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Nobelová cena za ekonomiku - Nominácia za Slovensko 
Kysuckého teória o kriminálnej podstate slobodnej tržnej ekonomiky

Dobrý deň Vážený pán profesor, docent, doktorand.....,
naše občianske združenie (ďalej aj OZ) je nezisková organizácia a preto si môžeme „dovoliť“ vzdelávať 
spoločnosť.
Na základe zaujímavej odozvy od laickej aj odbornej ekonomickej verejnosti sa rozhodlo naše OZ, že 
navrhneme pána P.P. Kysuckého a jeho teóriu o kriminálnej podstate slobodnej tržnej ekonomike na 
nomináciu za Slovensko, pre Nobelovú cenu za ekonomiku.
Kysucký dokonale dokázal, že slobodná tržná ekonomika je zločinecká ekonomika už z princípu jej 
existencie. 
Najdokonalejšie bolo toto pánom Kysuckým dokázané v jeho poslednej knihe „Obroda Slovanov“. Pán 
Kysucký vynikajúco vysvetlil, ako fungujú základné zákony tohto vesmíru a prečo na základe 
neuplatňovanie tých zákonov v spoločnosti, v štátoch, je sloboda pri podnikaní, teda sloboda ako 
slobodná tržná ekonomika, vždy a nevyhnutne zločinecká ekonomika.
Dokonca pán Kysucký jasne dokázal, že v prípade, že slobodná tržná ekonomika – teda zločinecká 
celosvetová ekonomika - bude pokračovať, tak toto zdegenerované ľudstvo sa určite vyvraždí medzi 
sebou.
Toto všetko vyššie uvedené je tak zásadné, že naše OZ sa rozhodlo nominovať pána Kysuckého na 
Nobelovú cenu za ekonomiku.
Ak s tým nesúhlasíte, tak nám napíšte argumenty vášho nesúhlasu. Ak neodpíšete, tak máme za to, že 
súhlasíte. Je možné, že nebudete odpovedať preto, že máte strach? To ale je Váš problém, pretože strach 
je problém slabosti ducha a celkovej „Západnej degenerácie“, pretože Západ je k smrti vystrašený zo 
Slovanov. Neviete, že Západ je už tak zdegenerovaný (ich intenzívna degenerácia trvá asi 200 rokov), že
sa bojí Slovanov? 
Ak neodpoviete do 30 dní, má naše OZ za to, že s touto „nomináciou“ súhlasíte. Budete všetci súhlasiaci
s nomináciou na Nobelovú cenu nášho OZ zverejnení na našich veb stránkach. Ďakujeme.

S pozdravom
Ing. Pavol Pijak
predseda OZ
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