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OBRODA SLOVANOV, občianske združenie, Ochodnica č. 60, 023 35 Ochodnica 
    
 
       Vybavuje : Ing. Pijak Pavol Dátum : 13.10.2022  
 
 
 

My Slováci sme duchovne najsilnejší národ na tejto planéte 
 
Napísal som doteraz 10 kníh a v súčasnosti som dal do tlače moju 11. knihu. Ešte pred r. 2008 by som 
nikdy ani len nepomyslel, že by som napísal hoci len nejaký článok? A vidíte, čo sa stalo? Píšem v knihe 
Obroda Slovanov, neviem, možno to opakujme aj v nejakej inej knihe, že bolo určené, že som mal 
zomrieť a lietadlo, ktorým som mal letieť do Moskvy malo padnúť!! Vedel som to dopredu, sníval sa mi 
sen, že zomriem, ak poletím tým lietadlom, ale neveril som svojmu vlastnému snu, .... že to je hlúposť 
a tak som letel.... Ale to, čo sa potom stalo, bolo jasné!! .... To lietadlo nepadlo len kvôli tomu, že som 
v tom lietadle bol ja – somár!? .... Ducha vôbec nezaujímajú životy priemerných ľudí! Viete, že 
kresťania absolútne nevedia, čo je ten ich „Duch svätý“?... Ani v Biblii nie nič o ich „Duchu svätom“!! 
O tom, čo je „Duch“ a ako funguje, sa asi dočítate len v mojich knihách.  
 
Ale k téme. Prečo tvrdím, že my Slováci (teda geneticky Sloveni) sme duchovne najsilnejší národ na 
tejto planéte v súčasnosti ovládanej Satanom?  
Pred 3-4 dňami som sa rozprával s jedným mužom, vo veku asi 35 rokov. Otvorene som mu hovoril, že 
mRNA vakcíny sú obrovský zdravotný problém a veľa ľudí vakcínovaných týmto experimentálnym 
chemickým koktailom asi zomrú. Prípadne budú mať obrovské zdravotné problémy.... On my povedal 
asi toto. „Nemal som na výber. Viem o tom, aký je to problém....Ale mám 3 deti. A v práci mi povedali, 
že ak sa nedám vakcínovať, tak ma prepustia z práce..... Ako uživím potom moje deti??....  Tak som si 
hovoril, ak prežijem 10 rokov, tak deti už budú dospelé a budú schopné sa postarať samy o seba....“ 
 
Chápete? Strašné... Ako bol otec schopný obetovať sa za svoje deti!!... 
Teda Slovenský otec!! 
 
V Izraeli sa nechalo vakcínovať mRNA vakcínami vraj viac ako 95 % dospelej populácie. Na Slovensku 
len asi 50 %!!! Pritom uvedomte si, aký bol doslova „existenčný“ tlak na Slovákov od tejto židovskej 
sionistickej „Slovenskej“ vlády v prospech tejto nebezpečnej vakcinácie??  Podobné prípady, životné 
osudy spojené s touto vakcináciou, som počul už od viac ako 20-50 ľudí v mojom okolí! Ale mnohé iné 
prípady by som mohol nejako „zľahčovať“....? Avšak na očiach toho muža som videl, že on skutočne tak 
myslí a tak sa aj „obetuje“ za svoje deti.... Ja som strašne „priamy a zlý“... nikto ma nemá rád! Ale tento 
muž vedel.... 
 
A prečo som začal písať o židoch v Izraeli? Židia sa považujú za najschopnejší národ na tejto planéte. 
Doslova tak v Biblii v Starom zákone sa aj píše!! Židia sa cítia ako nadradený národ nad všetky ostatné 
národy. Oni sa cítia, že sú podstatne schopnejší, ako iné národy! Však si prečítajte aj ich Talmud, alebo 
Kabbalu!! Pritom pôvodní židia, geneticky semiti (teda aj súčasní Palestínci), boli už dávno vyvraždení 
a už neexistujú a súčasní židia sú geneticky Chazari, teda turkická genetika... z južného Ruska. 
 
Takže aký je matematický pomer schopností Slovákov a židov v Izraeli podľa počtu ohlúpeného 
obyvateľstva mRNA vakcínovania? Výpočet je jednoduchý : 
(1-0,95)/0,5 = 10 
Teda my Slováci sme v priemere 10 krát schopnejší ako židia v Izraeli!! Chápete?  
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A to ešte nezapočítavam na Slovensku takých mužov a ženy.... , ktorí sa doslova „obetovali“ pre svoje 
deti!!!!!!  
A odbočí,.... treba si uvedomiť veľmi vážnu vec, ako „naši bratia“ Česi v tomto „demokratickom 
režime“ podľahli Západnej sionistickej protiSlovanskej propagande! Česi sa skutočne teraz ukazujú 
ako hlupáci! Možno ten slovenský geniálny dejepisca Cyril A. Hromník bude mať pravdu o tom ako 
vznikol Český národ? Hromník píše v jeho geniálnej knihe „Sloveni a Slovensko“, že Český národ 
vznikol tak, že Praotec Čech v 7. storočí n.l. zavraždil brata v oblasti Hriňovej a potom zo strachu pred 
odplatou ušiel aj so svojou čeľaďou pod horu Říp. A tak vznikol Český národ....Ak by toto bola pravda, 
tak Český národ nesie so sebou ťažkú duchovnú karmu!  
Ja som žil v Čechách v Prahe 21 rokov asi do r. 2007. Od pádu socializmu som sa pravidelne stretával 
s ľuďmi, ktorí mi hovoril, že nemajú radi Slovákov.... Za socializmu som v Prahe kúpil nábytok 
v obchodnom dome DBK (Dům bytové kultúry). Pražáci hovorili tomuto domu „Dům bídy a koroze“… 
Na tom nábytku boli veľké „problémy“. A tak som to reklamoval. Kolegovia z práce – v Prahe – sa mi 
smiali, že nemám žiadnu šancu, že za pol roka sa prídu pozrieť a za rok mi odpíšu, že reklamáciu 
neuznávajú.  Ale bolo to všetko naopak. Prišli asi za 14 dní a za ďalších asi 30 dní všetko opravili... 
Kolegovia v práci to vysvetľovali tak, že keď som hovoril po slovensky, tak mali strach, či nie som 
nejaký tajný??..  od Husáka? ... Nie.... Oni Česi v tom čase neverili ani v Bibliu, ani v socializmus... 
a teraz pomaly strácajú vieru aj v demokraciu... Ja som bol v tom čase čistý naivný Slovačisko, ako 
ľalia. Nemal som žiadne postranné úmysly... A oni tí ľudia, Česi, v tom obchode to „duchovne“ 
pochopili??!! Pravidelne som v Čechách stretával ľudí, ktorí boli najskôr šokovaní, ale potom sa cítili 
doslova „duchovne“ poctení, že ja Slovák aj po 10-20 rokoch stále v Prahe hovorím po slovensky!!  
 
Chápete, aký je Slovenský duch silný?? Chápete, aká je duchovná sila v slovenskom jazyku??!! My 
Slováci sme zodpovední aj za „duchovne“ dočasne stratených Čechov. Pomôžme im, ako to dokážeme! 
 
Pozrite sa, ako sa Slovania Ukrajinci za 20 rokov tak „duchovne“ pobláznili?! A pozrite sa na nás 
Slovákov – geneticky Slovenov!......  Ani po 30 rokoch demokratického vymývania mozgov 
a ekonomického tyranského násilia tejto sionistickej zločineckej demokracie, sme sa duchovne 
nepodvolili!! ........... 
Podľa nejakého prieskumu (ku dňu 10.10.2022), je až 85 % Slovákov na strane Ruska a proti 
Banderovskej Ukrajine..... Aj ja si dobre pamätám, ako dávno po vojne „šialení“ Banderovci zabili na 
Kysuciach pri našej dedine niekoľko ľudí!! .... Už bolo dávno po vojne!....  
Mor ho!! 
Pre všetko vyššie uvedené tvrdím, že my Slováci sme duchovne najsilnejší národ na tejto planéte, 
aj keď sme asi najmenší... My sme „hôrni“ ľudia, sme starí Sloveni....Ako už hovoril geniálny 
slovenský klavirista František Liszt (o nás Slovákoch, Uhroch, ako o stratenej rase), ktorého si 
privlastňujú Maďari aj Rakúšania, hoci Liszt za svojho života nepovedal ani slovo po maďarsky... Liszt 
bol podľa mňa väčší Slovák – Sloven (Uhor) - ako aj Štefánik!! 
Pritom je už asi 20 rokov geneticky dokázané, že my Slováci sme z 85 % najstaršie pôvodné 
autochtónne obyvateľstvo v Európe a sme potomkovia predkov, ktorí na Slovensku žili už pred 8000 
rokmi!! Teda genetici jasne dokázali, že nikdy neexistovalo žiadne sťahovanie národov po páde Rímskej 
ríše!! ...Všetko sú to len Vatikánskej podvody!!!  
Druhí mladší od nás Slovenov v Európe sú Walesanie, ale len 4500 rokov starí??........ A viete, že 
najstaršie písmo – asi 7500 rokov staré - v tejto PostPotopnej dobe - je Vinčanské Slovanské písmo 
z oblasti poDunajska a Karpatska?? ... Je totálne podobné Chetitskému písmu, Fénickemu písmu, 
Mezopotámskemu písmu, Etruskému písmu...  
 
Ale  vráťme sa k podstate, teda k „Duchu“.............. 
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Na základe rôznych reálnych udalostí prebiehajúcich na Slovensku si myslím, že my Slováci, teda 
geneticky Sloveni, sme asi poslední „intuitívni“ vyznávači „Ducha“ v Európe, teda kresťanského 
„Ducha svätého“... Pritom ja si myslím, že Ježiš Kristus hlavne učil o Duchu a ako ON funguje vo 
Vesmíre, na Zemi, v každom národe a aj každej rodine a u každého človeka a dokonca aj zvieraťa!! 
Súčasné Vatikánske kresťanstvo je totálny podvod!! .... ľutujem. 
 
S pozdravom 
Pavol Peter Kysucký 
 
 
 
Poznámka, dňa 18.10.2022 : 
Tento prieskum verejnej mienky zrealizovalo Centrum pre bioetiku Univerzity sv. Cyrila a Metoda 
(UCM) v Trnave v spolupráci s agentúrou Focus na reprezentatívnej vzorke 1514 respondentov 
hodnotu.  

Centrum pre bioetiku na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci s agentúrou Focus 
zisťovalo v dňoch 10.8. – 21. augusta 2022 na reprezentatívnej vzorke 1514 respondentov hodnotu tzv. 
konšpiračného indexu na Slovensku. 

Ukázalo sa, že konšpiračný index na Slovensku dosahuje hodnotu 30,27, čo jedna z úplne najvyšších 
hodnôt zo všetkých krajín, kde sa prieskum podľa tejto metodiky doteraz realizoval. Pre porovnanie, v 
štúdii francúzskych vedcov publikovanej vo vedeckom časopise Social Science Information v júni 2021, 
najvyššiu hodnotu konšpiračného indexu 25,29 zo skúmaných 22 štátov dosahovalo Turecko, najnižšiu 
Dánsko 6,29. 

Konšpiračný index sa počíta ako priemer kladných odpovedí na štandardné konšpiračné otázky. Na 
Slovensku najväčší počet respondentov súhlasil s tvrdením, že pravda o škodlivých účinkoch vakcín je 
cielene pred verejnosťou ukrývaná (46,6 %) a s tvrdením, že bez ohľadu na to, kto je oficiálne na čele 
vlád alebo organizácií, existuje určitá skupina ľudí, ktorá tajne kontroluje chod sveta a spoločne ho 
ovláda (45 %). 

Tieto zistenia sú v súlade s výsledkami prieskumu GLOBSEC uskutočnenom v roku 2020 na 10 
krajinách východnej a strednej Európy, ktorý zistil, že v priemere 56 % respondentov je náchylných 
veriť nejakému konšpiračnému tvrdeniu, čo najvyššie percento spomedzi týchto krajín. 

Výskum Centra pre bioetiku na UCM naznačuje, že Slovensko je nielen východo a stredo-európskym 
nechvalným rekordérom v akceptovaní konšpiračných teórií, ale dokonca celosvetovým. 

Výskum bol uskutočnený v rámci európskeho operačného programu Riešenie spoločenských ohrození v 
dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 (2020-2023), ktorý získala Univerzita sv. Cyrila a Metoda v 
Trnave. 

Zdroj: ucm.sk 
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