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Putin asi nevie, čo chce?

To, že televízia na Slovensku je mocensky ovládaná USA sionistami a že v týchto televíziách ako 
Markíza, STV, TA3, JOJ...už asi 10 rokov nie sú žiadne správy, ale len brutálna „propaganda“!! .. to už 
vieme...... teda tí schopní myslenia...

Preto vôbec nesledujte túto „demokratickú“ propagandu v televízii a nečítajte jednoduché články ľudí, 
ktorí ničomu nerozumejú. Nielenže je to strata času, ale z toho aj zhlúpnete!! Skutočne to tak je! 
Sledovaním tých hlúpostí budete nakoniec hlúpi tiež!
Vo všeobecnosti sa zdá, že nie je jasné, čo sa to deje na Ukrajine a v Rusku. Však ak by Rusko chcelo 
v krátkom čase obsadiť Ukrajinu a aj celú strednú Európu, tak ak by zastavili dodávky plynu, ropy, ... 
uránu..., tak do 2-3 mesiacov by bol koniec Ukrajiny a aj celej strednej Európy!! 
Neverím, že Putin toto nevie?, ... že ja som taký génius?....... 
Prečo Putin necháva zničiť infraštruktúru Ukrajiny?? ... Prečo Putin predlžuje túto vojnu? Všimnime si, 
k čomu dochádza tým, že sa táto „vojna“ predlžuje. Teda samozrejme jedná sa o „špeciálnu vojenskú 
operáciu na denacifikáciu a demilitarizáciu“ Ukrajiny. 
Čo sa teda deje :

1. Z Ukrajiny urieklo veľa zbohatlíkov, fašistov, zločincov.... zlodejov, ktorí nakradli majetky, ale 
nepracovali a nič nevytvárali. Došlo k vyčisteniu Ukrajiny a títo sú teraz v EU.... aj na 
Slovensku. Všimnite si, že Ukrajincov neprijíma ani Veľká Británia a ani USA a Kanada... 
Anglosasi nepustia na svoje územia skoro žiadnych Ukrajincov! Prečo Angličania nepustia na 
svoje ostrovy skoro žiadneho Ukrajinca a všetci zostávajú v EU?

2. USA a Západ dodáva na Ukrajinu veľa zbraní, ktoré Rusi ľahko ničia a aj zabavujú po 
utekajúcich ukrajinských vojakoch... Teda koľko zbraní sa tak zadarmo dostanú do rúk Rusku? 
Je jasné, že tieto ostatné NATO zbrane, ktoré zostanú v rukách Ukrajincov sa budú pašovať do 
EU a do všetkých štátov kolektívneho Západu... Smejem sa dopredu, čo sa bude za rok, dva diať 
v EU! Tí Ukrajinci, ktorí prišli do EU mnohí nebudú ochotní pracovať.... Neboli na to zvyknutí 
ani na Ukrajine!! 

3. Bolo by veľká škoda zničiť fabriky a mestá zbytočným vojenským dobývaním nových území! 
Stačí ako ukážka pre Ukrajincov Mariupoľ.... Aby všetci videli, ako to dopadlo... Preto aj Ruská 
armáda odišla od Kyjeva a tak urobí aj s Charkovom.... Načo tie mestá zničiť?? To chcú USA 
a Západ.... Však ak sa zrúti zásobovanie týchto miest potravinami, vodou, energiami.... tak mesto
sa samo vzdá aj s ich domobranami a vojakmi a políciou... 

4. USA a Západ je týmto stavom ekonomicky poškodzovaný podstatne viac ako Rusko. Musia 
teraz živiť 6 miliónov Ukrajincov v EU a plus dodávať peniaze na Ukrajinu, aby sa nezrútila 
okamžite... Pretože pre Západ bude krach na Ukrajine podstatne hroznejší ako krach 
v Afganistane.... Ukrajina je v Európe, EU má hranice s Ukrajinou! Smejem sa dopredu....

5. Rusko nechce zabíjať svojich ľudí. Však Ukrajinci sú asi zo 70 % genetiky Rusi a aj Ukrajinci sú
stále Slovania. Najviac produktívny priemysel a poľnohospodárstvo je na juhu, východe a strede 
Ukrajiny, teda všade tam žijú hlavne genetickí Rusi. Aj Banderovcov je lepšie „vyliečiť“ z ich 
duševnej choroby, ako ich zabiť! Kto bude pracovať vo fabrikách a na poliach, ak mužov 
pozabíjajú? 
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6. Ako sa predlžuje agónia Ukrajiny, tak sa rozbieha vnútorná destabilizácia celej EU a aj USA. 
Prichádzajúci ekonomický chaos rozvráti EU. Ja predpokladám, že Ukrajina ekonomicky 
definitívne padne a skolabuje koncom leta a na jeseň. A vtedy Rusko obsadí južnú a východnú 
Ukrajinu, kde žijú hlavne genetickí Rusi a potvrdí svoje „vlastníctvo“ nad týmto územím a 
obyvateľstvom. A vtedy Putin zatvorí plyn, aj ropu a ...... urán do EU... Teda kolaps EU začne na
jeseň a do konca r. 2022 sa EU stane nefunkčnou... Teda tak by som to urobil ja. A to je aj 
odpoveď na otázku z bodu 1. Angličania nepúšťajú do VB žiadneho Ukrajinca, pretože vedia, že 
do konca r. 2022 EU skolabuje....

Tým, že prebieha „vojna“ na Ukrajine, tak ja odhadujem, že 70 % firiem prestalo vyrábať 
a produkovať........!!!!!!!!!! Chápete??.....  Čítal som pred týždňom niekde na internete, že sa odhaduje, 
že tento rok klesne HDP Ukrajiny o 40-50 %. Nezmysel.... Pri mnou predpokladanom vývoji podľa 
toho, ako vidím stratégiu Ruska, tak HDP klesne o 70-80 %.... teda to bude totálny kolaps ekonomiky. 
Viete, že Ukrajina teraz na jar neobsiala dostatočne polia a úroda pšenice a ostatného obilia a následne 
produkcia všetkých potravín bude výrazne znížená...? Čítal som, ako Západ robí všetko preto, aby 
„vyprázdnili“ sýpky na Ukrajine a odvážajú z Ukrajiny, čo sa dá. 
Už teraz po 3 mesiacoch „vojny“, teda špeciálnej vojenskej operácii na denacifikáciu a demilitarizáciu 
Ukrajiny, je Ukrajina na hranici ekonomického kolapsu. Rýchlo sa míňajú rezervy vo všetkých 
hospodárskych oblastiach. 
Ale vidíme, že Západ dodáva na Ukrajinu skoro len zbrane... a všetko, čo má nejakú cenu tak z Ukrajiny
vyváža...!! Je teda zrejmé, že Západ jednak neverí v úspech Ukrajiny, naopak cíti rýchly kolaps...a 
dokonca by som povedal, že Západ ani nechce ďalej Ukrajinu!
Je to logické! Však vieme, že „kolektívny Západ“ si nechá „vŕtať koleno“, len aby nezaplatil... Oni sú 
skutočne už zdegenerovaní...
Preto chápem Putina, že nerozvíja veľkú „vojnu“, veľkú „denacifikáciu a demilitarizáciu“, pretože to je 
zbytočné...... a naopak by to bolo škodlivé. Verím tomu, že nenechá svojich generálov bez dohľadu 
a všetko s nimi osobne koordinuje, aby generáli nezačali „bojovať“... ako vo vojne. Stačí si počkať 
a zabíjať len tých bláznov, ktorí prídu na Donbas bojovať za Ukrajinu... Týchto pomätencov tam pomaly
zabíjajú a ostatní sa pomaly spamätávajú, či chcú skutočne zomrieť za ideály „Banderovského 
fašizmu“ ?

Ďalej je jasné, že o žiadnu „denacifikáciu a demilitarizáciu“ nejde... Ak by sa ruská armáda po vyhratí 
tejto „vojny“ proti USA a kolektívnemu Západu stiahla z Ukrajiny, tak by sa na Ukrajinu vrátili 
Banderovci, ktorí teraz mnohí ušli do zahraničia a začali by masovo vraždiť Rusov na tej časti Ukrajiny,
kde obyvateľstvo neodporovalo Ruskú armádu. Videli sme to v Buči pri Kyjeve, kde takto Ruská 
armáda doslova „obetovala“ civilistov krvavým duševne chorým Banderovcom. Rusi mali dopredu 
vedieť, že ak obsadia nejaké územie, tak už toto územie nesmú opustiť, pretože ak sa tam vrátia 
Banderovci, tak začnú vraždiť civilné obyvateľstvo...   
Teda je jasné, že :

- Ruská armáda musí zostať na „oslobodenej“ Ukrajine min. 20 – 40 rokov, kým sa vytvoria 
domáce bezpečnostné silové zložky nezávislé od Západu a hlavne  - ľudia sa „vyliečia“ z tejto 
fašistickej Banderovštiny. 

- Musí byť vytvorená hierarchická štátna administratíva, ktorá bude organizovať hospodárstvo po 
tejto ekonomickej katastrofe. Pretože slobodná tržná ekonomika je totálny nezmysel a tuposť pre
riešenie vzniknutého stavu ekonomiky na obsadenej časti Ukrajiny.

- Ale ja doporučujem, aby sa tieto územia čo najskôr stali súčasťou Ruska s osobitnou 
ekonomickou štruktúrou riadenia a ochrany – doslova riadenou plánovitou ekonomikou. Pretože 
slobodná tržná ekonomika je aj tak v skutočnosti katastrofa, ako píšem v mojej rovnomennej 
knihe.
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- Rusko musí zamedziť prístup „besných fašistov“ k Čiernemu moru.... Rusko musí obsadiť aj 
Odesu a spojiť obsadené územie s Podnesterskom!! Len tak Rusko ochráni normálnych ľudí 
v ostatnej Ukrajine pred besnotou fašistických bláznov a zločincov... Lepšie byť chudobný, ale 
prežiť, ako zomrieť vo vojne.

- Ak sa stane toto, tak do roka padne aj celý Kyjev.... a Ukrajina – fašistický Nemecký štát – 
zanikne.

S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
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