“ lieky aj na druhý deň, aby 
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sa choroba nevrátila a OK.... Takže aj bez Ivermectinu sa dá koronavírus ľahko liečiť. Podrobne 
o mojich liečebných metódach píšem v knihe „Nebezpečná vakcinácia“. Hoci je jasné, že Ivermectin by 
bol najlepšie riešenie. Ja len nechápem, že mne zakážu nejaký liek, hoci aj jed, ak si ho chcem dať??!! 
Ako je možné, že mne zakážu Ivermectin? Ak ho chcem?! A sám si za to zaplatím?.... Čo to je toto za 
„demokratický“ štát?? Pre moje vyliečenie som použil : 20 000 jednotiek vitamínu D, 15 000 mg 
vitamínu C, 2 dávky MMS a každých 15 minút som žul zázvor a držal som ho v ústach čo najdlhšie (v 
žalúdku zázvor nemá žiadny účinok). Je veľký rozdiel, či vírusovú chorobu začnete liečiť hneď na 
začiatku, alebo až potom, keď choroba prepukne naplno a ste v ťažkom stave! Tie vysoké dávky preto, 
pretože sa nejedná o zvýšenie imunity vitamínmi, ale o liečenie choroby. Tieto vitamíny sú toxické pre 
vírusy, zabíjajú vírusy, teda sú to lieky!! V našom zemepisnom pásme už v septembri slnko nevytvorí 
v tele človeka vitamín D. Preto má človek totálny nedostatok tohto vitamínu. Ak si dáte len 5000 
jednotiek, tak sa okamžite v tele „stratí“ a nemáte ho v krvi, aby liečil a zabíjal vírusy. Preto si musíte 
dať okamžite veľký prebytok. Napr. v Bolívii, najchudobnejšom štáte Latinskej Ameriky, ktorá má cca 
11 miliónov obyvateľov, doporučujú prvú dávku vitamínu D až 30 000 jednotiek a na druhý deň, ak to 
nezaberie dostatočne, tak 50 000 jednotiek... A v Bolívii za celý rok zomrelo len cca 600 ľudí na 
koronavírus a na Slovensku 12 600??? Chápete? V Bolívii ťažké bakteriálne zápalové stavy pľúc 
koronavírusom liečia tiež s MMS? O vynikajúcich liečebných účinkoch MMS a ich skúsenostiach 
urobili v Bolívii medzinárodnú konferenciu. Zo Slovenska tam určite nikto nebol.

Takže bojujme už proti tomuto Prvému jazdcovi apokalypsy všetkými silami. Na všetkých postoch – na 
úradoch, v polícii, v armáde, v nemocnici, na ministerstvách... v štátnych firmách, v súkromných 
firmách... Musíme odstaviť tých, ktorí majú strach!! Pretože oni, tí vystrašení, ktorí kľučkujú ako zajace 
a nevedia, čo majú robiť.... oni skutočne sú bezradní a vystrašení... tí nás nesmú dostať do nešťastia, 
ktoré pre nás Slobodomurári a iní organizujú... VOJNU!
Mor ho!

Putin vie, čo sa chystá.... Má svojich poradcov. V Rusku je veľa múdrych mužov....
Poznámka pre neveriacich... Pre tých, ktorý neveria v existenciu Boha a Satana. Ľutujem, ale mýlite sa. 
Boh skutočne existuje a skutočne existuje aj Satan. V knihe Obroda Slovanov som nezvratne dokázal, že
v tomto vesmíre existuje Duch. Je to ten kresťanský „Duch svätý“. Smejem sa, pretože oni tí farári 
vôbec nevedia, čo je to ten „Duch svätý“... Krátko z mojej knihy. Jeden zo základných zákonov tohto 
vesmíru je Dualita. Všetko má svoje protiklady. Preto ak existuje hmota, tak musí existovať pri hmote aj
„nehmota“. Čo je to tá „nehmota“, ktorá existuje s hmotou“? Je to Duch. 
Ešte sa smejem, že v prvej mojej knihe „Demokracia je principiálny omyl“ píšem, že číslo 4 je veľmi 
zvláštne číslo v tomto vesmíre. Všetko dôležité je zložené zo 4 komponent, súčastí. Napr. sú 4 svetové 
strany, sú 4 rozmery priestoru - x, y, z a čas, sú 4 komponenty DNA, sú 4 krvné skupiny, C.G. Jung 
objavil 4 funkcie ľudskej psyché, človek má 4 končatiny, 4 mytologické živly – oheň, voda, vzduch, 
zem, 4 psychologické typy človeka – cholerik, sangvinik, melancholik, flegmatik..... a 4 jazdci 
apokalypsy... 
Síce Biblia hovorí o svätej trojici – Otec, Syn a Duch svätý. Je to ale omyl. Je svätá štvorica : Otec 
(Boh), Duch (Duch Boha, ktorí je prítomný v celom tomto vesmíre), Syn (Ježiš a iní vysokí duchovia, 
ktorí sa reinkarnovali do ľudského tela, ale nie sú to ľudia), Duša (duše ľudí, ktoré sa reinkarnujú pri 
narodení a po smrti odchádzajú do inej dimenzie).

Na záver :
Ten, kto zakáže predaj a distribúciu knihy Obroda Slovanov a mojich článkov tu na tomto vebe, nech 
zomrie. Ten, ktorý sa vedome aktívne zúčastní na procese zakázania predaja a distribúcie tejto knihy 
a mojich článkov, nech zomrie. Ten, kto sa zúčastní na poškodení a/alebo likvidácii mojej osoby, 
mojich blízkych, kamarátov, akýmkoľvek vedomým spôsobom (teda myslením vedel, čo robí) kvôli 
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mojim knihám a článkom, nech zomrie....!!!! Ten, kto urobí „toto zlo“ proti mne a mojej rodine a 
kamarátom nevedome, nech vážne ochorie on, alebo 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 násilie 
a pritom sa tváriť, že on za to nemôže, pretože on to nevedel..... Západná civilizácia zaviedla „zločinecké
Rímske“ pravidlo „neznalosť zákona neospravedlňuje“. Tak na princípe „ako sa do lesa volá, tak sa 
z neho ozýva“, ja vznášam svoju 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 ...... 
Nemám strach zo smrti a som odhodlaný 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?, že viem, že súčasné Vatikánske náboženstvo je nereálne a mylné?! 

Vojna nemusí byť, ak bude dostatočné množstvo ľudí vzdelaných a nebojácnych... a budú aktívni vo 
svojom okolí!! Za socializmu bola taká pesnička „Radšej budem dnes aktívny, ako zajtra 
rádioaktívny....“ Spieval to, myslím, Robo Grigorov.

S pozdravom

Pavol Peter Kysucký, 12.10.2021

Poznámka dňa 27.10.2021 :
Na vebe  https://www.slovanskenoviny.sk/cinska-pomsta-tisice-podnikov-sa-v-europe-zastavia/ sa píše :

Skupina európskych spoločností na výrobu a spracovanie kovov vydala varovanie pred 
katastrofálnymi následkami nedostatku čínskeho horčíka a vyzvala na opatrenia proti hroziacemu
riziku zastavenia výroby v Európe.

Keďže EÚ je takmer úplne (na 95%) závislá od Číny pokiaľ ide o spotrebu horčíka, európske 
priemyselné odvetvia vyrábajúce a spracuvajúce hliník, železo a oceľ, ako aj ich dodávatelia surovín, už 
teraz trpia jeho nedostatkom. V budúcnosti hrozí, že sa tento problém rozšíri cez hodnotové reťazce na 
tisíce európskych podnikov a ohrozí milióny pracovných miest, a to aj v kľúčových odvetviach, akými sú
automobilový priemysel a stavebníctvo. Autori výzvy predpovedajú, že do konca novembra sa zásoby 
horčíka v Európe úplne vyčerpajú, čo povedie keď aj nie k úplnému, no k veľmi vážnemu kolapsu 
európskeho priemyslu.

Čo sa vlastne stalo a aké sú príčiny?

Na začiatok je vhodné spomenúť, že horčík má široké využitie v metalurgickom a strojárskom 
priemysle. Horčík je najľahší konštrukčný materiál používaný komerčne. Zliatiny horčíka vážia štyrikrát 
menej ako oceľ. Navyše je horčík výborne spracovateľný. Preto sa hlavne používa ako ľahký 
konštrukčný kov v zliatinách. Najmä sa aktívne používa v automobilovom a leteckom priemysle.

Čína v posledných rokoch dodávala 80-85%  globálnej produkcie horčíka. Mimochodom, Rusko, ktoré 
má najväčšie zásoby tohto kovu na svete, je druhým najväčším producentom po Číne, no dodáva ho v 
objemoch 13-15 krát menej ako Číňania. Výroba je sústredená v továrňach v Bereznikách (AVISMA) a 
Solikamsku („Solikamský horčíkový závod“). A je celkom príznačné, že po niekoľkoročných sporoch a 
konaniach o prevode vlastníctva akcií závodu Solikamsk nedávno generálna prokuratúra žiadala ich 
odňatie v prospech štátu s odvolaním sa na nezákonnosť privatizácie v roku 1992- 1996.

Avšak naspäť k európskemu nedostatku horčíka. Európa sama spotrebúva asi 17% horčíka na svete, no 
produkuje ho minimálne. Preto je takmer úplne závislá od dodávok z Číny. Vláda ČĽR však v septembri
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rozhodla o zatvorení 35 z 50 hutí a znížení výroby v ostatných o polovicu. V skutočnosti práve toto 
spôsobilo taký silný deficit.

A teda je čas položiť si otázku „Kto to urobil?“ inak povedané — prečo Čína tak drasticky znížila 
produkciu horčíka? Odpoveď je jednoduchá: kvôli energetickej kríze. Tej energetickej kríze, ktorú 
vyvolala západná „zelená agenda“. Kvôli samotnému „zelenému prechodu“ k uhlíkovej neutralite, ktorý 
Západ vnucuje sebe a zvyšku sveta.

Čína v rámci plnenia týchto požiadaviek nielen sľúbila dosiahnuť spomínanú uhlíkovú neutralitu do roku
2060, ale začala sa týmto smerom aj aktívne uberať. V júli Čína zaviedla nový systém výmeny kvót 
CO2. Ešte predtým Čína začala aktívne zatvárať uhoľné bane – za pár rokov ich bolo zatvorených 
niekoľko stoviek. A v septembri krajina čelila ťažkej energetickej kríze, ktorú bolo potrebné riešiť nielen
otvorením predtým zakonzervovaných baní, ale aj direktívnym znížením spotreby elektriny.

Mimochodom, problém nedostatku horčíka sa už dostal aj do Severnej Ameriky. Kanadská spoločnosť 
na výrobu polotovarov z hliníkovo-horčíkovej zliatiny „Matalco Inc.“ minulý týždeň zákazníkom 
oznámila, že dostupnosť horčíka „vyschla“, a ak bude nedostatok pretrvávať, bude musieť v budúcom 
roku znížiť výrobu a dodávky. Európska únia v súčasnosti rokuje s Čínou a nalieha na ňu, aby zvýšila 
produkciu horčíka. No, samozrejme, bez ponuky pomoci vo forme dodatočných dodávok energie: 
predpokladá sa, že Číňania musia nájsť sami dodatočnú energiu, aby uspokojili európske potreby.

Je však jediný problém s horčíkom?

Minulý rok sa vo svete objavil nedostatok mikroobvodov, kvôli čomu už automobilový priemysel (a 
nielen on) trpel a trpí stratami, keďže sa s nedostatkom čipov nevie vyrovnať. Nedávno sme písali aj o 
úplne inom druhu nedostatku – o deficite vodičov nákladných áut, ktorý je obzvlášť akútny v Spojenom 
kráľovstve. Začalo sa však okamžite črtať zaujímavé pokračovanie: po vynútenom zvýšení platov pre 
kamionistov čelila Británia vážnemu nedostatku vodičov autobusov. Každý počul o nedostatku uhlia a 
plynu v Európe (a mimochodom aj v juhovýchodnej Ázii). Deficit hnojív sa v Európe predpokladá na 
jar. Navyše, celý svet je tiež na hranici medeného deficitu – jej zásoby na londýnskej burze klesli za 
polstoročie obchodovania na rekordné minimum a cena za rok vzrástla jedenapolnásobne.

Zoznam pokračuje. A všetky tieto problémy nesúvisia len s pandémiou COVID-19. Sú viac-menej 
vyvolané aktivitami Západu. Po prvé, špecifickými metódami riešenia krízy, založenými na emisii 
nezmyselných a nezabezpečených objemov svetových mien (predovšetkým dolára). Po druhé, Západom 
inšpirovaná „zelená transformácia“, ktorá vo svojej propagovanej forme nie je ani tak starostlivosťou o 
prírodu, ako skôr potrebou udržania si ekonomickej prevahy na úkor iných krajín.

Takéto kroky budú mať za následok nárast inflácie, vážny nedostatok rôznych tovarov a permanentné 
prejavy energetickej krízy, čo bude problém globálny. Tak sa dnes čoraz častejšie objavujú fotografie 
poloprázdnych regálov v amerických supermarketoch, ktoré pripomínajú pulty sovietskych obchodov na 
prelome 80. a 90. rokov.

Autor :  Valerij Michajlov

Jasné....... je to koordinované a dopredu plánované!! Neverte tomu, že tie „elity“ ekonomické 
Satanistické, demokratické.... nevedia dopredu, čo robia?!! Ste hlupáci Slováci!!  Teda tí chumaji 
nevzdelaní a duchom slabosi!!!!!!
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Preto bojujme my silní a neohliadajme sa na ten duchovný priemer, ktorí ničomu nerozumejú a sú 
posratí od strachu…….. My ostatní silní a „duchovní bojovníci“ musíme zachrániť 
nielen svoje deti, ale aj celý národ... Mor HO!!
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