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Rusko zaútočí v októbri priamo na Kyjev a tým zlikviduje Ukrajinu 
 
Dnes som pozeral na internete, že Ukrajinci obsadili Krásnyj Liman a Kupjansk a Izjum a Balakleja..?? 
... v Doneckej republike a možno aj inde?? (to nie je dôležité). Teda už v skutočnosti na území Ruska!! 
Smejem sa ako blázon. Ja nie som žiadny generál a vojenský stratég?... ale je zjavné, pre toho, kto je 
schopný logického „matematického“ myslenia, čo Rusi chystajú!!  
 
Nedávno som čítal na internete, že slovenská tajná služba sú chuji a ničomu v skutočnosti nerozumejú!! 
Ja s tým názorom súhlasím!....  Pretože len ľudia, ktorí  majú talent.... a študujú a vzdelávajú sa a napr. 
aj štúdiom mojich „vizionárskych“ kníh, sú schopní chápať, o čo sa tu jedná!  
Takže prečo píšem tento nadpis tohto článku? 
Pretože ja osobne by som tiež ustupoval na východe a na juhu... ale pripravoval zdrvujúci úder na „hlavu 
hydry“! Teda ... 
Ja navrhujem Ruským generálom, ktorí asi ničomu nerozumejú...., aby okamžite a prekvapujúco 
zaútočili z Bieloruska na Kyjev. Vzdialenosť z Bieloruska do Kyjeva je cca 150 km. Takúto vzdialenosť  
motorizované jednotky sú schopné aj pomalým slimáčim tempom prekonať za 24 hodín!! Potom do 
ďalších 24 hodín obkľúčiť Kyjev, aby nikto z Kyjeva po komunikáciách nemohol uniknúť. 
Plus k tomu zaviesť „bezletovú zónu“ nad celou Ukrajinou!!! Západ obľubuje „bezletové zóny“ a tak 
dostanú „ich medicínu“... Teda akékoľvek lietadlo nad Ukrajinou vzlietne, tak všetky lietadlá 
zostreľovať!! Samozrejme tým myslím hlavne civilné lietadlá, ktorými sa sionistické svine zločinecké 
budú chcieť dostať z Kyjeva  a iných oblastí Ukrajiny na Západ!! Pre toto by som ja na juhu Bieloruska 
zriadil silné body s S-300 a S-400, aby zostreľovali všetky civilné lietadlá, ktoré sa budú snažiť uniknúť 
na Západ!  
 
K tomu, „ja generál“, by som Kalibrami v tomto čase zbombardoval veliace a politické centrá v Kyjeve 
aj v Ľvove.  
Obkľúčením Kyjeva a zavedením bezletovej zóny pre všetky civilné lietadlá nad Ukrajinou, sa do 
týždňa až dvoch zrúti celá Ukrajinská ofenzíva na východe aj juhu... 
Som teda generál?? 
Alebo ruskí generáli sú oproti mne hovno?? 
 
 
S pozdravom 
Pavol Peter Kysucký 
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