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EU sa stáva nefunkčnou 
 
K napísaniu krátkeho článku ma inšpiroval tento článok z Ruskej tlače : 
https://www.hlavnespravy.sk/akciove-burzy-zasadzuju-uder-financny-poziar-ktory-sa-rozhorel-na-
zapade-nie-je-cim-uhasit/3089236  
 
Na HS je 95 % článkov pre hlupákov. Všetky tieto články len popisujú súčasnosť a nedokážu z toho 
vyvodzovať možné predpovede budúcnosti. Preto tieto články ja vôbec nečítam. Aj tak na to nemám 
čas! Vždy len prebehnem nadpisy, občas sa pozriem do textu a tým končím! Ale to sa netýka tohto, 
vyššie uvedeného článku. Prečítajte si ho aspoň 2 krát! 
 
Autor v článku píše, že EU skrachuje za 5 rokov! Nie! EU skrachuje za 3 roky. A presne to bude v r. 
2025! Všetko v prírode prebieha po exponenciálnych funkciách! Teda procesy sa buď spomaľujú, alebo 
zrýchľujú! Teda súčasný prebiehajúci kolaps EU sa bude zrýchľovať! V knihe „Svetová vojna v r. 
2025“, ktorú som napísal v r. 2021 a dal do tlače v marci r. 2022, som sa pýtal, či sa EU nestane 
nefunkčnou už do konca r. 2022?... Bolo to odvážne, ale tento vyššie uvedený článok potvrdzuje, že som 
asi mal pravdu a sa tak už stalo!! .... 
 
V súčasnosti už nikto nepočúva, čo hovoria v Bruseli, ani čo hovoria Nemci, alebo Francúzi!! Všetci sa 
začali starať len sami o seba! Ešte na povrch sa ukazujú, že sú v EU jednotní?, ale to už nie je pravda! 
Nikto neverí tomu druhému!  
A ľudia na Slovensku od závratného zvýšenia cien plynu, el. energie... od začiatku r. 2023 sa už úplne 
vysrali na EU a ich inštrukcie!! V súčasnosti inštrukcie z Bruselu počúvajú už len vlády, ovládané 
mafiánskymi metódami či už USA ambasádami, alebo Bruselom a inými „mafiánmi“... Nikto iný 
z normálnych sa už EU „úmyslom“ nezaoberá.... Toto je prvá etapa konečného kolapsu EU!!  
 
A predstavte si??... existencia Západných kapitalistických bánk je postavená na dôvere?!! Chápete?! 
 
Vyberajte si peniaze z bánk! Nenechávajte ich tam! Nebuďte sprostí!! Okradnú Vás a nedostanete nič! 
Tie ich sľuby, že máte zabezpečených 100 000 EUR, sú nereálne!  
 
A najväčší podvod na Slovensku je ten „kapitalistický“ dôchodkový systém!! O celom tomto podvode 
kapitalistickom, slobodnej tržnej ekonomike, som podrobne napísal v knihe „Slobodná tržná ekonomika 
je katastrofa“...  
 
S pozdravom 
Pavol Peter Kysucký 
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