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Demokracia je vesmírny nezmysel!

Pre priemerných hlúpych a nevzdelaných ľudí je tento výrok „rúhanie“ proti ľuďom, ktorých Bohom je
demokracia….No debili… 
V Číne je min. 1 000 000 000 (jedna miliarda) ľudí presvedčených, že demokracia je nezmysel… Čina
má totalitný systém štátneho zriadenia. To predsa musia vedieť všetci aj na zadubenom a nevzdelanom
„Ťapákovskom“ Slovensku….
A tie nikto nechce ani len počuť….., že táto totalitná a komunistická Čína (mimochodom súčasná Čína
nemá už skoro nič spoločné s pôvodným komunizmom, ale totalita tam je ďalej – a to je ich obrovská
výhoda!!) - za posledných viac ako 30 rokov má každý rok rast ekonomiky, čo je vyhodnocované ako
rast  HDP, cca 10 %…….!!  Chápete?  Každý rok 10 %!?  Čína  za  30-40 rokov totálne  preválcovala
celosvetový demokratický systém… na tejto planéte! A majú pravdu! Teda pre nechápajúcich, totalitný
systém totálne válcuje a likviduje „slobodnú“ demokraciu…!! …. to úžasné, najdokonalejšie, konečné
štádium vývoja ľudstva ….. A pritom taká to je somarina a hlúposť tá demokracia!  
Sloboda v demokratickom ponímaní neexistuje…. Za slobodu a rovnoprávnosť sa v skutočnosti skrýva
najhoršia mafia a zločinnosť, aká absolútne nie je možná pri totalitnom systéme štátneho zriadenia! 

Za 30-40 rokov sa zo zaostalej Číny stala svetová ekonomická a vojenská mocnosť…. Však to je ako
zázrak…. Z pohľadu ekonomiky Západu a teda jeho zločineckej ekonomiky. Ale to nie je historicky len
Čína.  Taký istý  závratný rast  ekonomiky „postihlo“  aj  Rusko  v  čase  socializmu  a  teda  totalitného
systému štátnej správy… A dokonca v Rusku bol náraz ekonomiky v tom čase ešte asi 2-3 krát rýchlejší
ako teraz v Číne… Chápete? Teda dovtedy, dokiaľ to v Rusku po r. 1965 – po smrti Stalina - postupne
neovládli Sionisti a Chasidi, teda židia …..

Drvivá väčšina populácie na Slovensku je nevzdelaná, teda nemá komplexné vzdelanie. Väčšina
potomkov Ťapákovcov z 19. storočia doby feudalizmu na Slovensku stále nechápu, že nestačí pre nich a
ich deti len jednostranné odborné vzdelanie, ktoré by malo byť ich živnosť a príjem pre život a prežitie,
ale že rovnako dôležité je všeobecné vzdelanie.  Dokonca za určitých dejinných okolností  a rýchlych
zmien v spoločnosti,  bude všeobecné vzdelanie  určite  dôležitejšie  ako úzko špecializované odborné
vzdelanie.  Teda  filozofia  a  psychológia  k  matematike,  fyzike,  chémii,  stavebníctve,  strojárstve,
elektrotechnicke ….. 
Chápem,  že  v  súčasnosti  moje  teoretické  dokazovania,  že  demokracia  je  zločinecký  systém  a
degeneratívny systém štátneho zriadenia, je len pre intelektuálov, ktorí sú schopní myslenia a hlavne
ktorí  nie  sú  posratí  od  strachu  a  ich  životné  príjmy  nie  sú  závislé  od  demokratických  štátnych
organizácií, od demokratickej „mafiánskej“ vlády a tohto demokratického zločineckého systému….. 

Ale je tu jednoduchý a zdrvujúci argument pre jednoduchých ľudí bez dostatočného vzdelania …….
Totalitný politický systém v Číne víťazí  na všetkých frontoch proti  demokracii…..!!  Ako to  chcete
obhájiť, vy naivní nevzdelanci, že ten Váš dokonalý demokratický systém je taký impotentný?!
Len duševnou úchylkou …. vierou…!! A presvedčením, že pred Bohom sme si všetci rovní…. Ale to je
žiaľ omyl – najpodrobnejšie toto analyzujem v moje knihe „Kresťanská civilizácia je omyl“!, ale je to
dobre vysvetlené aj v moje poslednej knihe „Obroda Slovanov“.

Asi najlepšie a najjednoduchšie (aj pre priemerných ľudí) vysvetľujem v mojej poslednej knihe „Obroda
Slovanov“, ako funguje v tomto vesmíre duch aj hmota. A teda, že na základe objavenia základných
zákonov existencie tohto vesmíru, je demokracia totálna „kokotina“……. Takú tuposť ešte tento vesmír
asi nechyroval…… Možno nám to tu naordinovali židia? Je veľa argumentácii na internete, že to mohli
byť  hlavne  židia…!  Ja  samozrejme  neviem….  Ale  však  uvidíme,  treba  urobiť  dôkladný  vedecký
výskum,  kto  presadil  v  USA,  v  Európe  a  potom  aj  inde  takúto  duchovnú  zvrátenosť  –  túto
„protiprírodnú“ ideológiu - demokraciu!
Opakujem,  že  teória  je  veľmi  jednoducho  ale  jasne  vysvetlená  najlepšie  v  mojej  poslednej  knihe
„Obroda Slovanov“, link na našom vebe tu :  https://www.obrodaslovanov.sk/index.php/hlavna-kniha-
obroda-slovanov . Kúpiť si ju môžete na internete. Tu sa tým nebudem zaoberať, pretože chcem mať
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tento článok krátky a len motivačný pre tých málo schopných mužov, nech si dajú prácu a premýšľajú
nad dôkazmi a analýzami uvedenými v tejto mojej knihe. Táto kniha je po 3 predchádzajúcich knihách
záver môjho asi 15 ročného výskumu (od písania prvej knihy) v oblasti filozofie a psychológie.

Pre priemerných ľudí, ktorí nie sú schopní čítať knihy a uvažovať v takýchto intenciách len stručne o
demokracii, prečo sú nechápajúci :

a) Väčšina ľudí sú s priemerným vzdelaním aj priemernými schopnosťami myslenia a analýzy – napr. na
Slovensku je viac ako 90 až 95 % populácie priemerných! A čo potom ešte na Slovensku Cigáni? Aký
podiel populácie má IQ viac ako 100? A aký IQ 80, teda že sa blížia k debilite – IQ 75? Ktorý slovenský
výskumný  ústav  urobí  seriózny  prieskum  medzi  Cigánmi!?  Ale  v  iných  štátoch  a  národoch  tých
priemerných a neschopných samostatného myslenia môže byť podstatne väčší podiel!! Prečítajte si napr.
v  mojej  poslednej  knihe,  ako  bola  geneticky  poškodená  islamská  civilizácia  „Koránu“!  Preto
demokratické voľby vždy rozhodujú svojimi hlasmi priemerní somári…..!
Je zbytočné chodiť k demokratickým voľbám nadpriemerným ľuďom, je ich veľmi málo a je to pre nich
preto strata času – nič neovplyvnia svojim jedným hlasom!
Preto zločinecké demokratické strany (ovládané rôznymi mafiánskymi skupinami – ruský analytik Pjakin
im napr. hovorí asi ako korporatívno-ekonomické  klany...) sľubujú a klamú tak, aby sa dostali na 4 roky
na štátne pozície moci a tam kradli,  ako sa im podarí.  Takto „demokratickí zločinci“ nasľubujú, ale
potom skoro nič nesplnia… Ale za dobu vlády úspešne kradnú… Toto je skutočná reálna „demokratická
mafia“….. aj na Slovensku.  

To v „totalitnej“ Číne takto neprebieha …. Korupcia a kradnutie v Číne je rádovo (teda 10 až 100
krát) nižšie, ako v „osvedčených a tradičných“ demokraciách v EU a inde v demokratickom Svete .

b) V demokracii žiadna vláda za nič nezodpovedá. Teraz na príklade Matovičovej vlády to už môže
vidieť aj priemerný nevzdelaný slovenský „Ťapákovec“! Matovič odmieta zodpovednosť za koronavírus
a všetko presúva na akési „konzólium odborníkov“ - mikrobiológov, infektológov, vedcov, lekárov …
Ale nikde nie sú zverejnené mena týchto „debilov“ - pretože ich rozhodnutia sú debilné - a akú má
zodpovednosť toto „konzílium“? Ručia napr. za ekonomické škody svojimi majetkami?,  alebo aspoň
pracovným postavením?! Asi určite nič…. Smejem sa…. Teda Matovič to zahral tak, že nikto nebude
zodpovedný za likvidáciu slovenskej ekonomiky…. Typická demokracia?!
Odbočím.  Pozrite  sa  na  tých  ľudí  na  uliciach,  ktorí  nám  tu  behajú  s  tými  psími  náhubkami…
bioroboti! ... psi …. Je geneticky dokázané, že naši slovanskí predkovia tu žili už pred 8000 rokmi a sme
najstaršie autochtónne obyvateľstvo Európy – neviete? Teda žili sme tu dávno pred Kristom.… A mali
sme svoje náboženstvo  aj  politiku  – určite  nie  demokraciu!!  Ale aká strašná duchovná degenerácia
potomkov  slávnych  Slovenov  prebehla  pod  vplyvom  Vatikánu?!  Z  duchovných  Slovenov  sa  stali
bioroboti  –  bez  ducha,  ktorí  sa  boja  všetkého  a  všetkých…aj  nejakého  -  k  dnešnému  dni  -  úplne
neškodného koronavírusu.  Však Vatikánska Biblia  je len o strašení  – a  tak sú všetci  veriaci  v toto
nereálne náboženstvo – vystrašení bioroboti….  Dejiny nás Slovenov a ostatných Slovanov boli totálne
sfalšované. Pozrite napr. https://www.tartaria.sk/.

c) Demokratická vláda nie je schopná riešiť žiadne dlhodobé plány v horizonte ani 20-30 rokov. A čo
predstava 50 rokov? Však tí „demokratickí vypaľovači“, teda „vydierači a mafiáni“ sú pri moci zvyčajne
len 4 roky, možno 8 rokov…. Ich absolútne nezaujíma, čo bude za 30-50 rokov…!!!! Oni serú na svoje
deti, aj vaše deti! Sú to skoro všetci primitívne mysliaci živočíchovia.
Myslím si, že jedine Kotlebovci neopatria medzi túto „Lúzu demokratickú“, ale Kotlebovci nemajú tiež
víziu na 30 rokov dopredu.

d) Ale, títo zločinci to vo všetkých demokratických štátoch majú poistené a 100 % zabezpečené – že
všetky voľby vždy ľahko sfalšujú….Od nastúpenia Dzurindu boli na Slovensku sfalšované všetky voľby
– a teda aj súčasné! Som si tým istý, ale nemôžem to dokázať, nemám prístup k tajným informáciám, aj
keď mám vedľajšie  indície,  ktoré ma presvedčili,  že  to  zasa  sfalšovali….  Občas  niekde na internet
napíšem tieto indície, ale tu sa tým zložitým dokazovaním teraz nebudem zaoberať! Takže toto asi bude
pre „slniečkárov“ Západniarov a fanatikov Vatikánskych – teda pomätencov protiSlovenských, že je to
zasa  nejaká „konšpiračná“ teória…. Tak tomu teraz  tie  slovenské židovské  a  Vatikánske masmédia
hovoria…Mnohí veriaci sa pozastavia, ako je možné, že dávam dokopy židov a Vatikán?! Pretože židia
vždy ovládali Vatikán a aj ho stále ovládajú….

A tu sa musím vyjadriť k masmédiám. Údajne masmédia na tejto planéte vlastnia židia. Údajne
sú to hlavne dve židovské skupiny, ktoré bojujú proti  sebe : Sionisti  a Chasidi.  Píše sa to všade na
internete! Neviem…. V mojej knihe „Obroda Slovanov“ je samostatná kapitola o Iluminátoch a židoch.
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Je tam aj názor ruského filozofa a učenca, spoluautora teórií „Dostatočne všeobecná teória riadenia“ a
„KSB“ - a on o židoch hovorí, že židia nie sú národ, ale celosvetová mafia….!! Neviem, píšem, že treba
urobiť vedecký výskum na Slovensku. Ale je pravda, že pán Zaznobin bol vedec a zaoberal sa vedeckým
skúmaním. Preto nie je isté, či vedecké skúmanie na Slovensku v tomto smere je schopné konkurencie
vedeckému skúmaniu v Rusku…. 
Štúrovci  nám Slovákom písali,  čo je táto „židovská rasa“ zač…. Údajne židia klamali  a podvádzali
slovenský ľud. Bolo to tak? Ja mám priame informácie od mojej matky z mojej dediny, ktorá má 83
rokov, že to skutočne tak bolo…. Ja, ako „duchovný vedec“ stále pochybujem a chcem aj tu urobiť
výskum! Čo je pravda?!  Ale prečítajte si  nevzdelanci minimálne tú krátku knižôčku „Antikrist“ od F.
Nietzscheho.  Možno  tam  bude  základ  chápania  židovskej  otázky?  Teda  zločinnosti  demokracie?
Urobme výskum.

e)  Nezávislé  úrady a  organizácie  s  celoštátnym rozsahom pôsobenia….  ha,  ha… To  je  samostatná
kapitola! Akýkoľvek nezávislý úrad sa stane vždy veľmi skoro a rýchlo mafiánska štruktúra. Neexistuje
žiadny nezávislý úrad, ktorý nie je ovládaný z vnútra aj z vonka „ekonomickou“ mafiou, teda je to určite
mafiánska organizácia… Aké nezávislé úrady má demokracia? No má ich veľa. Demokrati (zločinci) sa
hrajú  na  nejaké  nezávislé  úrady  a  demokratickú  nezávislosť….  och….  Len  orientačný  výber  tých
demokratických  mafiánskych  nezávislých  úradov  a  organizácií  :  Úrad  pre  verejné  obstarávanie  -
Prokuratúra (smejem sa, ale musím so súdruhom Baránikom z SAS súhlasiť, že súčasná prokuratúra je
mafiánska organizácia) – okresné súdy – krajské súdy – iné súdy – rôzne komory (ako napr. Slovenská
komora stavebných inžinierov, Slovenská lekárska komora….) – odborové organizácie – ale určite aj
polícia  …. zahraničím ovládané neziskové organizácie!!  -  súkromné zdravotné poisťovne -  …….. a
nakoniec určite aj obecné úrady a krajské úrady …. tiež sú nezávislé?
Chápete? Demokracia je totálne mafiánsky zločinecký systém štátneho zriadenia a preto má demokracia
mnohonásobne nižšiu ekonomickú výkonnosť, ako „múdra“ totalita! Príklad je na Číne.
Pochopte, že demokratické princípy slúžia len zločincom! Treba dosadiť totalitu, čo najskôr! Ale múdru,
najlepšie duchovnú totalitu, ako ja navrhujem v mojej knihe „Obroda Slovanov“.  

Dňa 27.5.2020
S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
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