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Zákon proti klamaniu, ktoré spôsobí finančné škody
Ten, kto si prečítal hlavné dokumenty našich veb stránok vie, že demokracia je zločinecký systém
štátneho zriadenia, kde na pozície moci v štáte sa cez „demokratické“ voľby vždy a zákonite dostanú
skoro všetko len zločinci. A čím dlhšie demokratický mocenský systém ovláda daný štát, tak tým istejšie
mocenské pozície obsadzujú zločinci…. Tu sa nebudem zaoberať dokazovaním týchto tvrdení, to je
dokonale dokázané hlavne v mojej poslednej knihe „Obroda Slovanov“.
Pán Sulík v nedeľu 19.4.2020 povedal v debate v televízii, že táto „koronakríza“ bude Slovensko stáť na
HDP len v r. 2020 asi 10 miliárd EUR!! Chápete? To je cca 27 miliónov každý deň!! A kto bude za to
zodpovedný? Matovič už jednoznačne vyhlásil, že „on nič, on miništrant“…. Smejem sa. Presunul celú
zodpovednosť na „odborníkov, mikrobiológov, lekárov, asi aj na akadémiu vied (neviem), teda ako
hovoril „na študovaných“…. Ja hovorím „hlavy pomazané“… Ale nevieme mena týchto ľudí, ktorí budú
niesť osobnú zodpovednosť…!! Alebo oni tiež nebudú za nič zodpovední?! Teda ani politici, ani
„iní“…. Tak kto teda bude zodpovedný za obrovské škody, toho bláznivého koronavírusového
šialenstva? Tak načo tu máme tú debilnú demokraciu?
Pretože ja garantujem, že ak niekto z týchto „hláv pomazaných - debilných“ zistí, že by mali byť
zodpovední?, tak všetci títo „demokratickí zdravotnícki zlatokopi“ to okamžite odmietnu! Cápete, aké sú
to všetko svine?!, ktorí sa zúčastnili na tomto nezmyselnom šialenstve? A poznáte ich podľa toho, kto na
tom zarobil……...
Prečo? Pretože „oni – zdravotnícka mafia“ - o ktorej píšem inde na týchto veb stránkach - vedia, že celý
koronavírus je podvod……..!! Pozrite si, ako o koronavíruse hovorí Bieloruský prezident Lukašenko.
Veľký „slovenský frajer - šuhaj“…….. A má pravdu!! Ja osobne to viem, pretože som veľmi
jednoducho vyliečil nakazených na koronavírus (boli diagnostikovaní), ktorí mali horúčku 38°C a 3940°C – teda podľa médií ťažké prípady ... - a boli zdraví za 3 dni….. Chápete?
Vzhľadom na vyššie uvedené a moje vedomosti, veľmi stručne zhrnuté v mojich 4 knihách, navrhujem
zákon proti klamaniu a okrádaniu v tomto článku. Nikto nechce byť oklamaný. To je prirodzené pre
normálneho človeka. Ale aká je realita? V demokracii všetci klamú a klamú a len myslia na svoj osobný
sebecký „individualistický“ prospech. My Slovania sme duchovne kolektivistickí, takže pre nás nebude
problém prijať tento jednoduchý zákon proti ekonomickému okrádaniu klamaním. Pretože ak Vám
niekto zaklame a povie, že dnes nie je pondelok, ale utorok, tak z takéhoto klamstva vám asi nevzniknú
nejaké vážne ekonomické škody. Preto je treba zákonne postihnúť len také „vedomé a zámerné“
(zákerné) klamanie, ktoré spôsobí ľuďom ekonomické škody. Teda ak klamár/ri niekoho okradli!!
Opakujem, že sa mi jedná o vedomé a zámerné klamanie. Nie o nevedomosť a omyl….. Ono nie je až
taký veľký problém dokázať niekomu, kto vedome a zámerne klamal, teda vedel, že nehovorí pravdu!!
Ja som sa v svojom živote súdil asi 30 krát a okrem jedného súdu som vyhral všetky, aj keď dokonca
významný advokát v Trenčíne mi povedal, že ten súd sa nedá vyhrať, ale ja som sa obhajoval sám a súd
som vyhral…….. Preto viem o čom hovorím!!
A určite aj demokratickí zločinci budú vedieť, o čom hovorím. Určite tento zákon proti vedomému a
zámernému a úmyselnému klamaniu demokrati nikdy neschvália. A to ani koalícia a ani „demokratická“
opozícia…. Sú „z jedného demokratického zločineckého cesta“... Možno to schvália Kotlebovci, ktorí sú
v súčasnosti asi jediná skutočná opozícia na Slovensku….? Ale možno im nekriticky fandím…. však
uvidíme….
Základné princípy tohto zákonu navrhujem takto :
1. Úmyselné a vedomé klamanie, ktoré spôsobí komukoľvek ekonomické škody je protizákonné.
2. Usvedčený subjekt (fyzická osoba aj firma) zodpovedá svojim majetkom za škody, ktoré úmyselným
klamaním spôsobí akejkoľvek fyzickej osobe, právnickej osobe, aj štátu a komunálnej sfére. V prípade,
že sa bude jednať o štátny subjekt – teda klamať bude štátny zamestnanec, tak za spôsobené škody bude
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zodpovedný vždy len konkrétny štátny úradník/ci, teda fyzická osoba….. Uvidíme tú „flexibilnosť“
demokratických úradov……. Smejem sa, …... zablokuje sa všetko, kde nie sú „duchovne“ schopní
ľudia! Ale táto kataklyzma/katarzia bude mať za dôsledok odstránenie všetkých vedúcich štátnych
úradníkov, ktorí sú myslení zločinci….
3. Pod pojmom úmyselné klamanie sa myslí aj tieto skutočnosti :
- zamlčanie existencie dôležitej informácie
- zámerné utajenie dôležitého dokumentu
- odmietnutie písomnej aj ústnej komunikácie, ktoré v konečnom dôsledku bude znamenať zamlčanie a
nezískanie informácii a nezverejnenie dôležitých dokladov, ktoré budú mať priamu súvislosť s
ekonomickými škodami
- úmyselné prenesenie zodpovednosti na subjekt, ktorý nebol schopný chápať podvod a klamstvo a teda
bol „klamárom a podvodníkom“ oklamaný a určený ako obeť zištných cieľov „klamáraorganizátora“….
4. V prípade, že po odsúdení takéhoto „úmyselného a vedomého klamára“ sa zistí, že jeho majetok
nedokáže uhradiť škody, ktoré svojim „kriminálnym a zločineckým“ jednaním spôsobil, tak bude
popravený, zhabaný celý jeho majetok a štát nebude platiť náklady za väznenie takéhoto „parchanta“…
Uvedomte si, že úmyselné jednanie sa dá ľahko dokázať. Hlavné je však to, že čím väčšie škody, čím
väčšie podvody a klamstvá…. tým ľahšie sa takéto úmyselné klamanie dá dokázať!! Ja Vám hovorím, je
to tak. V demokraciách sú na klamanie verejnosti najčastejšie používané hlúpe demokraticky
emancipované ženy. Konečné štádium vývoja tejto „modernej“ ženskej hlúposti je nakoniec duševná
choroba feministiek, ktoré už otvorene nenávidia mužov.... Opäť len odkazujem pre viac informácii
na moje knihy.
Teda komu inému môžete veriť viac ako mne, čo svoju dušu „bez strachu“ odovzdal (zverejnil) do
svojich kníh?!
Ale viete, takýto zákon zločinecká demokracia nikdy nevytvorí/neschváli sama proti sebe…
Matovič, aj všetci okolo neho…., aj „zločinecká demokratická“ opozícia… museli vedieť
o tom, že tento koronavírus je len úplne ľahká chrípka…. A že je to podvod! Však na prevenciu aj
liečenie na koronavírus dostali doporučene listom „silnú“ ponuku od predsedu nášho občianskeho
združenia. A ich reakcia? …Odmietnutie, ale aké! : nehorázne klamárske, neľudské – ich nezaujíma vaše
zdravie, že sa môžete veľmi ľahko vyliečiť!! - neskutočne namyslené, že už nebudú ďalej
komunikovať…. Skrátka „typické demokratické“ svine, ale však si to môžete prečítať tu :
https://www.obrodaslovanov.sk/pdf/Vyzva-MSR.pdf . A toto dokazuje, hlavne Matovič a spol. vedome
ničia ekonomiku Slovenska!
Na Slovensku máme aj ten bláznivý zákon proti extrémizmu, ktorý sa prijal len vďaka SMERu a Fica,
Žitňanskej a iným demokratickým Západným zločincom…… Potom Danko zo SNS to pritvrdil ďalšou
tuposťou, zákonom proti antisemitizmu…. už neviem presne a ani ma to už nezaujíma……. A kúpa 14
ks USA stíhačiek za 1,6 miliardy EUR, plus ďalšie náklady asi za 1 miliardu EUR!! Ale aj nová
Matovičová vláda s touto nezmyselnou kúpou súhlasí a ide všetko platiť…! Chápete?, že títo
„demokrati“ - „demokratická“ koalícia aj opozícia sú z „jedného cesta“? Teda rovnaké svine?
Tak ako teda…….
Tento zásadný zákon, ktorý skutočne vyrieši podvody a zločinecké chovanie sa „ekonomickozločineckých elít“ slovenského štátu, určite v súčasnosti neschvália?! (Ale takýto zákon nakoniec bude
musieť byť aj tak vo všetkých štátoch na tejto planéte!) Nebojte sa vystrašení Slováci…. Viem, čo
robím a píšem! Aby ste znížili svoju „posratosť“, niekde na internete som čítal, že je to súčasná
slovenská genetické (súhlasím), tak stačí len, že sa o to budete snažiť a strach sa zníži. A za pár rokov
budete odvážni ako Jánošík!, uvidíte! A preto ale čítajte moje knihy, ako môžete zmeniť svoju genetiku.
Tvrdím, že v Kapitole 31, kniha Obroda Slovanov, je koncentrovaný konečný výsledok mojej
celoživotnej výskumnej vedeckej činnosti v oblasti genetiky, myslenia, psychológie, filozofie,
náboženstiev …..matematiky, fyziky …
Ale …. Ako by mohol človek s ľudskými intelektuálnymi schopnosťami si namýšľať, že je si istý?! Nie,
aj ja pochybujem. Neustále píšem v mojich knihách. Neverte mi!! Nemýlim sa náhodou?! Pochybujem
každý deň o svojich názoroch, ale každý ďalší deň mi vychádza, že sa nemýlim…!
Ale nič z tohto návrhu zákona proti klamaniu teraz ešte nebude. Čaká nás proces obrody Slovanov a
Slovanskej ideológie a duchovna – náboženstva, myslenia, teda Slovanských véd… a Slovanskej
duchovno-hierarchickej kolektívnosti… A potom príde zjednotenie nás Slovanov – nového myslenia a aj
genetiky! Muž aj žena – duálna jednota Slovanskej duchovnosti.
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A tak to bude !! Som si istý…….. Žiadne indigové deti Západu a Vatikánu…. Ani iné hlúposti

ezoterické, NWO ….
Západ a Vatikán a ľudia s týmto myslením (aj na Slovensku), sú náš úhlavný nepriateľ! Vieme to, a tak
sa k tomu postavíme – my Slovania sme bojovníci a aj zo zotročených Slovákov - za posledných asi 500
rokov - sa už veľmi skoro stanú bojovníci!! Mor ho!
S pozdravom
Pavol Peter Kysucký, 22.4.2020
autor knihy Obroda Slovanov
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