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Testovanie národov, národností a štátov

 V súčasnosti prebieha globálne testovanie národov, národností a štátov na kronavírusovej akcii 
sionistov. Testuje sa, do akej miery sú ktoré národy ochotné a schopné zotročenia......
Je to prvý stupeň prechodu od demokracie k tyranii. To, že demokracia u väčšiny národov prejde 
spontánne do tyranie, som jasne dokázal v mojich predchádzajúcich knihách. Tu nemám priestor sa tým 
ďalej zaoberať.
Ale ktoré národy a ich štáty sa nestanú tyranské a despotické? 
Súčasná vláda na Slovensku chce zrealizovať celonárodné testovanie na koronavírus. Je jasné, že všetky 
politické strany, ktoré sa zúčastnia tohto „testovania“ sú vlastizradcovia a zločinci!! Budúca, už skorá 
moc nadnárodná, sa s nimi vysporiada..... nerobte si s tým teraz problémy! Pritom je zaujímavé, že 
okrem Kotlebovcov (či už sú fašisti, alebo nie, ja neviem) sa však žiadna strana nedištancovala od tejto 
snahy o zotročenie Slovákov! Chápete?! Len je asi škoda, že Kotlebovci sú tak jednoduchí a bez 
vzdelania........

Ale ako to teda vyzerá so Slovákmi? Ako vyzerajú v tomto „teste zotročenia“ Slováci? No 
samozrejme, že veľmi zle. Však všetci schopní muži myslenia a s dostatočným vzdelaním vedia a vidia, 
že Slováci sú ako psy, asi v Európe tí najdisciplinovanejší „možní“ budúci otroci.......... Však buďte 
zodpovední ........ a spolu to dokážeme.....?? 
Ale sa smejem, pretože toto testovanie získa výsledky, ktoré absolútne nebudú platiť na Slovanov, teda 
Slovanmi myslím genetiku Slovanskú!!
Čítali ste v mojej poslednej knihe v Kapitole 35 o experimente Dr. Calhoula? Označil som to v tejto 
kapitole ako druhý typ ľudskej degenerácie – geneticky zakódovanej sebazničujúcej materiálnej 
degenerácie života na tejto planéte. Toto popísal a odhalil experimentom Dr. Calhouna v 60. Rokov 
minulého storočia. Urobil experiment s myšami. Vytvoril myšiam dokonalé, ale uzatvorené prostredie, 
kde myši mali dostatok vody aj potravy.......... Nemám čas sa opakovať........ a celá kolónia myši 
nakoniec zdegenerovala a všetky myši vymreli...... A tak to bude aj s degenerovanými národmi Západu –
tak ja píšem.
Ale toto neplatí na genetiku Slovanov!! Všetko o hierarchicky hmotne nadradenej genetike Slovanov je 
napísané v mojich knihách. V tomto krátkom článku sa to nedá vysvetliť. Ale opakujem, jasne som 
v mojej poslednej knihe dokázal, že tento experiment je pre Slovanov bezcenný a mylný! Ako 
zdegenerovali myši, tak zdegenerujú len národy a genetiky bez schopnosti myslenia a vzdelávania sa...... 
Je teda jasné, prečo Západ exponenciálne rýchle degeneruje! 

Takže toto testovanie „možností zotročenia národov“ vyprodukuje logicky absolútne chybné výsledky 
u Slovanov, ktorí sú geneticky nadradení všetkým iných genetikám belej rasy! Tu nehovorím o rasizme 
a iných tupostiach Západu, ako ľudské práva a humanizmus. V mojich kinách som jasne dokázal, že 
ľudské práva sú totálny nezmysel a humanizmus je duševná choroba... Genetika sa dá vyhodnotiť ako 
matematika........ vyhodnoťte preto genetiku Slovanov a genetiku ostatných národov a národností 
a zistíte..... Tieto „testy súčasnej možnosti zotročenia“ Slovákov nevyhodnocujú genetický potenciál, ale 
len okamžité myslenie. Vieme všetci, že Slováci sú „okamžite v súčasnosti“ hlúpi ako bagandže a sú 
skutoční najbližší potomkovia hlúpych Ťapákovcov!! Ale genetika nepustí a preto píšem v mojej 
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poslednej knihe, že Slováci sú geneticky na tom v EU najlepšie.......!! Viem, že o tom vy rodičia neviete, 
že Vaše deti majú genetický a duchovný potenciál byť 2 krát schopnejší, ako Nemci........ Ale však ja 
som jasne dokázal, že myslenie je závislé od genetiky!! Chápete?.... Nie? 
Učte sa vy „somári profesori a docenti“ na vysokých školách filozofických, psychologických, 
ekonomických, sociologických na Slovensku aj v Česku a aj všade, mojim zákonom existencie tohto 
vesmíru!, ktoré sú komplexné a nadradené všetkým iným súčasným čiastočným a dočasným pravdám! 
Všetko je len podmnožina mojich 2 základných zákonov!
A z toho vyplývajúcich právd – nevyhnutných šokujúcich zmien a likvidácie demokracie - už v skorej 
budúcnosti!!

S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
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