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Zahajujeme „Revolúciu ducha“ - návrat k duchu a mysleniu našich 
Slovanských predkov!

Opäť, nechce sa mi písať nové texty, ak som to už raz napísal v  nejakej mojej knihe, teraz napr. v knihe 
„Obroda Slovanov“. Tak vyberám z Kapitoly 39, tejto mojej poslednej knihy, niektoré časti a upravujem
(možno zlepšujem) vzhľadom na zámer tohto článku.

Som si istý, že ináč, ako revolúciou ducha, ktorá bude všetko duševne degenerované ničiť a meniť na 
duševne prirodzené – teda „pôvodné“ Slovanské, sa nedá zmeniť súčasný degeneratívny stav, ktorý 
smeruje k zničeniu ľudstva! Je isté, že v tomto procese, ak sa my „genetickí“ Slovania  nevrátime 
k duchovným hodnotám našich predkresťanských predkov,  budeme prví zničení. Slovania sú 
pravdepodobne duchovne najvyspelejší, ale hlavne najurputnejšie odmietajú „komplexnú“ Západnú 
duševnú chorobu a moc „majiteľov“. A preto duchovne nízki (Západ a Vatikán) musia zničiť najskôr 
tých im duchovne nadradených, teda Slovanov. Neverte, že „evolučne“ sa dosiahnu potrebné duchovné 
zmeny. To sú nezmysly. Skutočne si myslíte, že „evolučne“ sa raz rozhodnú „majitelia“ bánk, 
nehnuteľností, akcií, pozemkov a ....... všetkého, čo títo „vlastnícki degeni“ vlastnia, že sa „jedného 
šťastného dňa“ pre planétu Zem rozhodnú zbaviť svojich majetkov v prospech štátu a národa  – rozdať 
svoje majetky? Hlúposť! Títo psychopati nedajú nikomu nič zadarmo. Nikto z materialistických 
duchovne nízkych tvorov „nedokáže“ pomáhať iným! Sú to egoisti a individualisti, myslia len na seba 
a svoju rodinu. Pomáhať je proti ich Satanskej prirodzenosti. Psychopatov (medzi majiteľmi) treba 
identifikovať a potom ich donútiť k duchovnosti. 
Ja osobne si myslím, že 99 % ľudstva sú blázni. Doslova blázni…….. Však sa pozrite na to, čo robia, 
ako myslia, ako žijú….. sú to určite regulérni blázni. Ale to som trošku odbočil od Slovanského 
myslenia a genetiky. Ale len trošku. Chápete, že ak národy okolo Vás sú bláznivé?, tak čo s nimi chcete 
urobiť?

Pokračujme ale v téme článku. Stačí, ak vznikne „informovaná“ skupina obyvateľstva 
v množstve max. 2 % (možno len 0,5 %) populácie, aby došlo k zásadnej „duchovnej revolúcii“ podľa 
úrovne myslenia tejto maličkej skupiny! Pochopili ste v knihe „Obroda Slovanov“, ako ovce vo Veľkej 
Británii začali prechádzať cez rotujúce valce? Chápete, aké sú tu netušené duchovné možnosti? Zmena 
myslenia je ako viróza... a už sa nedá tak ľahko zastaviť!! 
Naša Slovanská revolúcia ducha musí byť koordinovaná. Členovia organizačných a veliacich výborov 
„revolúcie za obrodu a následne zjednotenie Slovanov“ – teda proti „bezcharakterným majiteľom“, 
musia byť dopredu trénovaní  a pripravení na príležitosť, ktorá príde. Začať sa musí tak, že duchovne 
vyspelí, ktorí ste dokázali prečítať celú moju knihu „Obroda Slovanov“, začnete zakladať neformálne 
(neinštitualizované) spolky, združenia, hnutia.... V každej dedine, na každom sídlisku, v každom 
športovom klube, umeleckom klube, fan klube nejakého subjektu, ..... na pracoviskách závodov a firiem,
v odborových organizáciách .... zakladajte skupiny, kde medzi sebou budete viesť politické, filozofické 
a náboženské, diskusie ako reakcie aj na moju poslednú knihu.  Zakladajte takéto kluby a diskutujte. 
Najschopnejších medzi sebou objavíte – a nezáviďte im ich schopnosť! Hoci Slovania sa vždy 
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rozhodovali kolektívne, pretože viac hláv – viac rozumu!! Všetko podľa princípov aj Kapitoly - Nové 
štátne zriadenie. 
Odmietnite kresťanské „pred Bohom sme si všetci rovní“ – je to omyl. 

Druhý front musí byť komunálna sféra. Čím menšia obec, tým sebavedomejšie vystupujte Vy, ktorí ste 
prečítali túto moju knihu…. Pretože prečítanie tej knihy je skutočne ťažká duševná práca pre 
nepripraveného. Kto to zvládne, je určite duchovne schopný byť „malým lídrom“ okolo seba. Ale nikdy 
sa Vy okamžití lídri nevyťahujte… Buďte skromní, pretože niekto z Vášho okolia Vás môže skoro 
„duchovne preskočiť“. No a čo? Žiadny problém, ak bude duchovne silnejší a schopnejší pracovať pre 
spoločnú vec, pre kolektív…. pre „obrodu nás Slovenov“. 
Komunálna sféra preto, že ľudia na komunálnej úrovni takto nadobudnú svoje vlastné názory a vo 
vhodnom čase odmietnu počúvať ich politické vedenia z centra z hlavného mesta. Pretože tieto centrá 
v demokracii sú vždy obsadené zločincami. Oni z hlavného mesta majú ostatných za „vidiečanov“ 
a pozerajú sa z výšky na ten „hmyz“, ktorý ich veľkých a dôležitých obťažujú....! Iní, ako zločinci, sa 
tam „v centre“ k moci v demokratických systémoch nikdy nedostanú. Preto Vy na komunálnej úrovni 
využite svoju „bezpečnosť“ - ste ďaleko od centra - a pripravujte sa na odpor a duchovnú revolúciu 
„zdola“ tiež. Klamú Vám z centra, klamte aj Vy! 
Ak nás budú stovky a tisíce takto hierarchicky neformálne organizovaných skupín a spolkov, tiež veľká 
časť komunálneho vidieckeho vedenia nás začne počúvať a „rozmýšľať s našimi predkami“, tak  
policajná donucovacia  moc „majiteľov“ Západu nebude schopná zasiahnuť. Oni jednoducho nebudú 
vedieť, proti komu zasiahnuť a proti komu nie. Nedokážu vyhodnotiť, kto je hlavný, vedúci budúcej 
„revolúcie“ a kto je vedľajší. Proti všetkým nedokážu urobiť nič....Hlavné je, že musíte šíriť informácie 
a aj túto knihu okolo seba. Nesnažte sa „silou – mocou“. Je to zbytočné. Stačí, ak budete rozdávať a šíriť
túto knihu a iné podobné „Slovanské“ knihy. Je pravdepodobné, že internet už bude zakrátko úplne 
cenzurovaný a cez internet neprejde potom nič. Naopak, výraznou aktivitou na internete budete riskovať 
záujem demokraticko-fašistickej mafie. Tlačte články a state, alebo rozdávajte celú moju knihu 
v tlačenej forme. Nemusíte sa na komunálnej úrovni maskovať a zatajovať svoje myslenie, budete pre 
nich „malá ryba“. Nemajte strach…. Oni už nestíhajú ani „veľkých“!? Naopak, otvorene organizujte 
a spolčujte sa v týchto neformálnych duchovných spolkoch 5, 10, 20 .... ľudí, ktorí rozmýšľate podobne.
Je jasné, že do väčších spolkov a hnutí vám „majitelia“ pretlačia svojich agentov, členov tajných služieb 
štátu a aj zahraničných špiónov, ktorí sú proti nám Slovanom. Nie je to žiadny problém. Odhalíte ich 
ľahko. Nechajte ich medzi sebou, nech počúvajú vaše názory (je to ideologická diverzia medzi 
nepriateľom – oni mnohí zmenia názor… smejem sa, akého „zoceleného Západného šialenca“ chcú 
poslať na Slovenskú dedinu?). Ale nedovoľte im presadzovať mylné názory. Ak sa „odhalia“ a začnú 
s protislovanskou rétorikou, za tržnú ekonomiku, za multikulturalizmus ..... iné kokotiny, okamžite ich 
„legálne“ odstráňte“ z vášho spolku. V prípade „masívnej indokrinácie“ vášho spolku „votrelcami“, 
všetci „praví Slovania“ opustite tento starý „infikovaný“ spolok  a založte svoj nový .... Jednoduché!

Nesnažte sa o nejakú politickú aktivitu! Diskutujte medzi sebou a zvyšujte kolektívne svoje vedomosti 
a duchovnú silu a zakladajte nové „mysliace bunky“. Buďte kolektivistickí. Pomáhajte si v rámci 
možnosti – len s mierou, a nie nasilu, aby to niekomu neprinášalo neadekvátne náklady a námahu. Ten, 
kto si nezaslúži pomoc, pretože nie je sám aktívny, tomu nemá význam pomáhať. Ľahko budete  vedieť, 
kto z členov vašej skupiny, spolku ...... si zaslúži väčšiu pomoc a kto ešte „duchovne nedorástol“, kto 
musí pracovať na sebe viac. Duchovne slabí členovia sa budú snažiť materiálne sebecky využiť toto 
členstvo pre seba a preto tí, ktorí sú duchovne schopnejší nesmú podľahnúť „hlúpej kresťanskej 
dobročinnosti“. My nie sme Vatikánski chumaji, my ideme zmeniť „celý systém“ a my ideme odstrániť 
Vatikán, demokraciu, slobodnú tržnú ekonomiku .......... celý Západ. Preto my nebudeme podporovať 
tých, ktorí by sa chceli len priživiť!
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Som si istý, že takéto skupiny budú spontánne vznikať aj v súčasných politických stranách, kde si 
členovia danej strany dajú medzi sebou čítať túto moju knihu. Samozrejme, že len vtedy, ak sa 
nám podarí (hlavne s pomocou aktívnych ľudí) túto knihu masovo rozmnožiť a distribuovať. Hlavne 
členovia všetkých súčasných politických strán musia vedieť, že zisky z politickej účasti v demokratickej 
vláde majú skoro výhradne len ľudia z hlavného mesta! Chápete vy nechápajúci z „vidieku“, ako ste pre 
nich len pracujúci somári vo vašich regiónoch, na ich zisky?!

A absolútne najdôležitejšie je kolektívne oduševnenie sa za pravdu a za život - chápanie-
sprostredkovanie ……..predkov! Pocit kolektívnej slovanskej spolupatričnosti. 
Preto navrhujem zaviesť tento duchovný pozdrav. Ten kto prvý pozdraví, osloví pozdravom ostatných, 
povie : „Na predkov“. Odpoveď  bude : „ Za obrodu“. Prípadne niekto môže cítiť ináč a povie : „Za 
zjednotenie“. 
Bude len prirodzené, ak vzájomne sa pozdravujúci to prejavia aj nejakým osobitým viditeľným gestom 
ruky, ktorý si vytvorí daná „podzemná“ organizovaná skupina. Nech si každý vymyslí svoj prejav. 
A potom už nemusia ani nič hovoriť a poznajú sa medzi sebou.

V správny čas potom „vy pripravení“ budete vedieť reagovať na deštrukčnú moc „majiteľov“. 
Čas príde .... Budete vedieť, ako „novou revolúciou“ ovládnuť a zničiť moc „majiteľov“. Objavia sa 
vodcovia revolúcie, o ktorých nikto ani nechyroval  a tajná „Západná a Vatikánska“polícia o nich nemala
žiadne záznamy, smejem sa….. 
Dokážeme zjednotiť Slovanov. Som si tým istý!!!! A možno takáto revolučná zmena sa podarí aj 
parlamentným spôsobom. Však aj Hitler vyhral tak, že využil parlamentný degenerovaný demokratický 
systém. Ale viac pravdepodobné je iné. Ak vznikne časom decentralizovaná masa „vediacich“ mužov, 
organizačne nezávislých a nedohľadateľných podľa ideí „Obroda Slovanov“, v množstve minimálne 0,5 
% aktívnej populácie, tak pri vhodnej príležitosti títo „vedúci“ a „nemajúci strach“ vyvolajú túto 
revolúciu a silou prevezmú moc! Na to sa všetci „duchom múdry“ pripravujme.  
(Len dôrazne upozorňujem, že ženy sú „slepačie mozgy“ - dôkladná duchovná analýza žien je v mojej 
knihe - a ak niektorý muž príde na stretnutie „takejto podzemnej organizácie“ so svojou ženou, tak toho 
debila okamžite vyhoďte.) Žena slúži a muž vládne – to je základný zákon tohto vesmíru. Ak zistíte, že 
nejaký muž je „doma pod papučou“ - perie, varí, upratuje, stará sa o deti…. - teda je už 
„zdemokratizovaný debil“, tak toho chuja okamžite vyhoďte z Vášho Slovanského kolektívu! Nemôžem 
sa tu analyticky rozoberať, ako funguje tento vesmír a Boh. Je to v mojich knihách a veľmi skrátené a 
koncentrované v mojej poslednej knihe „Obroda Slovanov“.

Každému dávam právo tlačiť a distribuovať túto moju poslednú knihu bez zisku. Nechcem 
žiadnu odmenu od toho, kto bude rozdávať túto moju knihu „Obroda Slovanov“, kompletnú bez zmien 
a krátení, kdekoľvek na tejto planéte bez zisku. Ten, kto bude knihu falšovať, kto bude vedieť, že je 
kniha falšovaná a bude zámerne šíriť falšovanú knihu, nech zomrie! 
Ten, kto zakáže predaj a distribúciu tejto knihy, nech zomrie. Ten, ktorý sa vedome aktívne zúčastní na 
procese zakázania predaja a distribúcie tejto knihy, 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 mojim knihám, 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 vymyslené 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. 
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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 kašlem na Vaše kresťanské a iné náboženské nereálnosti a omyly??!! 

Dňa 25.6.2020
S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
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