
OBRODA SLOVANOV, občianske združenie, Ochodnica č. 60, 023 35 Ochodnica

Vybavuje : Ing. Pijak Pavol Dátum : 13.5.2020

Smrť príde na jeseň …?

Neustále premýšľam nad súčasnými paradoxmi tohto koronavírusového šialenstva na Slovensku. A 
nielen na Slovensku…. Najviac sa čudujem stále Putinovi. 
Predsa ja viem jasne, že súčasná pandémia koronavírusu je hlúposť. Ale to vie veľa ľudí, schopných 
myslenia, že len debili behajú s rúškami aj po lese…
Aj Lukašenko vie, že koronavírus je hlúposť. Lukašenko sa mi páči svojimi výrokmi na adresu tohto 
bláznovstva koronavírusového. Ale však ak to viem ja, tak to musí vedieť aj Putin, že táto pandémia je 
nezmysel………!! 
A napriek tomu Putin zaviedol v Rusku extrémne tvrdú karanténu…...Podstatne drsnejšiu, ako malo 
Slovensko…. Moskva bola úplne bez života! A Putin stavia nemocnice.... A stavia nemocnice ďalej, aj 
keď v tých nemocniciach skoro nikto nie je…. Teda je tam podstatne menej pacientov nakazených na 
koronavírus, ako sa predpokladalo, že by ich tam malo byť….
Ale nemocnice sa stavajú ďalej….
Odbočím. 
V r. 2015 na prelome júna a júla bol pán Fico, vtedajší predseda vlády SR, v Rusku na jednaní s Ruským
predsedom vlády Medvedevom o rope a plyne. Náhodou som pozeral televízne noviny, pretože ja to 
skoro vôbec nepozerám…. Ukazovali vtedy na STV v hlavných správach, ako neočakávane sa na tomto 
jednaní objavil Putin. Bol dlhý jednaní stôl, na jednej strane vľavo bola slovenská delegácia na druhej 
strane ruská strana. A v strede bol Putin a Fico. A Putin niečo hovoril Ficovi a Fico mal strašne napätý 
výraz tváre – Putin mu zjavne hovoril niečo dôležité! Okamžite som sa rozhodol sledovať aj ďalšie 
televízne noviny na STV, pretože som bol zvedavý, čo povie Fico, keď sa vráti na Slovensko. Na druhý 
deň bola okamžitá reportáž už na letisku, keď Fico len vystúpil z lietadla a reportér sa ho pýtal, že aké sú
výsledky jednania v Moskve? A vtedy Fico verejne povedal historickú a doteraz nepochopenú vetu 
„Slovensko musí byť do r. 2020 na 80 % potravinovo sebestačné……..“ Reportér mal asi „kultúrny“ 
šok, pretože sa už nezmohol sa na racionálnu reakciu a tým reportáž skončila…. ak si dobre pamätám. 
Fico jednal o rope a plyne a prišiel s tým, že treba riešiť na Slovensku potraviny…??
Veril som vtedy, že Fico sa spamätá a bude riešiť skutočne dôležitú vec pre Slovensko a to potraviny! 
Ale Fico ma sklamal……. Aj celý SMER-SD ma sklamali. Aj všetky ostatné súčasné strany ma 
sklamali. A teraz sa vráťme naspäť k súčasnej dobe koronavírusu.

Prečo Putin robí to, čo robí, ak vie, že koronavírus je hlúposť? Vie to! Nemôže to nevedieť…. Ak ja to 
viem?! Však Putin nie je nevzdelaný?
Myslím si, že toto bláznovstvo aj v Rusku je vojenské cvičenie…… Na neškodnom víruse v Rusku 
cvičia, čo budú robiť, ak sa vypustí skutočne smrtiaci vírus…… Aj Čína tak usilovne cvičí…

9. mája som pozeral na ruskej televízii prejav Putina a symbolickú prehliadku niekoľkých 
vojakov pred Putinom. Každý videl tvár a postoj Putina. Vojaci, ktorí pochodovali pred Putinom niesli 
„červenú“ vlajku….Neniesli súčasnú štátnu vlajku! Viete, čo to znamená? A videl som Putinovi na 
očiach, že má obrovské sebavedomie a odhodlanie!! 
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Došiel som k záveru, že sa pripravuje vypustiť skutočne smrtiaci vírus, ktorý zabije veľké množstvo 
ľudí. Však pozrite si ten „bláznivý“ link dole……. napr. Nemecko bude mať v r. 2025 o 52 miliónov 
obyvateľov menej ako teraz…..? Toto teraz je asi len fáza nácviku proti tomu, čo ešte len príde?!

Podľa mňa bude tento smrteľný vírus vypustený na jeseň. Prečo na jeseň? Všetci hovoria, že 
hrozí, že príde druhá fáza koronavírusovej nákazy…... Teda udržujú obyvateľstvo v napätí a 
pripravené… Pretože ak by nákazu vypustili až o niekoľko rokov neskôr, tak nacvičené chovanie sa 
celého štátu a obyvateľstva by bolo zabudnuté!
A otázky, prečo a kto to robí? Kto vypustí tento smrtiaci vírus? Samozrejme tieto otázky sú platné len 
vtedy, ak skutočne sa rozšíri takýto nejaký skutočne smrteľný vírus. Pretože ak sa nerozšíri žiadny 
smrteľný vírus, tak otázky kto to robí a prečo, sú bezvýznamné……. A ja to tiež teraz neviem!

Podľa mňa však pesimizmus je v tomto prípade podstatne užitočnejší, ako optimizmus. Ak Putin 
robí tieto „vojenské prípravy“ a manévre, tak sa niečo deje……. Ak ste nevyliečiteľný optimista a 
jednoducho mysliaci a dokonca absolútne neveríte napr. v existenciu mimozemšťanov na tejto planéte, 
no tak ste somár. Ja za to nemôžem. Ja osobne som videl UFO 2 krát. Pri druhom sledovaní UFO tam so 
mnou bolo asi 15 ďalších ľudí, kamarátov a známych. Ukazoval som všetkým toto UFO, všetci boli plní 
emócií, výskali tam, pozerali….. ale oni všetci (okrem jedného) hovorili asi toto: „Vidíme, to skutočne 
musí byť UFO… , ale to nemôže byť, však UFO nemôže existovať…. vidíme, ale neveríme….. to 
nemôže byť, … to nemôže byť“. No čo, …. somári!

Niekde na internete som našiel, že v r. 2017 niekto zverejnil dole uvádzané predpovede, ešte z r. 2014, 
ako sa dramaticky zníži počet obyvateľov do r. 2025 v rôznych štátoch. Link tu :
http://www.deagel.com/country/forecast.aspx?pag=1&sort=GDP&ord=DESC 
Šokujúce? Ako mohol niekto v r. 2014, alebo 2017 predpovedať, že napr. počet obyvateľov Veľkej 
Británie sa zníži o 51 miliónov? Teda zníženie počtu obyvateľov o 75 %! Má to niekto naplánované? A 
kto dokáže tak dokonale plánovať budúcnosť? Samozrejme, ak toto nie je totálny podvrh a blud……!

Takže ako sa zachovať? Doporučujem logicky. Vzdelávajte sa, ako máte čas……Čítajte kvalitné knihy, 
ako je napr. aj táto moja https://www.obrodaslovanov.sk/index.php/hlavna-kniha-obroda-slovanov , čo si
ja o mojej knihe myslím…. A potom zásobte sa potravinami, ako môžete. Je ale možné, že v kritickom 
čase nebude fungovať dodávka elektr. energie. Teda neupečiete, neuvaríte…. v chladničke a mrazničke 
sa vám všetko pokazí. Musíte mať konzervy a sušené potraviny, ktoré sa dajú konzumovať aj bez 
tepelnej úpravy…. Doporučujem aj sušené ovocie.

Teda toto je asi len prípravná fáza. Smrť príde na jeseň…… Tak si ja myslím, ale dúfam, že sa 
mýlim… Ale ak sa nemýlim, tak máte čas na prípravu od dneška len tak asi 4 mesiace…….

Na záver psychologicky… Nechcem, aby ste toto brali ako strašenie a poplašnú správu. Berte to len ako 
možnú variantu - ale určite vážnu variantu - súčasného vývoja okolo koronavírusového nezmyselného 
šialenstva, vypracovanú na základe prísnej logiky a bez emócii optimizmu aj pesimizmu. A zariaďte sa 
každý sám, ako myslíte. Ale v zásade mi neverte… Moja logika, ktorej vrchol je v mojej „poslednej 
knihe Obroda Slovanov“, je maximálne zjednodušená, aby bol schopný chápať knihu aj priemerný 
človek... Však stále píšem aj v tejto mojej „poslednej knihe“, že sa môžem mýliť! Tak to skutočne aj 
cítim a myslím! Čo ak sa zasa mýlim…..?
Geniálna kniha „Tak hovoril Zarathustra“ od Nemeckého génia F. Nietzscheho bola odstrašujúci príklad 
pre mňa. Nikto tejto knihe nerozumel a ani teraz nerozumie…… A načo je teda takáto geniálna kniha? 

Však ani profesori filozofie na Slovensku vôbec nerozumejú tejto knihe…..?? Ak niekto bude 
namietať, že nemám pravdu, tak si s tým univerzitným profesorom „špecialistom“ rád dám „filozofický 
pohovor“…… a smejem sa dopredu, pretože viem, akí budú všetci „profesori a doktori...“ vystrašení, 
pretože vedia, že vôbec nerozumejú!!  …. ako rozumiem ja!
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S pozdravom

Pavol Peter Kysucký, 13.5.2020
autor knihy Obroda Slovanov

Poznámka, dňa 14.5.2020 :
Napadla ma nová myšlienka…... Možno Putin, Čína a niektorí ďalší ….. vedia, že tento v súčasnosti
absolútne neškodný koronavírus má v blízkej budúcnosti zmutovať tak, že sa stane skutočne smrtiacim
vírusom… Možno je to tak dopredu geneticky naprogramované…… A „informovaní“ vedia, že to tak
skoro bude……… Možno preto už dopredu hovoria o možnej druhej vlne… Všade počujeme o hrozbe
druhej vlny…. Však Čina, myslím predvčerom, rozhodla, že kvôli 5 novým prípadom nákazy vo Wu-
Chane, budú testovať všetkých  11 miliónov obyvateľov tohto mesta! ……...A chcú to údajne urobiť do
2 týždňov……. Prečo sa tak boja? ………..Teda možno to nebude nejaký nový vírus, alebo bude to
súčasný  koronavírus,  ktorý  je  geneticky naprogramovaný  tak,  že  sa  z  neho  časom  stane  skutočne
smrteľný vírus…. Asi si to dopredu v laboratóriách vyskúšali, že to tak skutočne bude fungovať? Teda
vedia niektorí, čo mi ostatní nevieme……….

Poznámka, dňa 17.5.2020 :
Tak toto je skutočne „deprimujúca“ informácia….. 
Prečítajte si tento link : 
http://www.nwoo.org/2020/05/16/sokujici-objev-tistene-spoje-cov-19-ve-5g-stozaru/
Pamätám si teraz, že som kedysi dávno čítal, že vedci zistili, že ak sa na chrípkový vírus pôsobí nejakým
elekro-magnetickým  vlnovým  žiarením,  tak  chrípkový  vírus  okamžite  zmutuje.  Vtedy  to  bolo
prezentované ako nové vedecké zistenia a veľká nádej pre budúcnosť na prevenciu a liečenie chrípky.
Teraz toto ja chápem tak, že „oni“ vedia, pri akej presnej frekvencii tohto vlnenia sa vytvorí skutočne
smrteľná  mutácia  tohto  „umelo  vytvoreného“  vírusu…….  V  laboratóriu  si  to  odskúšali,  pri  akej
frekvencii elektro-magnetických vĺn tento koronavírus zmutuje tak, že sa stane smrteľným pre človeka.
Teraz je to taká ľahšie chrípka….
A  to  je  dopredu  naprogramované,  a  len  sa  teraz  čaká  kedy  spustia  takéto  frekvencie  elektro-
magnetického vlnenia,  aby globálne zmutovali  tento v súčasnosti  neškodný koronavírus  na smrtiacu
mutáciu. 

Poznámka, dňa 20.5.2020 :
Musím povedať teraz dôležitý fakt a možno v budúcnosti potvrdenú pravdu fantastickú prezieravosť…...
Všade píšem,  že  prevencia  aj  liečba  na  koronavírus  je  hlúposť  a  somarina.  Ľudia,  ktorí  veria  tých
nezmyslom o tom, že koronavírus je smrteľná nemoc a dokonca, že na ňu nie sú lieky?!…. (sú lieky a
veľmi účinné) a behajú v tých nezmyselných rúškach a dusia sa v tom ako c.c.ti, tak sú regulérni hlupáci.
To je pravda.
Ale ak je pravda, čo je napísané v tomto článku?, tak budeme ešte všetci ďakovať Matovičovi… Pretože
Matovič nás – masy obyvateľstva – pripraví takto dopredu na budúci smrteľný vírus….Toto teraz môže
byť tá  príprava a cvičenie …. Neviem,  čo je pravda…..  Viem,  že sa mi  nečudujete,  že to  neviem.
Samozrejme, že nemám tie informácie, ako má Putin a Trump a ….. Preto sa snažím predvídať a správať
sa obozretne…. Ale samozrejme, že sa môžem mýliť a nedokážem s tým nič urobiť…
Takže paradoxne, možno ja budem prvý, ktorý bude ešte Matoviča chváliť a velebiť za ten „nezmysel a
chaos v ekonomike“, čo spôsobil, ak sa potom skutočne objaví tento „nejaký“ smrteľný vírus!! Pretože
samozrejme, že radšej aj ja skrachujem, ale ak príde takýto smrtiaci vírus – novodobý mor – tak život mi
je milší, ako moje majetky….
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