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Dlhé vlasy – sila ducha 

V mojich dvoch posledných knihách píšem, že súhlasím s historikom Cyrilom A. Hromníkom, že 
predkresťanskí Slováci, naši predkovia, vyznávali duálneho Boha Šiva-Živa. Šiva bol muž a Živa žena. 
Preto len v slovenčine zostalo slovo, že byť živý je od matky a teda od ženského božstva Živa. Preto aj 
Slováci tak veľmi vyznávajú Pannu Máriu – to im zostalo od bohyne Živa.

Je geneticky dokázané, že Slováci sú pôvodné autochtónne obyvateľstvo, že 80 % populácie Slovákov sú
potomkovia predkov, ktorí tu žili už pred 8000 rokmi. A že my Slováci sme najstarší obyvatelia Európy. 
Neviete to? Študujte genetiku národov.
Ale vrátim sa k náboženstvu našich predkov. Pred kresťanstvom, ktoré nám bolo nanútené násilím, naši 
predkovia vyznávali duálneho boha Šiva-Živa. A toto náboženstvo sa okrem iného vyznačovalo tým, že 
vlasy boli spojenie človeka s duchovnými silami. Preto muži aj ženy si pestovali dlhé vlasy. Muži si dlhé
vlasy splietali do vrkočov.
Ešte v stredoveku naši dedinskí Slováci, muži, si tiež splietali vlasy do vrkočov a mali dlhé vlasy...... 
Pozrite sa na staré obrazy a prípadne aj fotografie......
Symbol sily vo vlasoch pretrval aj napriek Vatikánskemu násilnému potláčania akýchkoľvek prejavov 
predkresťanského náboženstva na Slovensku. Až moderná doba zničila dlhé vlasy našich mužov.

Teraz už viete, prečo tvrdím, že starí Sparťania bola vojenská posádka „Slovenská“ v Grécku na 
Peloponéze!! Prečo sa Gréci dištancovali od Sparťanov? Pretože Sparťania boli pre Grékov čudní .......... 
neboli to Gréci. Teda nie Gréci, ale naši Slovenskí predkovia porazili Perziu. Našich 300 slovenských 
predkov boli takí silní bojovníci! Gréci boli piráti (a aj zostali zločinci) a ak nemali vojenskú prevahu, 
tak zutekali z bojiska a nebojovali!
Sparťania mali dlhé vlasy a starali sa o svoje vlasy ako ženy........ čomu Gréci nerozumeli!

Takže stručne nakoniec....... Vo vlasoch je duchovná sila. Ten, kto nemá vlasy na hlave, holí si hlavu 
dohola, nemá duchovné spojenie so silou „ducha“ tohto vesmíru!
Neviete to? 
Rozhodol som sa, že napíšem novú knihu.........
Bude sa volať „Nové náboženstvo“ a podnadpisy budú :

- „Všetky súčasné náboženstvá sú chybné“
- „ Náboženstvo a veda budú v súlade“

Aj táto kniha bude tradične v rozsahu max. 350 až 400 strán, aby to nebola nečitateľná „Biblia“ a boli 
schopní ju prečítať aj priemerní ľudia.

S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
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