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Najvyššia previerka – smrť celej rodiny

V moje poslednej knihe píšem, ako sa má systémovo vytvoriť vrstva obyvateľstva – duchovne nadradená
nad ostatnou populáciou - ktorá bude vysoko morálna  a odhodlaná položiť aj svoje životy za národ a
štát.
A náhodou som si  prečítal  na internete  tento článok :  https://aeronet.cz/news/kauza-s-ricinem-nikdy-
neexistovala-ceska-bis-se-pry-stala-obeti-provokace-ruske-ambasady-dezinformaci-pry-zaslal-bis-jeden-
z-pracovniku-ruske-ambasady-v-praze-koudelka-pritom-pred-mesicem-tvrdil/ .

Vytvoriť tento „školský vzdelávací a výberový systém“ podľa Kapitoly 37 – Elitné duchovné školy,
uvedené  v  mojej  knihe  „Obroda  Slovanov“,  je  nemožné  za  súčasnej  všeobecnej  degenerácie  a
duchovného  temna.  Preto  som hľadal  nejaký prechodný model  na  vytvorenie  duchovnej  situácie  v
národe a štáte, ako by sa dalo prísť k realizácii  tohto systému podľa Kapitoly 37. A v tomto vyššie
uvedenom článku som to našiel…..

Budem citovať z článku : 
Ruské bezpečnostní systémy používají stále starou sovětskou a legendární Kaliněnkovu doktrínu. Pokud
jste o ní neslyšeli, jedná se v podstatě o to, že všichni ruští diplomaté, konzulové, zahraniční pověřenci a
rovněž agenti tajných služeb ručí za svoji integritu a věrnost vlasti svojí vlastní rodinou, dětmi a rodiči.
Pokud by ruský diplomat provedl jakýkoliv krok, výrok, operaci, posun, nebo rozhodnutí proti Ruské
federaci, odnese to celá jeho rodina, včetně dětí. Americká CIA používá obdobný Benfordův protokol
pro své operativce, který je v podstatě totožný se sovětskou doktrínou. 

Vynikajúce.  Nevedel  som o takýchto postupoch. Preto okamžite  navrhujem aj  na Slovensku zaviesť
takúto „Slovenskú doktrínu“.  Každý štátny úradník,  ktorý bude mať „Najvyššiu previerku“,  podpíše
záväzok, že si je vedomý, že ak zradí Slovenské štátne a národné záujmy a vernosť vlasti  (alebo aj
Ústavu), tak ak sa mu preukáže takáto národná a štátna zrada, tak budú popravené jeho deti, žena a aj
rodičia. Len smrť môže byť vykúpenie pre takéhoto Slovenské zradcu národa starých Uhrov, potomkov
Veľkomoravskej ríše…. (Starí Uhri boli doslova Slováci, píšem inde.)

Som si istý, že takúto „Najvyššiu previerku“ nebude chcieť mať nikto, kto je myslením zločinec a nie je
myslením a dušou Slovák, Sloven, potomok starých Uhrov…...  Teda určite  túto previerku odmietnu
islamisti, budhisti, chudáci vystresovaní neexistujúci Maďari, ….. ale aj židia… Židia nie sú Slováci a
preto ich v podstate nezaujíma Slovenský štát. Bolo to historicky preukázané a dokázané už v stredoveku
na Poľsku, ktoré chybne prijalo veľké množstvo židov v tom čase utekajúcich zo západnej Európy a o
niekoľko desiatok rokov neskôr Poľsko ako štát zaniklo!

Ak Slovensko nebude mať takto zavedenú „Najvyššiu previerku“, tak nielenže je to dôkaz toho, že sme
ďalej len nevoľníci, otroci a kolónia Západu a Vatikánu, ale aj znak toho, že na týchto miestach sú určite
nepriatelia Slovenska, v súčasnosti jediného nasledovníka Veľkomoravskej ríše a starého slovenského
Uhorska!

Verím, že Kotlebovci to okamžite pochopia, o čom píšem. Okrem Kotlebovcov neverím žiadnej inej
súčasnej politickej „demokratickej“ strane. Aj keď sú Kotlebovci veľmi jednoduchí, naivní, skoro určite
nevzdelaní…. Aj tak sú jediní morálni a majú „nevedomky“ idei pochádzajúcich od starých Slovenov a
Uhrov … sú to duchovní bojovníci.

Dňa 6.6.2020
S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
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