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

Pre dobrotu, na žobrotu
Dobrý skutok musí byť potrestaný

Aj keď to z nadpisu a 80 % tohto textu neplynie........ tak pre nevzdelaných materialistov píšem, že toto 
je článok o ekonomike štátu. Podľa tohto článku sa tiež dá pochopiť, prečo je súčasná ekonomika 
„vesmírny nezmysel“...  a len odráža neznalosť základných ekonomických zákonov tohto vesmíru.

Píšem v mojich knihách na viacerých miestach, že tento vesmír bol vytvorený Satanom za 
spolupráce Boha. Presnejšie Boh poskytol Satanovi energiu a ducha a nechal na Satanovi, čo si s tým 
urobí.... A on aj teda urobil.....??? Smejem sa... Tento vesmír je organizovaný chaos. Satan sa to snažil 
dokonale zorganizovať, ale Božskú energiu sa mu nepodarilo dokonale ovládnuť.... A tak je celý vesmír 
samý chaos, aj keď sa zdá, že je všetko dokonale vymyslené, naprojektované, Dárwinisti hovoria, že 
príroda je dokonalá..... smejem sa zasa....... Také nezmysly, ako vytvára príroda, by normálne zdravo 
mysliaci „duchovný“ človek nikdy nerobil.... A to píšem inde, že človek je tá najnižšia genetika mozgu, 
ktorá je ešte schopná abstraktného myslenia...... Tak aká dokonalá príroda?? To je len Satanistická 
príroda, nič viac...........

Teda čo je tá naša príroda? Je to náš materiálny Svet. To je náš hmotný vesmír... Ale nielen ja, ale aj iní 
velikáni ducha a myslenia dokazujú, že okrem hmoty je tu aj duch!! Všetky náboženstvá, aj keď sú 
Satanisticky pokrútené a sfalšované, tak všetky náboženstvá hovoria o existencii ducha. Len neveriaci 
v ducha, neveria v jeho existenciu. Tu som zámerne zamenil slovo Boh za duch. Neveria v existenciu 
Boha, teda neveria v existenciu ducha!! To je totiž zásadná vec!...... Pretože Boh skutočne v našom 
primitívnom materiálnom vesmíre neexistuje.... Preto jeho existencia sa v tomto najprimitívnejšom 
materiálnom svete nikdy nedokáže, pretože sa ani dokázať nedá, pretože tu nie je!! Prečo tu nie je, som 
písal inde v mojich knihách...... Ale v tomto vesmíre je jeho „duch“..... A to je zásadné.
Veľa krát som sa pýtal vzdelaných kresťanov a aj dvoch farárov.... čo je to ten ich „duch svätý“? Vážne 
som tento teoretický a veľmi dôležitý ideologický problém naznačil v mojej knihe „Kresťanská 
civilizácia je omyl“..... A nikdy mi žiadny kresťanský intelektuál nedokázal odpovedať, čo je to ten ich 
„duch svätý“.... Oni to skutočne vôbec nevedia.... Oni chodia do kostola, modlia sa.... dookola a nevidia 
a nepočujú...... Hovoria o svätej trojici  „Otec, syn a duch svätý“, ale nikto nevie, čo je to ten duch 
svätý.....
To je to naše Vatikánske kresťanské Biblické náboženstvo..... Ja tvrdím, že je to sionistická obchodná 
organizácia. Toto náboženstvo je Vatikánsky sionistický podvod..... Prečítajte si moju analýzu Biblie 
a kresťanstva v knihe „Kresťanská civilizácia je omyl“......... Však len totálne nevzdelaný muž môže 
veriť takým nezmyslom, aké sú napísané v tejto Satanovej Biblii Vatikánskej.... Táto Vatikánska 
kresťanská  sionistická obchodná organizácia bola od začiatku založená pre ovládanie a okrádanie. 
A aby mohli dobre kradnúť a vládnuť, tak vytvorili falošné náboženstvo, ktoré v podstate vychádza 
z pravdy – že Boh existuje a aj jeho duch – ale všetko ostatné sfalšovali. To je typický postup, ako 
oklamať tých duševne schopnejších – poviete im 90 % pravdy a 10 % klamstva... a tak ich oklamete!

Tento úvod do problematiky bol potrebný. A teraz idem k veci. Na Slovensku máme ľudové porekadlo 
„Pre dobrotu, na žobrotu“. Nikdy som nerozmýšľal nad týmto porekadlom. Až som mal asi pred 3-4 
mesiacmi obchodné jednanie v Bratislave, kde sme riešili, ako nehorázne ma podviedli v Srbsku. Preto 
aj na inom mieste uvádzam, že Srbský štát je štát mafiánsky a zločinecký, ako aj všetky súčasné štáty na
Balkáne.... teda aby si náhodou nemysleli Chorváti, že ich štát je lepší než Srbský, tak naopak 
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Chorvátsky štát je štát duševne chorých bláznov a vrahov (Ustašovci, teda geneticky piráti v pásme asi 
do 100 km od mora....a k tomu oblasť Zágrebu), na rozdiel od zločincov a zlodejov Srbov... myslím 
Srbsko asi 50-100 km na juh pod Novým Sadom, teda aj Belehrad.... Genetika nepustí!!!!! Ale vráťme 
sa k tomuto môjmu jednaniu v Bratislave.... Jednanie prebiehalo v spoločnosti 4 veľmi schopných ľudí 
so mnou. Rozprával som, ako som pracoval „spravodlivo a čestne“ a tie „svine“ Srbi aj s Bulharom ma  
nakoniec.... takto a takto.... podviedli a oklamali......... A jeden muž v určitej fáze vykladania okolností 
ako ma podviedli v Srbsku povedal : „Typický príklad. Dobrý skutok musí byť potrestaný“.......
Bol som okamžite šokovaný z toho, ako presne trafil „klinec po hlavičke“.... Ten muž aj povedal nejakú 
svoju vlastnú skúsenosť z bežného života....... ako to tak funguje!! Otvorili sa mi oči ako dieťaťu, ktorý 
ničomu nerozumie, keď mu dospelí hovoria, ako funguje život...........
Hoci celý čas hovorím, že toto je Satanov vesmír, aj tak som nedostatočne naštudoval a reálne pochopil 
tieto Satanové zákony existencie tohto vesmíru........ Dokonca by som povedal, že som sa nevenoval 
dostatočne štúdiu a odhaľovaniu Satanových zákonov v reálnej existencii tohto vesmíru... Odteraz sa 
tým začnem vážne zaoberať, pretože takto som ako „ platonický nezmysel“, nepoužiteľný v tomto 
Satanovom vesmíre........

Asi pred 15 rokmi mi matka povedala, že nemôže u seba v záhradke vypestovať cesnak, pretože pred asi
15-20 rokmi „nešťastne“ dala nejakej starej žene cibuľky cesnaku z jej záhradky „zadarmo“....... Bolo 
tak, moja matka mala v záhradke fantastický cesnak. Tak je dobre rástol, že susedia z okolia si od nej 
brali cesnak a ona im ho rada dávala.... zadarmo... Nebol žiadny problém až do doby s touto neznámou 
starenou, ktorá išla okolo a tak sa zahľadela na ten cesnak......?? A matka, ako aj susedom, aj tejto 
„stryge“ dala cesnak „zadarmo“ a celým srdcom jej priala, aby sa aj jej v záhradke darilo tomu cesnaku, 
ako u nej.... Ale ona .... závidela... a zle myslela.... To bolo asi pred 15-20 rokmi. Odvtedy mojej matke 
na záhradke už nevyrástol žiadny cesnak..........Čokoľvek robila, tak žiadny cesnak jej už 
nevyrástol.......!! Chápete, primitívny materialisti?! Kde sa vzala, odkiaľ prišla, táto „stryga“?, nikto 
nevie, nikdy ju matka predtým a ani potom nevidela, hoci pozná všetkých v dedina aj mnohých v 3 
okolitých dedinách....... Matka mi hovorí, že až keď táto žena zomrie, až potom v jej záhradke zasa 
vyrastie cesnak.... tento rok to skúša s cesnakom opäť – ale len v malom množstve ..... či už zomrela...

Čo znamená tento príbeh? .......... Dobrý úmysel....... dala zadarmo cibuľky cesnaku......... a Satan sa jej 
oplatil...!! Satan nenávidí dobrých ľudí........ Satan má možnosti v tomto vesmíre – ktoré mu poskytol 
Boh – mstiť sa a eliminovať „dobrých ľudí“ a dobré úmysly.......!!!!
Viem, že debili materialisti a „slobodne tržne kradnúci“ toto nie sú schopní ani len dočítať....... Ich svet, 
je veľmi jednoduchý a primitívny.......... však keď zomrú, tak uvidia, čoho sa „dožijú“ v záhrobí..... 
smejem sa.......

Takže aké ponaučenie z týchto pravdivých výrokov sú pre Slováka duchom nadpriemerného, schopného
myslenia? Rozdeľujte ľudí do dvoch základných typov. Jeden typ je „neslobodný“, je ovládaný Satanom
a jeho mysľou. Tomu nesmiete dať nič zadarmo. To by vás okamžite poškodilo. Druhý typ ľudí je 
duchovne „slobodný“, teda má vysokú morálku a „intuitívne“ chápe vesmírne zákonitosti, aj keď môže 
byť aj úplne bez vzdelania........ je to asi pre mnohých nepochopiteľný rébus? Bez vzdelania a pritom 
veľmi múdry?! Ale tak to je.....!! Tomuto druhému typu ľudí môžete dať zadarmo čokoľvek. A ten sa 
Vám za to aj odvďačí. Ale ten prvý, na to okamžite zabudne a .... a ak mu to náhodou pripomeniete, čo 
ste pre neho urobil?, tak bude urazený, že ho vydierate! Je to stále len to isté – Hranica smrti - .... 
z mojich kníh, hlavne v knihe Obroda Slovanov. 

A čo to znamená pre ekonomiku? Pre štát? Nikdy sa nesmiete rovnako správať k týmto nekonečne 
duchovne rozdielnym ľuďom a teda aj firmám, ktoré sú ovládané takýmito rozdielnymi ľuďmi. Podiel 
„duchovných ľudí“ k priemerných, podpriemerným až geneticky poškodeným je v rôznych štátoch, 
národoch a rasách veľmi rozdielny. Napr. odhadujem, že týchto „duchovných ľudí“ je na Slovensku asi 
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až 5 %!! Ale napr. medzi Slovanmi v Rusku, ruskej slovanskej genetike bielej rasy, ja predpokladám 
viac, možno aj 10 %.... Ale medzi ruskou neslovanskou genetikou to bude max. 0,1-0,5 % a možno aj 
podstatne menej! Neviem, ale som podozrievavý.... a viem prečo! Ďalej napr. u Nemcov odhadujem 0,5 
% týchto ľudí... Ale napr. v Afrike menej ako 0,0001 %! V islamských štátoch menej ako 0,001 %.... tak
ďalej. Týmito percentami chcem zdôrazniť „duchovnú nadradenosť“ genetických Slovanov, prvých ľudí
bielej rasy, nad ostatné genetiky. Opakujem „duchovná“ nadradenosť a nie fašistická Nemecká 
nadradenosť, alebo Biblická židovská nadradenosť, alebo islámska náboženská „Koránska“ nadradenosť
– však ste čítali Korán, ako sa veriaci v Korán cítia??........
 Teda ekonomika musí byť delená na tieto dva segmenty. Ľudia z poľa A musia mať nad sebou 
tvrdú ruku a musia byť donútení pracovať a vzdelávať sa.... a nesmiete im veriť.... neustále klamú.... sú 
leniví, nechce sa im pracovať..... kradnú ako straky ....Musíte ich neustále kontrolovať!!!! Naopak, ľudia
z poľa B.... tým treba dať „slobodu“ ich rozhodovaniu a umožniť im rozlet ich myšlienkam a invencii.... 
sú pracovití .... nikdy neklamú.... nekradnú.... vždy pomáhajú....
A takto musí byť organizovaná aj ekonomika na planéte Zem a v rôznych rasách podľa toho, aká je ich 
genetika a teda aká je ich možnosť chápania, ako funguje tento Satanov hmotný vesmír!! Takto musí 
byť na začiatku organizovaná najskôr ekonomika Slovanov a teda aj ekonomika Slovenska.... 

Nízke národy nesmú mať slobodu!! Musia mať nad sebou vládcov, ľudí morálnych, teda 
Slovanov!! Pretože žiadna iná genetika nie je toho schopná.... Len my Slovania, genetikou aj myslením, 
sme toho schopní a teda budeme budúci „vládcovia“ nad celou touto „planétou bláznov“. Teda ako 
duchovní nadradení „vládcovia“ budeme pracovať v prospech všetkých, ktorých budeme riadiť 
a organizovať... v ich vlastnom záujme! Tak sa čiastočne dištancujeme od Satanovej moci... 
Ale len čiastočne, pretože ako písal ten Ruský spisovateľ.... už som zabudol aj jeho meno, aj knihu.... 
mám veľmi zlú pamäť... tak Satan sa veľmi dôkladne informuje a zisťuje, koho, ktorého človeka, jeho 
dušu definitívne zničí... hlavne sa nesmie zmýliť! Smejem sa, ale to ma jasne navádza, že on s Bohom sú
na tomto „divadle v tomto vesmíre“ dohodnutí....? Alebo Satan nevie, že len slúži Bohu? Nie, vie to..... 
Ale však Satanisti....napr. v USA... sionisti...Vatikán... iné náboženstvá..... dokazujú, že veľká časť 
Vesmíru a aj hmotného Záhrobia (to je tá tmavá hmota...) je už obsadená Satanom.... Smejem sa, pretože
je to veľmi pravdepodobné.... Ale smeje sa preto, pretože je mi to úplne jedno........ Však princípy, na 
základe ktorých bol vytvorený tento vesmír, sú od založenia Satanové. Ale to neznamená nič!!

Chápete materialisti, že o ekonomike v tomto vesmíre v skutočnosti prakticky nič neviete? A prečo si 
dávate medzi sebou tie Západné Nobelové ceny? Však ste všetci hlupáci!

Pavol Peter Kysucký, 7.5.2021
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