
www.obrodaslovanov.sk     Bankové spojenie :    IČO : 50628496 
info@obrodaslovanov.sk     VUB bank a.s., č. ú. :                                              www.obrodaslovanov.sk  

                          SK3002000000003890554755                    
                                               
          

OBRODA SLOVANOV, občianske združenie, Ochodnica č. 60, 023 35 Ochodnica 
    
 
       Vybavuje : Ing. Pijak Pavol Dátum : 11.8.2022  
 
 
 

Budúcnosť štátu a národa sú deti a ich vzdelanie 
 
Viem, že všetci inteligentní ľudia, to vedia. 
Ale žiaľ myslím si, že až 95 % rodičov Slovákov to v reálnom živote nechápe... teda robí presne 
naopak...   
Síce Slováci vedia, že to tak je, ako sa píše hore, ale ak sa jedná o ich deti, tak ich pošlú do školy 
v zahraničí!......... Takto vzniká potenciálne veľká tragédia týchto rodičov, ktorí síce chceli svojim 
deťom dať to najlepšie, čo mohli urobiť, ale v skutočnosti si „odcudzili“ svoje deti práve v rozhodujúcej 
dobe vývoja duše a aj myslenia týchto mladých ľudí... 
Pretože práve doba konca puberty a vzniku „myslenia dospelého človeka“, teda od 18 rokov do 25 
rokov, je strategicky pre celý nasledujúci život tohto človeka strašne dôležitá! 
 
Uvedomte si slovenskí rodičia.... Vaše deti sa Vám s pravdepodobnosťou 80 % už na Slovensko 
nevrátia... Slovensko je v zahraničí prezentované ako „nič“, ako „hovno“ a Vaše deti sa budú hanbiť za 
Slovensko a aj za Vás rodičov!! A preto 80 % vyštudovaných Slovákov v Zahraničí sa už na Slovensko 
nevráti!! A načo ste žili a pracovali... a dávali peniaze na štúdium Vašich detí?... keď Vaše deti, 
„indukované Západnými demokratickými tuposťami“, Vás opustia a doslova sa na Vás vyserú?! 
 
Čo za život ste to prežili? ... Ukázali ste sa Slovenskí rodičia ako totálni chuji!!!!!!!!!!! Stratili ste 
všetko. 
 
Ale pozrime sa na tie deti, ktoré sa zo zdegenerovaného Západu vrátia Slovenským rodičom na 
Slovensko?... No to je ako tragi-komédia... Deti melú tie tuposti Západné a ich rodičia nie sú už schopní 
im vysvetliť, že sa ich dieťa mýli.... Ako chcete rodičia vysvetliť tomu Vášmu „decku“, ktorý má 30 
rokov?, že je tupec, ak on má dostatočný plat? Je možné, že mnohé „tieto deti“ už duševne zdebilnené, 
ani nebudú schopné mať rodinu, pretože nie sú schopní vychádzať s druhým pohlavím, tak sú 
„humanitne a ľudsko právne“ zdebilnení.....  
Obrovský problém je s duševne chorými ženami Slovenkami... Oni mnohé tie mladé dievčatá Slovensky 
sú tak sprosté z tej „emancipácie“ a „západného feminizmu“, že skutočne už duchovne asi ani nie sú 
schopné mať deti!!! A za to všetko ste zodpovední Vy, rodičia!! Teda hlavne tupé matky .... Hovorí sa 
„Aká matka, taká Katka“... Slovenskí muži sa ukázali ako totálni slabosti a totálne HOVNÁ! Však, ak 
by slovenskí muži mali v rodinách dostatočné „chlapské“ slovo, tak by do zahraničných škôl išlo o 80 % 
menej našich detí!!! Ale táto „duševne chorá“ ženská „demokratická“ emancipácia a „slabosť 
Slovenských mužov“ ničí na prvom mieste : 

- Dcéry týchto emancipovaných matiek. 
- Potom synov matiek. Ani matka a ani syn nie sú schopní nájsť „vhodnú“ ženu pre založenie 

rodiny. 
- Všeobecne rodičov, pretože ako je v súčasnosti na Slovensku rozvodovosť mladých manželstiev 

viac ako 50 % a to do 7-10 rokov?, tak všetky tie ženské slepačie mozgy strácajú „orientáciu“ 
v ich ženskom slepačom myslení.... 

 
A Vaše deti Vám nakoniec aj tak nič neodpustia!!! Ako Vaše deti budú duševne trpieť kvôli tejto 
degeneratívnej demokracii a celého zločineckého Západného systému, tak za všetko obvinia nakoniec 
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Vás – rodičov!! A vy rodičia si to zaslúžite! Vy rodičia ste sa vysrali na svoje deti a nedokázali ste im 
povedať, že dokiaľ Vaše dieťa nie je finančne samostatné, tak  musí počúvať rodičov....!! Takže Vy 
rodičia ste mali všetky tromfy v rukách, aby ste určili svojim deťom, že nebudú študovať v zahraničí, ale 
budú študovať na Slovensku...!! Okrem toho... Výnimočne schopné deti – študenti – práve na Slovensku 
majú aj výnimočné možnosti a prístupy k štúdijným textom, ktoré na Západe nie sú... 
 
A zvyčajne následná „rodičovská“ tragédia je o to väčšia, čím rodičia mali viac peňazí a viac platili za 
svoje deti „vzdelanie“ na týchto Západných školách. Tým myslím samozrejme hlavne rôzne 
„humanitné“ odbory a tie ich nezmysly... ako sociológia, psychológia, filozofia, politológia, kultúra, 
dejiny..... 
 
A na záver... Pochopte Slovenskí muži, že ste HOVNÁ... Ste slabosi!! Opakujem, ste hovná!  
Mne sa v súčasnosti slabosť slovenských mužov javí ako totálny kolaps Slovenskej mužskosti!! Mám 
pocit, že ak na Slovensko príde Arab... teda islamista, tak v prípade vojenského stretu, tento 1 islamista 
bez problémov zabije min. 100 Slovákov! Takí „tupí a bezbranní“ sú tí somári Slováci!! Tak to ja cítim, 
ale samozrejme neviem, či mám pravdu?... Možno ten vycvičený bojovník Koránu zabije bez problémov 
aj 1000 Slovákov a Sloveniek? 
Vy mladí muži, tlačíte kočíky, periete, umývate riad, .... pomáhate svojej žene v domácnosti?! .... Ste 
zženštilé HOVNÁ!!!! Už nie ste „duchovne“ muži!! Už takíto muži – zženštilé sračky – už nie sú 
schopní zobrať zbraň a brániť rodinu, komunitu, aj štát a zabíjať „smrteľného“ nepriateľa!!  
 
MOR HO!! 
 
 
S pozdravom 
Pavol Peter Kysucký 
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