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Bola zahájená likvidácia EU a obnova ZSSR
S potešením Vám môžem oznámiť, že definitívne a verejne to bolo oznámené, že bola zahájená obnova
ZSSR a teda logicky aj následná likvidácia Európskej únie...
Najskôr si pozrite tieto dve videá – prečítajte si preklady – a až potom čítajte moje komentáre.
https://youtu.be/uGGcNGOaQwk
https://youtu.be/CXDjd2Ub0d4
Dobre ste čítali? Možno si to prečítajte aj dva krát!
Teda teraz moje komentáre. EU sa stane nefunkčnou do konca tohto r. 2022....
V r. 2018 som v mojej knihe „Obroda Slovanov“ napísal, že EU bude zlikvidovaná v r. 2022 a následne
do konca r. 2025 bude Nemecko rozdelené na 3 štáty... Prvá verzia tejto mojej knihy mala asi 800 strán
formátu A4? A preto som začal mazať a mazať, aj celé kapitoly .... však takú „veľkú“ knihu nebude
skoro nikto čítať..... A tak som tú knihu zmenšil asi o 70 % na súčasný max. koncentrovaný rozsah!
A tak sa stalo aj to, že z Kapitoly 43 som vymazal aj rozsiahlejšiu čas s dátumom konca EU. Nevadí.
Teda zopakujem z tejto mojej pôvodnej verzii knihy to, o čom už teraz vôbec nepochybujem :
- EU sa stane nefunkčnou do konca r. 2022.
- EU bude následne rozdelená na dve časti, pričom celá stredná Európa aj Balkán, Poľsko
a Rakúsko spadne pod vládu Ruska.
- Okolo r. 2025 bude Nemecko rozdelené na 3 štáty, z ktorých Bavorsko a NDR spadnú pod
Rusko. A tiež približne v tom čase aj Taliansko padne pod Rusko..... Zvyšok Európy bude ešte
nejaký čas pod mocou USA a Veľkej Británie.
- Geneticky národy Slovanské – doslova Slovenské – ako Maďari, Rumuni, Rakúšania, Bavoráci,
NDR-ári, sa budú po r. 2025 učiť jazyk svojich genetických a jazykových predkov – Slovenov,
Uhrov, teda slovenčinu!!!!!!!
V predstihu pred zahájením likvidácie EU, kedy vznikne možno až veľká ekonomická kríza, som na
začiatku r. 2021 začal písať knihu „Slobodná tržná ekonomika je Katastrofa“. Túto knihu som v lete
dokončil a nakoniec po mnohých problémoch som ju na jeseň r. 2021 konečne aj vydal. V tejto knihe
píšem, aká má byť efektívna Slovanská ekonomika.... Je to hlavne aj konkrétny návod pre riešenie
vážnej ekonomickej krízy, ktorá vznikne pri likvidácii EU....
S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
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