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

    

 

       Vybavuje : Ing. Pijak Pavol Dátum : 2.12.2022  

 

Slovenčina je najstarší jazyk v Európe 

Niekedy pred 2. svetovou vojnou bola konferencia Slovanských národov vo Varšave, kde diskutovali 
o jazykoch všetkých Slovanov. Nakoniec sa na tejto „Slovanskej konferencii“ dohodli všetky Slovanské 
delegácie, že Slovenčina je najbližší všetkým Slovanským jazykom... Nazvali Slovenčinu ako 
„esperantom“ pre ostatných Slovanov!!.. Konečnú jednotnú Slovanskú rezolúciu zablokovali len Česi!! 
.... Opakujem všetci boli za – Slovenský jazyk – len Česi boli proti!!.... 

Česi sa neustále v reálnom živote ukazujú ako nepriateľ Slovákov, asi takí nepriatelia, ako aj duchovne 
pomýlení súčasní Maďari... Však pamätáte si, ako v prípade Vodného diela Gabčíkovo-Naďmároš, r. 
1991 až 1992, sa vzácne zhodli Česi aj Maďari proti Slovákom? 

Prečo to tak je? Možno pre toto?... Neviem, ale je to zaujímavé. 

Slovenský geniálny historik Cyril A. Hromník napísal v jeho knihe „Sloveni a Slovensko“, že Český 
národ vznikol zločineckým činom a teda aj zločineckou mysľou!!?? Podľa Hromníka v tejto knihe 
Český národ vznikol tak, že Praotec Čech v 7. storočí n.l. zavraždil v oblasti Hriňovej svojho brata 
a potom zo strachu z odplaty ušiel aj so svojou čeľaďou pod Horu Říp??!!........ A tak vznikol Český 
národ, ktorý nesie so sebou túto ťažkú duchovnú karmu,... najmladší Slovanský národ!! Samozrejme, ak 
je to pravda? Ja to neviem. Ale v histórii Čechov je strašná udalosť ... vyvraždenie Slavníkovcov!!.... 
Česi a Moraváci, znalí, vedia, na čo narážam!... Ale Česi sú strašne rozdielni ľudia.... Ešte keď som žil 
v Prahe (od r. 1986 do 2007), tak som sa stretával s absolútne rozdielnymi Čechmi... Jedni mi hovorili, 
že sú radi, že hovorím po slovensky a skutočne to aj bolo na nich vidieť, ale druhí, a tých bolo oveľa 
viac, my hovorili, že nemajú radi Slovákov a mám sa odsťahovať naspäť na Slovensko... Tak nakoniec 
som to aj tak urobil...  

Možno preto tak strašne Česi bojovali vo Varšave, aby sa neuznal Slovenský jazyk ako esperanto pre 
všetky slovanské jazyky??.... Ale ukazuje sa, že pravda sa často krát aj tak presadí!!... Pokiaľ 
nezavraždia všetkých tých pravdivých?... Ako sa to stalo aj Slavníkovcom! 

Na Slovensku sa objavili ďalšie výnimočné talenty myslenia a aj „ducha“ Slovenov! ..... V prípade 
existencie národa je toto „duchovne“ zákonité a nevyhnutné!! 

Dole uvádzam videá, kde Slovák krásne jednoducho a skoro po sedliacky Slovensky vysvetľuje, ako to 
všetko bolo?.... A v konečnom dôsledku, že Slovenčina je najstarší jazyk v Európe.... Nakoniec 
geneticky je to známe už asi od r. 2000, že my Slováci sme z viac ako 85 % potomkovia predkov, ktorí 
na Slovensku žili už pred 8000 rokmi!! Smejem sa, ale toto dokázali hlavne americkí vedci – genetici!! 
... Pretože Západ EU... hlavne Nemeckí vedci by určite všetko sfalšovali!! Výsledok týchto genetických 
výskumov je hlavne to, že my Slováci sme najstaršie pôvodné autochtónne obyvateľstvo žijúce 
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v Európe!! Po nás druhí najstarší v Európe sú Walesania, ale starí len 4500 rokov!!??........ Chápete?? 
A čo židia v Izraeli?? Tí sú starí len cca 3000 rokov!... Aj toto je dôkaz toho, že v mojej knihe „Vatikán 
je úhlavný nepriateľ Slovákov (aj všetkých Slovanov)“ píšem pravdu!! Starý zákon v Biblii, ktorý velebí 
Satanistického židovského boha Jehovu, ako všetkých nekriticky vraždí, je totálne sfalšovaný!!  

A teraz vynikajúce úvahy o pravde a omyloch od Slováka, geneticky Slovena, pretože my Slováci sme 
všetci Sloveni... potomkovia našich slávnych predkov datovaných až 6000 rokov pred n.l.!! Nikdy 
žiadne sťahovanie národov po páde Rímskej ríše nebolo!! Toto je totálny Západný a Vatikánsky 
podvod!! ... Opakujem, Vatikán je úhlavný nepriateľ Slovákov!!.... A opäť, je to geneticky dokázané! 
Žiadne sfalšované Vatikánske dokumenty a knihy!! Však viete, že všetkých 100 najdôležitejších 
historických dokumentov sú opisy originálov a opisy opisov??!!... Teda žiadny originál!!... Samozrejme, 
že všetko Vatikánom sfalšované!!... Mor ho!  

Sviatky 01: Vianoce - Pôvodné zvyky staršie ako kresťanstvo 
https://www.youtube.com/watch?v=ly1WM-BYTe4 
 
Sviatky 02: Vianoce - Pôvod názvu Vianoce 
https://www.youtube.com/watch?v=TX3GEYOjtoQ 
 
Sviatky 03: Hromnice - Rozlúštenie a nové objavy 
https://www.youtube.com/watch?v=2hazfG_sF0Y  
 
Cesta do minulosti 01 – Úvod 
https://www.youtube.com/watch?v=RGtnSApxKME 
 
Cesta do minulosti 02 - Čo znamená Sloven? Definitívne rozlúštenie tejto záhady. 
https://www.youtube.com/watch?v=Kdq6KZPBmSk 
 
Cesta do minulosti 03 - Záhada Veľkej Moravy a Uhorska rozlúštená. 
https://www.youtube.com/watch?v=qU0TuDUJGxg 
 
Cesta do minulosti 04 - Záhadní Bieli Chorváti, Srbi a Korutáni. 
https://www.youtube.com/watch?v=WwT4Zn2lvE8 
 
Cesta do minulosti 05 - Kto sú tí záhadní Germáni? 
https://www.youtube.com/watch?v=e24-FOPS35o 
 
Cesta do minulosti 07 - Dunaj, Danajci a Eridanos. 
https://www.youtube.com/watch?v=SF7ggp4KKds 
 
Cesta do minulosti 08 - Panónia a Maďari  
https://www.youtube.com/watch?v=Rn_Kuq3SMiY 
 
Cesta do minulosti 09 - Kolchida - Veľká cesta za zlatým rúnom 
https://www.youtube.com/watch?v=Ixmc2ZZdo9k 
 
Cesta do minulosti 10 - Prečo majú Sloveni, Slovania a Slováci hovoriace ústa? 
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https://www.youtube.com/watch?v=jvFtLbVprbs 
 
Mor ho! 
S pozdravom 
Pavol Peter Kysucký 
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