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Svetová vojna v r. 2025
Ukrajina je len konečná fáza príprav tejto atómovej vojny
Súčasné dianie na Ukrajine je prvá fáza prípravy svetovej vojny, ktorá vypukne v r. 2025.
Predpovedanie budúcnosti nie je žiadna fantasmagória, ale je to vedecky dobre podložené. Ten, kto
pozná princípy nevedomia od Švajčiarskeho psychiatra C. G. Junga a počul o Akašických záznamoch,
tak vie, je ľudské kolektívne nevedomie je len podmnožina týchto Akašických záznamov. Jungom bolo
dokázané, že určité sny človeku predpovedajú budúcnosť, takže tým bolo nepriamo jasne dokázané, že
budúcnosť je známa.... V knihe „Svetová vojna v r. 2025“ píšem o príčinách tejto atómovej vojny,
narastajúcich symptómoch blížiacej sa vojny a aj presný moment, kedy budeme všetci poznať, že nastal
"ten čas" tesne pred vojnou a nakoniec aj predpovedaný dátum vojny, kedy Rusko v sebaobrane (nebude
mať inú možnosť) zaútočí na Západ atómovými zbraňami a zničí zdegenerovanú zločineckú Západnú
civilizáciu.
Západ chce zničiť Rusko a kolonializovať ho, ako to urobili aj so Slovákmi, Čechmi... Ukrajincami!!
A pozrime sa na tých aktívnych podporovateľov tejto „atómovej“ vojny.... Oni sú tak hlúpi, títo
„demokratickí“ slovenskí otroci slúžiaci zdegenerovanej Západnej Chazarskej civilizácii, zločineckému
spojenectvu síl Satana, že oni skutočne absolútne nechápu, že budú obetovaní a zničení.
Slovensko od koronavírusovej pandémie sa začalo meniť na fašistický zločinecký štát... A s príchodom
Ukrajinských Banderovcov na Slovensko a do EU sa tento proces zrýchli.
Určite neviete, ako to bolo za 2. svetovej vojny? Slováci sa ukázali ako sluhovia Satana s slúžili
Hitlerovi lepšie, ako akýkoľvek iný „otrocký“ národ!! Slováci sú „duchovne“ otrocký národ!! Ale toto
sa musí zmeniť. Slováci, potomkovia slávnych Slovenov, sa musia duchovne obrodiť a vrátiť k sile
duchu ich predkov Slovenov, ktorí zničili Rímsku ríšu... Podrobne o tom, ako sú sfalšované dejiny
Rímskej ríše a celej Európy píšem v mojich knihách, ale hlavne odkazujem na autorov, od ktorých som
čerpal!
Zmena ducha Slovákov na starých Slovenov bude vyžadovať premyslenú ideologickú a vojenskú
výchovu a bude to trvať min. 2 generácie, teda min. 40 rokov!! Však viete, že Alexander Veľký, bol
Sloven a jeho armáda boli Sloveni z podunajska a Karpatska!!?? Neviete ani tento základ nevzdelanci
Vatikánski? Gréci boli vždy piráti a zločinci... (Ako sú teraz aj v EU...) Gréci nikdy nevyhrali žiadne
veľké vojny!!! Boli to vždy len Slovania... Teda Sparta, ktorá odrazila Perzský útok – Sparťania boli
doslova Slovenská vojenská posádka z Panónie a Karpatska na Peloponéze, aby Sloveni eliminovali
Gréckych pirátov.....! Ktorí rabovali, zabíjali a ničili... ako typickí piráti Satanovej mysli a tiež títo
Grécki piráti a zločinci zničili aj Slovanské mesto Trója!!... Neviete, že Homér bol Sloven, doslova
Slovák a jeho diela boli napísané v slovenskom jazyku a len neskôr preložené do gréčtiny?? .... Je
samozrejme pravdepodobné, že pri preklade do gréčtiny, jazyka pirátov, prekladateľ veľa vecí
z pôvodného Slovenského Homérovho textu mohol zmeniť...
Stará Grécka demokracia bola totálne zdegenerovaná zločinecká civilizácia a tiež aj ekonomická a
vojenská katastrofa... A ešte ... však viete, že Etruskovia boli Slovania, ktorí vybudovali starú Rímsku
ríšu, ale ktorej sa potom zmocnili „duchovné“ entity satanovej mysle a preto nakoniec starí Sloveni
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z Karpatska a Panónie cielene a úmyselne zničili Rímsku ríšu??... Neviete? Neviete ani to, že nikdy
nebolo žiadne sťahovanie národov? Že my Slováci sme najstaršie pôvodné autochtónne obyvateľstvo
v Európe a naši predkovia žili na Slovensku už pred 8000 rokmi? Neviete? To nie sú sfalšované
Vatikánske dokumenty... To sú „materiálne“ genetické výskumy!!
Ale to som odbočil. Za 2. svetovej vojny Nemcom slúžila Slovenská „Rýchla divízia“. Rusi im
hovorili „Červení diabli“... pretože mali červené výložky.... A Nemci ich posielali všade tam, kde
nestačili ani nemecké SS špeciálne jednotky... ! Takí boli „dobrí a hrdinskí“ bojovníci tí Slováci,
bojujúci po boku Nemeckých Hitlerovských vojsk..... Nepočuli ste o tom nič, ako Slováci udatne
bojovali za Hitlera proti Rusku??!!
Súčasní Slováci sú duchovne zmrzačení a to sa s nami stalo, ako nastúpil Satanský Vatikán s ich
Rímskym katolicizmom... Ako je komplexne sfalšované toto Rímske Vatikánske katolícke náboženstvo
píšem v mojej knihe „Vatikán je úhlavný nepriateľ Slovákov“. A koľko sme my Slováci – Satanoví
otroci – pozabíjali ruských vojakov a civilistov na území Ruska?? My súčasní Slováci sme duchovní
otroci Západnej zdegenerovanej zločineckej civilizácie.... my katolícki Vatikánski Slováci sa nemôžeme
pozrieť Ruskému pravoslávnemu Slovanovi do očí?.... Takí sme zradcovia ....!! Teraz sa to ukazuje
v plnej miere!! ... Duchovná slabosť a zrada!
My duchovne schopní Slováci, ktorí ešte sme, sa snažme, čo to dá, informovať tých „debilov
slovenských demokratických Západných“, že asi zomrú.... máme už len 3 roky – ako píšem v mojej
knihe „Svetová vojna v r. 2025“.... A to som do tej knihy nenapísal vôbec všetko, čo viem...!?
Tento problém na Ukrajine mal Putin a Rusko riešiť tak o 2-3 roky skôr! Ale je možné, že vtedy ešte
Rusko nemalo tie vojenské „argumenty“, ako teraz? Neviem... nemám potrebné informácie!!
Ukrajinci sú už tak zmagorení tými demokratickými Západnými tuposťami a fašistickou benderovskou
ideológiou, že liečenie mnohých týchto somárov teraz už bude „bolestné“... Ale už nie je iná možnosť,
bude sa to riešiť vojnou, pretože predchádzajúce metódy liečenia duševnej choroby benderovskej
Satanovej mysle zlyhali!!
A snažme sa my Slováci, zastaviť túto fašistickú filozofiu benderovcov na Slovensku... Pretože
Čapútová aj celá vláda – všetko Chazarskí sionisti (Turkická genetika – pozrite sa na Čapútovej nos
z boku... ha, ha) – nás vedú zasa po boku „fašistického Západu a Nemecka“ do vojny proti Rusku!!
Ak sa to nepodarí skoro, tak tým výrazne narastie pravdepodobnosť poslednej atómovej vojny a zničenia
celej Západnej civilizácie........ Oni tí hlupáci na Západe (teda aj v ČR a SR) vôbec nechápu, že riskujú
svoju existenciu!!
Ak sa tieto rozbiehajúce sa procesy realizácie atómovej vojny nezastavia, tak potom Rusko zničí
atómovými zbraňami celú Západnú civilizáciu a teda logicky aj Slovensko, ktoré je v súčasnosti
súčasťou EU aj NATO..... Teda ak táto vojna bude trvať dlhšie, ak zomrie veľa Slovanov, či už
Ukrajincov, alebo Rusov (hoci vieme, že 70-80 % Ukrajiny sú geneticky a aj myslením Rusi), tak tým
horšie.... tým istejšie príde konečné atómové zničenie Západnej civilizácie...! Pretože ak zomrie teraz
veľa Rusov (aj iných Slovanov)... tak Rusi to potom zločineckému a zdegenerovanému Západu už nikdy
neodpustia... Len si zopakujme hlavné dejinné udalosti, ako sa Západ neustále snaží o likvidáciu Ruska
a Ruského národa – potomkov Starej Tartárie :
- Prvá svetová vojna
- Veľká októbrová socialistická revolúcia v r. 1917 – Lenin a spol.
- 2. svetová vojna
- Studená vojna cca od r. 1950 (po založení NATO) až do r. 1989
- Likvidácia ZSSR
- Rozširovanie NATO od r. 1997 a ich zbraňových systémov k hraniciam Ruska
- Vojenský prevrat na Ukrajine v r. 2014 a budovanie Ukrajiny ako budúceho bojiska proti Rusku
Je toho ale podstatne viac, ako Veľká Británia už 100 rokov pred r. 1917 zločinecky postupovala proti
Rusku ...!
www.obrodaslovanov.sk
info@obrodaslovanov.sk

Bankové spojenie :
VUB bank a.s., č. ú. :
SK3002000000003890554755

IČO : 50628496
www.obrodaslovanov.sk

Západ s Ukrajinskými fašistami zavraždili od r. 2014 asi 15 000 civilistov na Donbase. V tom počte nie
sú zabití vojaci, brániaci Donbas. A to nevieme, koľko ľudí úmyselne zavraždili benderovskí fašisti inde
po celej Ukrajine!........ Vynikajúci príklad duševne chorých bláznov Ukrajinských – zmutovaných
Západnou propagandou a možno aj drogami..., sú upálenia a vraždenia v Odese.... Ukrajinský
benderovský štát musí byť zničený a už nikdy nesmie existovať! Slovensko musí mať spoločné hranice
s Ruskom a to čo najskôr!! Mor ho!
Ak Rusko túto akciu na Ukrajine nedotiahne až do konca, tak bude veľmi zle už veľmi rýchlo... Verím,
že Putin to dotiahne až do konca a teda Svetová atómová vojna sa oddiali až na rok 2025!!!
Neveríte, že táto svetová vojna bude?? Ste optimisti.... teda neinformovaní!
Asi pred rokom som napísal rukopis mojej knihy „Svetová vojna v r. 2025“. Čakal som, či sa nemýlim
v mojich predpovediach a či dobre chápem iných prorokov... a tak som čakal... V marci r. 2022 som
pochopil, že tú knihu musím okamžite vydať.
Uvedomte si, že „osud“, ktorý je dopredu dávno „duchovne známy“... sa môže zmeniť... Ale je k tomu
nutná enormná duchovná sila. A v tomto prípade sa jedná o duchovnosť národov!! Bez toho príde
určená, dopredu známa, budúcnosť. .... nebožtíci materiálne založení... ha, ha.
Snažme sa my Slováci, odvrátiť túto svetovú vojnu, tí ktorí sme toho schopní....., ako len budeme
môcť!!
A samozrejme, že sa smejem nad tou „kravou“ primátorkou mesta Sliač, ako okolo 25.2.2022 na TA3 –
sionistickej TV – doobeda vykladala o EU fondoch... čo všetko ona za 2 roky urobila??... Nič
nepovedala o tom, že na Sliači bude USA armáda aj s atómovými zbraňami..... Teda tá ženská sliepka,
ten ženský slepačí mozog.... samozrejme „demokratický“.... nechápe, netuší - je to nad jej „slepačie
ženské mozgové“ možnosti - že za 3 roky bude Sliač zničená ruskou taktickou atómovou hlavicou... ha,
ha... A samozrejme občania Banskej Bystrice a Zvolena a okolia ... nič??? Ste spokojní Slováci, že
Slovensko bude zamorené rádioaktivitou? Vy schopní ešte myslenia, predávajte svoje nehnuteľnosti
v okolí Sliača, Kuchyne a aj v Bratislave, sídle sionistických Chazarských úradov Slovenských
a sťahujte sa do oblastí Slovenska mimo tento cieľ ruských taktických atómových hlavíc.... Dokiaľ ešte
dostanete za ne adekvátnu cenu... Ale samozrejme, že sa môžem mýliť.... Neverte mi a premýšľajte
a overujte si údaje.... ste „duchovne“ slobodní a máte právo na svoje myslenie.
A samozrejme, že v prípade tejto atómovej vojny bude paradoxne nakoniec „atómovo“ najbezpečnejšia
Ukrajina, zničená súčasnou konvenčnou vojnou.... Je to na smiech..., keby to nebola tragédia!
Za socializmu bola taká Slovenská mládežnícka hudobná skupina, ktorí v jednej pesničke spievali
„radšej budem dnes aktívny, ako zajtra rádioaktívny“...
Preto Slováci – nebojte sa strašeniu súčasnej „demokratickej“ sionistickej vlády na Slovensku –
smrteľne nepriateľskej Slovákom. Nebojte sa, že Vás strašia nejakými § z trestného zákonníka...
Klamú!!! Oni sú zodpovední podľa týchto § za propagáciu, podporu a šírenie vojny na Ukrajine!!
Opakujem, nič Vám po právnej stránke nehrozí.... Naopak, súčasná vláda je zodpovedná za propagáciu
vojny! Ak zostanete bez aktivity?, tak sa nečudujte, že potom vojna príde aj k nám! Nechápete tupci
Vatikánski a Západní demokrati Bratislavskí? Vieme, že aj Bratislava je sídlo AntiRuska na Slovensku
a tak logicky bude zničená ruskými atómovými zbraňami?... Neviem, uvidíme, ako sa Rusi v r. 2025,
v čase 3–dňovej celoplanetárnej atómovej vojny – rozhodnú.... Ale ja v Bratislave v tom čase určite
nebudem!!
A už určite nebudem v Prahe, ktorá je doslova spomínaná „českým pastierom svíň“, že Praha bude
„ohňom horiacej oblohy“ komplexne zničená a už nikdy nebude existovať....
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Už dávno viem, prečo proroctvá predpovedajú Svetovú vojnu Ruska proti Západu!! Ale možno sa zasa
mýlim, ako už veľa krát? Dúfam, že sa mýlim a Svetová vojna v r. 2025, ani predtým a ani potom
nebude!! ......... oh...
Preto mi neverte, možno sa zasa mýlim! Však už toľkokrát som sa zmýlil...
Ale aj tak, robme Slováci, čo môžeme proti vojne a hlavne žiadne zbrane a žiadna pomoc Ukrajinským
benderovským fašistickým zločincom!! Ak sa táto vojna neskončí čo najskôr.... a Rusko skoro neobsadí
celú Ukrajinu a nezničí fašistické benderovské sily na celej Ukrajine, tak ochraňuj nás Boh! Konečná
atómová vojna podľa zákonitostí a princípov uvedených v mojej knihe „Svetová vojna v r. 2025“ bude
určite!!
Podľa tejto mojej knihy budete jasne poznať, ako sa vojna blížia a kedy presne vypukne... doslova
budete to vedieť niekoľko dní dopredu, ako sa to stane!
Dúfam, že sa mýlim a že Slováci a ostatní Európania sa spamätajú a odmietnu vojnu s Ruskom.
S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
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