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

    

 

       Vybavuje : Ing. Pijak Pavol Dátum : 9.1.2023  

 

Energie : Čas vystúpiť z EU a znárodniť energetiku 

Smejem sa už asi pol roka, ako sa hovorí, že Slovenské elektrárne vyrobia 1 MWh cca za 60 EUR, ale 
cena, za ktorú túto elektrickú energiu nakupujú Slovenské firmy je cca 400 EUR.... Také údaje som čítal 
na internete niekedy v lete.... Teda prirážka židovských sionistických obchodníkov niekde na burze v EU 
je cca 800 %!... To nie je už slobodná tržná ekonomika, ale otvorená šmelina a krádež!! A to som pritom 
aj jasne dokázal, ak by tá ekonomika skutočne fungovala slobodne a tržne, že slobodná tržná ekonomika 
je to doslova totálna KATASTROFA... Ale princípmi a logikou tejto mojej analýzy o slobodnej tržnej 
ekonomike sa teraz nebudem zaoberať. Kto chce, môže si prečítať túto rovnomennú moju knihu.  
 
Tak čo je teda toto? Vojna sionistov židov proti Slovensku?? Videli ste, čo tie svine a „ich hlupáci“ tu 
vystrájali za vymyslenej pandémie koronavírusu?! 
 
Takže na Slovensku vyrobíme elektrickú energiu, ale musíme si ju kupovať od židovských sionistických 
svíň?? Pretože ak niekto takto nehorázne kradne, teda realizuje takúto úžeru, tak to je určite sviňa!!  
 
Ešte sa neustále omieľa, že my Slováci sme sami chybní, že sme si nekúpili dodávku elektrickej energie 
2 roky dopredu, ako to urobili títo obchodníci „na burze“ a teraz je elektrická energia vypredaná a je to 
naša chyba....?? HOVNO... Opakujem HOVNO!! Asi pred 10 rokmi som chcel od Západoslovenskej 
energetiky v Trenčíne zakúpiť dopredu na 5 rokov elektrickú energie!!! ... Vysmiali ma, že či som 
spadol z čerešne? Že oni nevedia, za koľko budú predávať elekt. energiu ani na pol roka dopredu – to za 
prvé a za druhé oni neuzatvárajú takéto zmluvy!! Takže celá súčasná vláda a aj vedenie elektrárni 
klamú!!! Opakujem, tie svine v elektrárňach aj vo vláde klamú!!  
 
Pritom Slovensko vyrobí významne viac elektr. energie, ako spotrebuje, teda sme 100 % sebestační!!  
A také isté by to bolo aj s plynom, ak by sme mali zmluvu priamo s Ruskom!....  Cena plynu bola v lete 
10 krát vyššia, ako normálne... A ten kokot Sulík z SAS vtedy, pri najvyšších cenách, kúpil LNG plyn 
z USA!!... A tá sviňa sa ešte vychvaľoval, že kúpil!! Ale nikde som sa nedočítal, za akú cenu tá sviňa to 
kúpil... Môj odhad, že za cenu min. 15-20 krát vyššiu, ako bola bežná cena plyn z Ruska v r. 2021!! ... 
No... sviňa! 
 
Toto, čo sa deje s elektrickou energiou a aj s plynom, je úmyselná likvidácia Slovenského priemyslu 
a Slovenského národa!!  
Prichádza už rýchlo čas, že už nebude iná možnosť!! .... Realita nepustí!  
Slovensko musí vystúpiť z EU a následne okamžite znárodniť elektrárne aj plynárne!!  
Odhadujem, že znárodnenie energetiky  musí byť do 3-6 mesiacov, aby sa zabránilo obrovských škodám 
na priemysle Slovenska!!  
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Tým sa zachráni priemysel a teda aj Slovenský štát a Slovenský národ! Ináč nastane likvidácia 
Slovákov! Súčasná vláda Matoviča je nesvojprávna!.... Oni musia robiť to, čo im sionisti z EU a USA 
nakážu! Ináč ich súdny systém EU a sionistov na Slovensku zlikviduje!!.... Opakujem sú nesvojprávni! 
Slúžia ako otroci!... Tak isto je to aj s Ficom a celým SMER-om... Tiež sú tam všetci vydieraní. Na 
všetkých, hlavne na Fica, majú pripravených množstvo kompromitujúcich dôkazov!!... A ak náhodou 
nemajú, tak si ich vyrobia!!........ Pochopte konečne hlúpe „deti“, že demokracia a demokratický súdny 
systém je dokonalý zločinecký systém štátneho zriadenia. Ak ste stále hlúpi, ako bagandže, tak teraz už 
skoro to „energeticky-cenovo“ pocítite!! Tí, ktorí ste schopní logického myslenia, tak si prečítajte moju 
knihu „Demokracia je totálny nezmysel“...  
 
Tak ako zo súčasnej situácie?  
Jediný, kto zo súčasných politikov je schopný vystúpiť z EU a znárodniť energetiku, je Kotleba!!!... 
Nikto iný nie je schopný tohto hrdinského činu!! ... Všetci ostatní sú HOVNO.... Všetci ostatní nie sú 
žiadna reálna opozícia... Všetci ostatní sú „kontrolovaná“ opozícia... Je to divadelné predstavenie 
„demokratické“ pre debilov!! ... Všetky ostatné strany a aj ich lídri sú vyberaní podľa toho, aké majú 
dôkazy na nich, aby slúžili, ako tie svine sionisti povedia!!! .. Však videli ste, ako Fico slúžil??... A ako 
aj teraz Fico slúži ?.... SMER 100 % svojich hlasov pred pár mesiacmi schválili za Slovensko vstup 
Švédska a Fínska do NATO!!... Tak hlasoval aj ten „nešťastník“ Blaha!!.... A potom o týždeň už bol 
Fico aj s tým Žilinčanom na USA ambasáde?.... Čo tam asi dojednávali?...   
Pochopte, že Pjakin s tým ich Petrohradským Ruským KSB a DVTR je nič oproti mojej Slovenskej teórii 
„Hmota-Duch“. Ale to som odbočil a to je pre tento článok vedľajšie!!  
 Kotleba ma „nasral“, keď som mu asi pred 7 rokmi osobne hovoril v Kysuckom Novom Meste, 
že aby si zapísali všetky výsledky a nakopírovali Zápisnice z každej volebnej miestnosti a potom to 
ručne spočítali...., že voľby určite sfalšujú proti nemu!! ... Kotleba ma radikálne odmietol, že to je 
nezmysel!!... Odvtedy viem, že Kotleba je žiaľ hlúpy!... Kotleba vtedy získal len 8,04 % hlasov – veľmi 
dobre som si to zapamätal – pretože vtedy Kotleba mal dostať min. 20 % hlasov.... a mal vyhrať voľby!! 
Ale USA ambasáda s ESET sfalšovali voľby pre Fica a iných... dopredu dohodnutých víťazov!! Kotleba 
je  žiaľ pomýlený aj jeho nekritickým „fanatizmom“ Vatikánskym kresťanským, čím je úplne mimo 
realitu!! O Vatikáne si prečítajte moju knihu „Vatikán je úhlavný nepriateľ Slovákov“...  
 
Napriek tomu je Kotleba asi jediný, kto je schopný vystúpiť z EU a znárodniť celú slovenskú 
energetiku!! Presnejšie, musí sa postupovať tak, že najskôr sa znárodní energetika a až potom sa zaháji 
proces vystúpenie Slovenska z EU!!  
 
A čo nastane po znárodnení energetiky? 

1. No okamžite sa „zázračne“ zníži cena energií a teda Slovenské firmy budú fungovať ďalej, ale 
súčasne ich Západné dcéry a kooperujúce firmy... presunú svoju výrobu na Slovensko!! Teda do 
1 roka sa zvýši priemyselná výroba na Slovensku za týchto podmienok min. o 50 %!!! ... To 
spôsobí zásadný skok v mzdách! Odhadujem, že mzdy Slovákov sa za rok zvýšia o 30-50 %, 
podľa odvetvia a konkrétnej firmy!!  

2. EU a Západné firmy zahája súdne procesy proti Slovensku.... Dopredu sa smejem, čo sa tým 
rozpúta : 

a. Súdy sa budú ťahať možno aj 3 až 5 rokov. Za ten čas Slovensko na fungujúcej 
ekonomike, priemysle a z toho výnosu daní, zarobí 3 krát viac, ako by mohli byť tieto 
pokuty a plus úhrady ceny za túto Slovenskú energetickú štruktúru. Navrhujem, 
samozrejme, že sa bude vychádzať z pôvodných predajných cien?... Teda cien 
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privatizácie, kde Slovenskú energetiku rozkradli všetci tí „demokrati“ sionisti!!...  
Smejem sa dopredu....  Je pravdepodobné, že „privatizéri“ tej doby radi potvrdia, že tieto 
energetické podniky boli úmyselne predané pod cenou, pretože tento SK manažment 
zobral províziu!!.... Teda bolo to zločinecké jednanie a tak títo Západní sionisti nakoniec 
nedostanú pri daných súdnych procesoch vôbec nič a naopak budú žalovaní za korupciu 
a zločinnosť... Teda pôjdu do vezenia!! ... Smejem sa.... Akí sú tí sionisti židia len tupí!!  

b. Navrhujem zahájiť daňové kontroly vo všetkých zahraničných firmách, prečo priznávajú 
taký smiešny zisk! Napr. doporučujem, pozrite si sionistickú TV Markíza... Za 30 rokov 
bola asi 25 rokov v strate!! Alebo BILLA, TESCO... ? Zjavné, že všetky zisky nezdanené 
prevádzajú do zahraničia!!! Však TESCO má rabat v Nemecku 20-30 %, ale na 
Slovensku cca 80 %!!! Pritom TESCO priznáva smiešny zisk?!!!...Pritom ešte TESCO (aj 
ostatné svine Západné) predáva to isté – hoci nižšej nutričnej hodnoty -  na Slovensku 
drahšie, ako v Nemecku!!.. Chápete? .. gójovia, otroci?... A kde sú zisky a zdanenia?... 
Preto navrhujem konečné „slobodné“ agresívne daňové kontroly... ako sa robí na 
Slovenské firmy!! ... Vy svine Západné sionistické!!...  Potom vypočítať tým sviňam, 
koľko nezaplatili na Slovensku za 25 rokov, k tomu pokuty, podľa zákona... A kto 
nezaplatí do 30 dní, tak okamžite znárodniť!!.... Tým myslím aj také firmy, ako VW, 
KIA... a pod. My na Slovensku, naši Slováci, bez problémov budeme pokračovať vo 
výrobe v závodoch VW, aj KIA, US Steel, .... Naši pracovníci Slováci vedia všetko 
v týchto firmách.. Oni všetko robia..., zahraniční sú tu na Slovensku len dohliadatelia 
a dráby... a koloniálni vykorisťovatelia!  

c. Vtedy sa treba dohodnúť s Ruskom, aby Rusko vytvorilo na Slovensku silnú vojenskú 
základňu, ako obrana pred tými sviňami sionistickými Západnými... Samozrejme USA 
vojenské základne na Sliači a v Kuchyni treba okamžite zrušiť!!... Nech sa pracú kade-
ľahšie!! 

3. Slovensko sa tak stane opäť „duchovné“ centrum odboja proti Satanovi, ako sa to stalo už pri 
zničení Rímskej ríše. Mor ho!! Viete, že naši predkovia Sloveni, žijúci na Slovensku, boli 
duchovné a ideologické centrum „odboja“ a zničenia Rímskej ríše? Neviete? Ste nevzdelaní... 
Ste hlúpi ako deti... Huni, Vandali, Góti, Trákovia, Ostrogóti, Vizigóti, Markomani, Kvádi, 
Frankovia .... všetko to boli kniežatstvá Slovenov v oblasti Podunajska a Karpatska!! My Sloveni 
sme zničili Satanskú Rímsku ríšu!!.... My Sloveni!! ... Slovenská akadémia vied – historická 
sekcia - je HOVNO!!!  

4. A vtedy sa skutočne začne realizovať aj mnou predpovedaná „Obroda ducha Slovanov“... 
 
Mor ho! 
 
S pozdravom 
Pavol Peter Kysucký 
 

http://www.obrodaslovanov.sk/
http://www.obrodaslovanov.sk/

