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Umelci a športovci - sú duchovná spodina a chátra-odpad národa
Toto ale platí u všetkých Slovanských národov
(U zdegenerovaného Západu a Západnej civilizácie – určenej a lokalizovanej Kysuckým v jeho  
dokonalej knihe Obroda Slovanov, je to dokonale vysvetlené!)

Viem, že sa neustále opakujem.........
Predsa som jasne dokázal v mojich knihách a hlavne asi v poslednej knihe Obroda Slovanov, že umelci 
a športovci sú duchovná chátra a spodina.......... Teda asi 90 až 95 % týchto ľudí. Aj tu sú výnimočné 
osobnosti a „bojovníci ducha“, ktorí sú naopak duchovne podstatne schopnejší, než iní ľudia, bez týchto 
vedomostí a schopností!
Už Slovák Gustáv Husák, myslím v r. 1970 (po r. 1968 – Západnom Vatikánskom majdane!), v jeho 
slávnom prejave „proti Západu a Vatikánu“ jasne dokázal, akí sú umelci „zradcovia“ duchovní a myslia 
len na svoju peňaženku. A tak isto to Husák naznačil, že je aj so športovcami! 
My, čitatelia Kysuckého kníh vieme, že športovci sú také isté prostitútky Západu a zločinnosti a že 
profesionálni športovci min. v 95 % prípadov nie sú schopní myslenia........ Sú to vymazané mozgy 
debilné ..... Nemajú žiadne vzdelanie. Nerozumejú v skutočnosti ničomu. Preto aj veľa športovcov po 
ukončení ich „veľkolepej profesionálnej“ kariéry do 10-20 rokov končia ako stroskotanci, ktorých 
najskôr okradla ich žena a ich rodina a potom aj ich „údajní“ kamaráti. Majú šťastie tí športovci 
s peniazmi, že už v ich aktívnej športovej kariére zistia, ako ich okrádajú „ich milovaní“ a tak sa 
spamätajú.........

Preto Kysucký píše, že športovci aj umelci musia byť donútení systémom slúžiť celku, ináč nie sú hodní 
spoločnosti, národu a štátu, aby za ich činnosť sa vynakladali financie získaných z daní ostatných.

S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
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