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Súčasný zločinecký Západný bankový systém je už neudržateľný
Všetci už chápu, že súčasný bankový systém je ďalej neudržateľný, ak teda nemá byť rozpútaná
3.svetová vojna. Možno majitelia bánk si tak nemyslia. Ale realita ich doženie… V USA je to len
skromný začiatok.
Nie je možné, aby banky nemali žiadnu zodpovednosť za investované peniaze, ale súčasne mali
maximálne možnosti vymáhať peniaze zo zlých investícií banky po celej planéte!
Za socializmu štátne banky investovali do projektov a boli súčasne spoluzodpovedné za kladný
výsledok spoločnej aktivity……….!!!!
Ale teraz? V tejto skurvenej slobodnej tržnej demokratickej ekonomike? Banky investujú a ich vôbec
nezajíma výsledok – teda absolútne sa neangažujú do podnikov, ktoré financujú. Však majú zaistené, že
ak výsledok nebude?, tak banka vždy bude…… Doslova bankári - tie svine „skurvené“ - sa smejú, že
ľudia za nimi chodia pre úvery…… ale oni nezodpovedajú za nič!!
Ale uvedomte si, že majitelia bánk, len oni, systémovo vytvárajú celoplanetárne ekonomické krízy.
Chápte toto logické ….. Požičiate si peniaze na čokoľvek. Ale za 5-10 rokov vypukne nejaká
ekonomická kríza a tak mnohí nebudete schopní splácať. A vtedy Vám banka všetko zhrabne a predá
hlboko pod cenu svojich „kumpánom“ bankovníckym…. Hovorí sa, že za všetkým hľadaj ženu. Ja vám
hovorím, že za všetkými zlodejstvami bankovníckymi a inými finančnými hľadajte zločincov…….!!
Predsa je jasné, že títo bankári dopredu vedia, kedy si nejakú krízu vytvoria! Nechápete? Požičiate si, ale
nepočítate s tým, že príde „dopredu“ organizovaná kríza, pri ktorej viacerí z vás nebudú schopní splácať
úver. A vtedy prídete mnohí naivní o veľa!
To je dopredu premyslený plán týchto zločineckých bánk a ich majiteľov!
Hovoria všetci na internete, že majitelia bánk sú len židia. Ja to neviem. Ale viem, že slobodná tržná
ekonomika je totálny blud a hlúposť! Prečítajte si moju knihu Obroda Slovanov. Preto navrhujem urobiť
výskum, či skutočne všetky banky vlastnia židia, alebo je to nezmysel! Tento výskum treba samozrejme
zverejniť, aby bola „demokratická“ kontrola….. smejem sa, pretože demokracii ja neverím ani nos
medzi očami.
Mňa napr. holokaust židov ani Cigánov nezaujíma, ak sa rovnocenne nehovorí o holokauste Slovanov!
Ja sa nezaoberám „holokaustom“ žiadnych národností a vierovyznaní. Treba riešiť zločinnosť tých, ktorí
organizovali 2. svetovú vojnu! Teda tých, tie banky, ktorí finančne aj technologicky podporovali Hitlera.
Údajne sú to všetko židia, ktorí podporovali Hitlera (z USA, Švajčiarska…). Potom títo zločinci musia
prísť min. o svoje majetky a ja navrhujem podľa mojej kapitoly „Cena človeka“, ak právne a logicky
nepreukážu, že nie sú zločinci, tak vyvraždiť celé tieto zločinecké rodiny!!
Však oni vlastnia banky a oni systematicky vytvárajú krízy…. Chápete chumaji Slovania „gójovia“ a
Ťapákovci nevzdelanci? Všetko je to len primitívny podvod!! Najskôr Vám požičajú peniaze – ktoré si
mimochodom „vymyslia“ - a potom keď vytvoria krízu, ekonomika krachuje, ceny letia dolu ….. tak
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vás „oholia“ a kúpia vás hlboko pod cenu….. Debili ste Slovania „gójovia“… Na Slovensku somárom
nevzdelaným hovoríme Ťapákovci.
Avšak tento Západný zločinecký systém sa stáva už neudržateľný. Už nemajú od koho kradnúť a ešte
strašnejšie……. čo Čína a jej myslenie a ich životné hodnoty? V USA je viac ako 50 % obyvateľov už
totálne zbedačených…. V USA to speje k novej občianskej vojne. A táto občianska vojna bude len kvôli
neznalosti základných zákonov tohto vesmíru. Verím tomu, že Trump na základe informácii a inštrukcií
od Putina odvráti občiansku vojnu v USA, pretože je to existenčný záujem aj Slovákov a aj všetkých
Slovanov!
Aj mňa takto „moja Západná banka“ okradla. Spojila sa so zločincom, zločincovi zaplatili moje peniaze
a odo mňa to vymáhajú! Neuveriteľné!? Ale ich bankové zákony Západu a slobodnej tržnej ekonomiky,
im to umožňujú!! Zaplatiť zločincovi, nemať žiadnu zodpovednosť a potom v kľude vymáhať peniaze
po „spravodlivom“. Teda banka zaplatí zločincovi, ale ju to vôbec nezaujíma, nemá žiadnu
zodpovednosť!!, komu platí a následne vymáha peniaze po tom, kto bol okradnutý!!!!!!!!! Geniálne! …
zločinecké, Západné……. Skrátka súčasné Západné banky sa musia znárodniť. Znárodnenie bude treba
zorganizovať okamžite, aby tie svine Západné nevyviedli financie zo Slovenska a nového ZSSR na
Západ a hlavne do Číny.
Ak sa zásadne nevyrieši globálna situácia vo Svete a v Európe podľa mojej predpovede v Kapitole 43,
knihy Obroda Slovanov, tak atómová vojna vypukne do konca r. 2025!
Tak som rozhodol ja!
Dňa 5.9.2020
S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
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