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OBRODA SLOVANOV, občianske združenie, Ochodnica č. 60, 023 35 Ochodnica 
    
 
       Vybavuje : Ing. Pijak Pavol Dátum : 14.10.2022  
 
 
 

Putin pripravuje atómové zničenie Západnej civilizácie 
 
Všetci tí, ktorí sú schopní ešte nejakých mozgových činností, nie sú schopní pochopiť, čo robí Rusko 
a Putin pri tejto „Špeciálnej vojenskej operácii“ na Ukrajine. Mnohí čítali vyjadrenia Ruského 
plukovníka Strelkova, že všetko, čo Rusko od začiatku podniklo na Ukrajine bol nezmysel.... Ja s ním 
tiež súhlasím. Ale Strelkov nechápe, aký konečný cieľ Putin sleduje.... 
Takže stručne si to zosumarizujme: 

1. Na Ukrajinu zaútočila armáda, ktorá mala spolu max. 150 000 vojakov a zastarané zbrane. 
Hlavne to bolo len delostrelectvo a letectvo. Raketami síce na začiatku zničili vojenské letiská 
a zoskupenia Ukrajinskej armády, ale nepokračovali ďalej. Aj útok na Kyjev z Bieloruska bol 
odvolaný a Ruská armáda sa stiahla. Potom Ukrajinskí Benderovci vraždili Rusov v Buči...  

2. Už v tom čase – v marci - mohol Putin zastaviť plyn aj ropu do EU a tým pádom by bolo jasné, 
že táto vojna na Ukrajine skončí do začiatku leta, max. do konca leta!! Ale Putin to neurobil 
a systematicky zásoboval EU energiami, aby EU mohla vyrábať zbrane a tie dodávať na 
Ukrajinu.... Putin zjavne podporuje EU, aby dodávali zbrane na Ukrajinu!! Nie je možné iné 
logické vysvetlenie tejto skutočnosti!!!!!!! 

3. Za celú tú vojnu Rusi nikdy nezbombardovali kľúčové infraštruktúrne objekty na Ukrajine ako 
elektrárne, všetky banky, parlament, železničné uzly... Teda zjavne podporujú súčasné 
Ukrajinské vedenie, len aby ďalej bojovali!?  

4. Tiež systémovo umožňujú Západu, aby dodávali na Ukrajinu zbrane, ako sa im len chce... 
Doslova nijako zvlášť nebránia EU a USA, aby dodávali zbrane na Ukrajinu, ako chcú. 

5. V lete ustúpili z obsadených území a tak umožnili zločincom Banderovcom, aby vraždili Ruské 
civilné obyvateľstvo, ktorí sa zabudli na tom území a neušli do Ruska... Videl som na ruskom 
vebe videá, ako „Ukrajinci“ vraždia Ruských civilistov ako prasatá!!... Strašné! 

6. USA potopili ruský krížnik Moskva... A videl som na ruskej televízii Putinovi na očiach, aký bol 
spokojný... Ale Rusi nechápali... 

7. Rusi obsadili ostrov „Zmyjnij“ v Čiernom mori pri Odese, ale odišli z neho, aby Ukrajina mohla 
vyvážať obilie?? ... Čo za nezmysel?  

8. Pri výmene zajatcov Rusko vymenili Banderovských zločincov zajatcov z Mariupoľa za 
obyčajných ruských vojakov... Tu by som chápal, že Putin myslí na „psychologický efekt“ 
Savčenková, teda že tí vojaci sa stanú nepriatelia tohto Sionistického Ukrajinského režimu. Ale 
Rusi sa pýtali, čo to ten Putin urobil? 

9. USA vyhodili do vzduchu plynovod Nord Steam 1 a 2 a tak Rusku neuveriteľne doslova 
pomohli, aby EU nemala plyn a tým prestala dodávať zbrane na Ukrajinu!! Ale už skoro sa 
zistilo, že USA urobili fušérsku prácu a jedna vetva je v poriadku... A tak Putin zasa ponúka EU, 
že jej bude dodávať plyn.... Aby EU mohli ďalej vyrábať zbrane a ich dodávať na Ukrajinu? Rusi 
a ani ja nechápem! Prečo Putin chce dodávať energie do EU? Však on evidentne podporuje EU, 
aby dodávali zbrane na Ukrajinu!  

10. V auguste a septembri sa na ruských veboch rozpútala kritika Putina, že necháva zabíjať Rusov 
na nových Ruských územiach... Je to pravda! 

11. Následne Rusko urobilo referendá na tých 4 územiach Ukrajiny, ktoré potom pričlenili k Rusku 
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12. Ale aj tak Ukrajinci útočia na nové Ruské územie.... Rusi ustupujú a Ukrajinci vraždia ruských 
civilistov, ktorí tam náhodou zostanú? Sú tí Rusi chuji?? ... Alebo je tu nejaký plán? Hoci aj za 
cenu množstva zavraždených Rusov? 

13. Vybuchol Kerčský most na Kryme.... Píšem schválne, že vybuchol! Pretože aj ja si myslím, že si 
tento most vyhodili do vzduchu Rusi sami. Putin rieši vnútropolitické otázky okolo židov 
v Rusku! Potom vymenili generála pre Ukrajinu, raketami zasiahli nejaké elektrárne na Ukrajine 
.... , ale len tak, aby ich moc nepoškodili... a týmto to skončilo! Zasa žiadne pokračovanie!!... Čo 
tým Putin sleduje?? Však je jasné, že EU a NATO budú ďalej dodávať na Ukrajinu svoje ďalšie 
a ďalšie zbrane!!...... A pre Rusko to teda bude stále horšie a horšie?! 

 
Chápete, aké divadlo sa tu odohráva?? 
Priemerní ľudia sú tak sprostí a totálne nevzdelaní, že absolútne nedokážu ničomu rozumieť!  
Prečo teda Putin podporuje rozširovanie tejto vojny na Ukrajine? Vieme, že Putin je žid. Tak sa píše 
všade na internete. Ale tiež vieme, že v Leningrade za 2. svetovej vojny zahynul Putinov brat... a on 
prežil len zázrakom... Chápete myslenie Putina? Ja áno...  
Putin vie, od schopných mužov, že budúcnosť je známa. Nebudem tu teraz odbiehať, ak máte 
duševnú odvahu, tak si prečítajte moju knihu „Svetová vojna v r. 2025“.... Putin podľa mňa vie, že 
tejto svetovej atómovej vojne sa s pravdepodobnosťou 80-90 % nedá vyhnúť! ....... 
Potom ale všetky vyššie absolútne nelogické postupy Ruska menia svoj význam...!!!! Putin 
pripravuje Rusko na túto existenčnú vojnu... Táto vojna na Ukrajine je pre Rusko len „cvičenie“ a 
príprava na tú rozhodujúcu vojnu!!  
Ak táto atómová vojna vypukne, tak Rusko definitívne zničí túto sionistickú židovskú civilizáciu, 
teda Západnú civilizáciu Vatikánskych duchovných otrokov! 
A ako sa máme my Slováci, teda geneticky sme Sloveni, zariadiť v prípade tejto svetovej atómovej 
vojny?? ... Nikde nechoďte!! ........ Bude 2 roky atómová zima a totálny nedostatok potravín 
a celosvetový hlad, ako to bolo už v r. 1816 n.l. – píšem podrobne v mojej novej knihe „Záhady 
ľudstva, Zeme a vesmíru“, ktorá bude vytlačená asi za mesiac!! Zostaňte na Slovensku, hlavne 
v horách a robte si zásoby potravín... (Dostatočne veľké zásoby potravín - na min. 1,5 roka - majú 
v súčasnosti len Čína a Rusko...) USA nesmú reálne získať vojenské základne na Sliači 
a v Kuchyni!! Ináč tam priletí Ruská raketa s taktickou atómovou hlavicou a koniec... Tie ich USA 
Patrioty sú HOVNO!! Oni nezachytili ani primitívne balistické rakety, ktorými Jemenci strieľali na 
Saudskú Arábiu a na ich rafinérie asi pred 2 rokmi!! ....  
Tých „hovien“ Západných aj Slovenských, ktorých na tých základniach zabijú, je mi jedno. Ale tí 
civilisti v okolí..........? Chápete vy tupci „demokratickí“ v Banskej Bystrici a Zvolene 
a v Bratislave??!! Do r. 2025 máte už len 3 roky!!!!!! Ak u Vás budú USA vojaci a ich zbrane, teda 
aj ich atómové bomby, tak je isté na 100 %, že Ruská atómová taktická hlavica „zaparkuje“ aj 
u Vás!!  
 A teda neviem si predstaviť, že ak na týchto základniach bude napr. 10-20 USA atómových 
bômb?, ktoré potom tiež vybuchnú, čo to urobí s celým okolím??   
 
Mor ho!!!!!!! 

 
S pozdravom 
Pavol Peter Kysucký 
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