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Vec : Základné zákony tohto vesmíru – platné pre hmotu aj ducha
Koniec EU aj NATO – bude začiatok novej obrodenej Slovanskej civilizácie
Vážený pán, Vážená pani,
Naše občianske združenie (ďalej len OZ) sa snaží o „obrodu“ Slovanov a teda aj Slovákov-Slovenov.
Preto sme vydali knihu s rovnomenným názvom „Obroda Slovanov“ (ďalej aj skrátene OS), autor Pavol
Peter Kysucký, ktorá sa zaoberá touto témou. Všeobecný úpadok Západu je už zrejmý každému
dostatočne vzdelanému mužovi! Nepíšem tu v tomto smere nič nové. Napríklad homosexualita, LGBTI,
presadzovanie islamu v Európe, prijímanie islamských utečencov, nechránenie hraníc štátov, ..... a tak
nastáva zákonitý, ale nevyhnutný rozpad EU na dve časti – západnú a Slovanskú. A preto konečne treba
vysvetliť a zverejniť zásadný rozdiel medzi Západnou civilizáciu a Slovanskou civilizáciou, ako je
dokonale analyzované v tejto našej knihe.
Jedným z typických príkladov všeobecnej dekadencie Západu je ich súčasné šialenstvo
o klimatických zmenách. Klimatické zmeny sú prirodzeného charakteru a ľudská činnosť ovplyvňuje
v súčasnosti klimatické zmeny v kvantite menšej ako 5 %. V stredoveku bolo Grónsko „zelená zem“....
v južnom Švédsku sa pestoval vinič..... v Petrohrade rástli palmy .... viac informácii aj v hlavnej knihe
„Obroda Slovanov“. A ďalej heslovite niektoré informácie, ktoré sú v knihe OS vysvetľované.
Napríklad autá na 100 % elektrický pohon? :
1. Úplná výmena naftových a benzínových osobných áut za čisto elektrické autá sú totálna
somarina. Kysucký na konci vyššie uvedenej knihy OS píše, aká je to hlúposť o elektrických
autách! Ak by všetky osobné autá na Slovensku boli čisto elektrické, tak : Ak predpokladáme, že
priemerný počet najazdeným kilometrov je 15000 km, priemerná spotreba energie na 1 km je len
15 kW, tak potom je potreba trvalého nového elektrického výkonu elektrárni cca 900 MW. Ale
pretože všetky autá sa začnú dobíjať večer, tak treba okamžitý výkon elektrárni asi 2500 MW. Ak
jeden blok v Mochovciach má výkon 440 MW, tak treba postaviť asi 5 nových blokov, teda 2
nové atómové elektrárne Mochovce .........?? Pritom jedny Mochovce sa projektujú a realizujú asi
15 rokov“!? Ale kde zoženiete potom palivo? Toho je už teraz nedostatok.
2. Pretože všetci zapnú autá do elektriky večer, tak asi skolabuje súčasná rozvodná sieť –
trafostanice, elektrické vedenia......
3. Na benzínových staniciach natankujete asi za 10 minút. Ale tie elektrické batérie sa musia
dobíjať asi 4 hodiny?? A kde teda postavíte 6.4 = 24 krát viac dobíjacích staníc, ako je súčasných
čerpacích benzínových staníc??!! Však nie sú pozemky!
4. Batéria ale vydrží asi len 200 000 km...! Potom treba batériu vymeniť, ktorej cena je asi 30-40 %
ceny auta. Kto bude mať na Slovensku peniaze na také drahé autá? (Ani na Západe na to nebudú
mať peniaze!!) Ale ak budete používať rýchlonabíjačky, tak batéria nevydrží ani 100 000 km.
5. V zime vraj musí byť batéria v teple. A teda musia všetci mať autá vo vykurovaných garážach,
alebo batériu treba temperovať. Ak nebudete mať batériu v teple, tak sa údajne zníži kapacita
batérie po prvej zime až o 50 %? Takže budete ťahať káble cez okná a balkóny panelákov do
svojich aut na parkoviskách, aby ste zachránili svoju batériu? Toto ale neviem iste ..... overte si!
6. Ak sa do ekologických nákladov započíta všetko, teda aj výroba a likvidácia batérií.... tak som
presvedčený, že elektrické autá sú podstatne ekologicky škodlivejšie, ako naftové motory, ktoré
najefektívnejšie využívajú palivo pri súčasných technologicky primitívnych možnostiach ľudstva.
Na Slovensku sa neustále rieši problém zdravotníctva. Nedávno sa všetci „bláznili“ kvôli
zdravotníckej reforme – stratifikácii nemocníc. Isté je, že to zasa bude zásadné nekoncepčné a
nepochopenie základných problémov zdravotníctva. To ani nemusím vedieť žiadne detaily tejto ďalšej
reformy! Táto ďalšia „demokratická“ reforma bude zasa len demokratický principiálny omyl........
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Kysucký jasne dokázal, že zdravotníctvo sa nesmie riadiť tržným princípmi, ináč si lekári vyrábajú
nemocných, však aby mali zisky....?! Lekári režú – operujú, predpisujú lieky, .... ako besní – však
zisk....?! Kysucký v hlavnej knihe „Obroda Slovanov“ jasne navrhuje, ako má fungovať
zdravotníctvo, ako má byť organizované na logických princípoch, ale principiálne netržných
princípoch! V priloženej propagačnej brožúrke je maličký výber zo samostatnej kapitoly
o zdravotníctve.
A čo školstvo? Ako sa my Slováci staráme o naše deti, o našu budúcnosť? Školstvo musí konečne riešiť
a vytvoriť podmienky pre vzdelávanie tak, aby kvalita vzdelávania bola ako za socializmu. Socialistický
vzdelávací systém a školstvo na Slovensku bolo na podstatne vyššej úrovni ako toto demokratické. Je
zámer niekoho, že sa neustále zhoršuje kvalita školstva na Slovensku? Určite sa treba vážne zaoberať
„oddeleným vzdelávaním“ a tento systém vzdelávania na vybratých základných a stredných školách
(aspoň 5-10 % vzdelávaných detí) čo najskôr premyslene overovať a vyhodnocovať v porovnaní so
súčasným stavom. Dôkladne je to analyzované zasa len v hlavnej knihe „Obroda Slovanov“.
Ďalej zásadne politicky dôležité. My Slováci aj Maďari sme ten istý národ. Ja som poznal veľa národov
a národností. Ale Maďari a Slováci sme stále veľmi podobní. Aj keď je už rozdiel v psychike u Maďarov
a to len kvôli jazyku. Citujem ďalej viac z knihy OS. Maďarský národ geneticky neexistuje. Maďari sú
geneticky rovnakí, ako aj Slováci. Maďari aj Slováci sú Uhri. Ako to teda je? Maďarčina bola umelo
vytvorená z turečtiny v rokoch 1750 až 1800 n.l. Keď Turci prehrali a odišli z Uhorska, tak židovskí
obchodníci, ktorí predtým hovorili turecky, tak pokračovali v obchodných jednania hovoriť turecky.
Takže na začiatku bola turečtina len obchodným jazykom. Ale sily Západu a Vatikán sa rozhodli
rozdeliť Uhorsko-Slovanský, doslova národ Slovenský a preto cielene a systémovo postupne umelo
vytvorili z turečtiny maďarčinu.
Dejiny Maďarska pred r. 1750-1800 boli kompletne vymyslené a sfalšované. Ale aj dejiny Slovenska
boli kompletne sfalšované! Metodika, akým Západ a Vatikán kompletne sfalšoval celé dejiny Európy,
je detailne opísaná v knihe „Veľké Slovanské dobytie Sveta“ od Mariána Kapolku. Len stručne z knihy
Kapolku. Akademik Fomenko aj so svojim tímom postupne matematicky štatisticky vyhodnotili všetky
historické dokumenty, na ktorých stoja celé dejiny Európy, Egypta, Mezopotámie, ..... (Bežne nikto
nevie, že všetky tieto zásadné diela sú len opisy a neexistuje žiadny originál.) Matematickým
vyhodnotením týchto dokumentov sa zistil princíp opakovania a cyklovania tých istým okolností
a dejov ..... teda jednoznačne sa dokázalo, že celé dejiny Európy, Egypta, Mezopotámie ..... boli
sfalšované a doslova vymyslené. Falšovanie prebiehalo v r. od 1500 asi do 1750 n.l. Vatikán zničil
všetky originály a potom vymyslel „opisy originálov“.... Prečítajte si knihu p. Kapolku, dôkazy sú
šokujúce. Preto je jasné, prečo nič v dejinách pred r. 1750 nesedí a je množstvo protirečivých faktov
a dôkazov – napr. aj genetické výskumy. Napríklad nikdy v strednej Európe neboli Tatari, teda Mongoli.
Je to geneticky dokázané! Ale dejiny „Vatikánske“ nás učia, že v r. 1242 Tatari porazili UhorskoVatikánsku armádu.... Nezmysel, opakujem, je geneticky dokázané, že Mongoli tu nikdy neboli..… To
boli Tartari, teda Slovania. V knihe OS je záplava informácii, čo všetko vo vymyslených dejinách je
nezmysel.
Geneticky sú Maďari rovnakí, ako aj Slováci. Preto sú Maďari pod obrovských duchovným tlakom
„existencie“ – síl tohto vesmíru. (Viem, že materialisti sú z existencie ducha v šoku.) Vždy keď som
v Maďarsku, cítim, že Maďari sú nešťastný národ. Neusmievajú sa, ..... aké majú smutné ľudové
piesne ?.... cítia sa sami. Priznávam sa, že mám Maďarov rád a preto im chcem pomôcť! Maďari stratili
duchovné spojenie so svojimi predkami Uhrami, teda doslova Slovákmi. Pretože prestali hovoriť
jazykom svojich predkov, teda po slovensky. Preto my starí, slávni Uhri (Slováci, Maďari ...dôkladne v
knihe OS, ale teda aj Rumuni....) by sme sa mali opäť spojiť!! Geneticky pôvodných Slovákov
v okolitých štátoch je podľa p. Kysuckého asi 90 miliónov! Hovoríme o genetike Slovenskej a nie
o jazyku. Viete o tom, že napr. Nemci-Bavoráci sú z viac ako 50 % geneticky ako Slováci? Povedzte
toto všetko „oklamaným“ Maďarom a aj „oklamaným“ Rumunom! Rumunčina je tiež umelý jazyk
vytvorený z latinčiny v tom istom čase, ako vytvorili maďarčinu. Rumunskí Valasi, ktorí prišli na
stredné Slovensko, tak z ich nárečia na strednom Slovensku Štúr vytvoril spisovnú slovenčinu.....
Chápete? Ešte okolo r. 1800 viac ako 95 % súčasného Rumunska hovorili slovanskými nárečiami
a hlavne doslova po slovensky!
Údajne je geneticky dokázané, že Slováci sú z viac ako 80 % autochtónne obyvateľstvo a my
Slováci žijeme tu na Slovensku už 8000 rokov. Teda je geneticky dokázané, že my Slováci sme
najstaršie pôvodné obyvateľstvo v Európe. Opakujem, my Slováci, naši predkovia tu na Slovensku
žijeme už 8000 rokov!! Čítajte aj na internete. Nikdy nebolo žiadne sťahovanie národov, keď padla
Rímska ríša. Podvod Západu a Vatikánu. Najstaršie písmo, z ktorého vznikli všetky ostatné písma je tzv.
Vinčanské písmo, ktorým sa písalo už 5500 rokov pred n.l. Až z tohto písma vznikli písma Egyptské,
Chetitské, Sumerské, Fenícke .… Etruské. Teda genetika nezvratne dokazuje, že Slováci tu žijú už 8000
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rokov a dejiny (písané Vatikánom a Západom) nám tvrdia, že sme prišli okolo 8. storočia z východu
niekde od nejakých močiarov? Chápete, ako sú sfalšované celé dejiny?
Ďalšie šokujúce informácie o dejinách Európy sú v hlavnej knihe Obroda Slovanov.
Iné knihy o sfalšovaných dejinách Slovenska, Maďarska ....., ktoré som ja prečítal, sú :
- Oskár Cvengrosch : „Tajné dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek“
- Oskár Cvengrosch : „Tajné dejiny Slovenov a Uhorska“, „Uhri boli Slovania“
- Svetozár : „Bystvor I“ a „Bystvor II“
- Július Handžárik : Veľkomaďarské blúznenie“
- Alan Dolog : „Naše dejiny úplne inak“
- Edita Tarabčáková : „Maďarské fantasmagórie“
- Cyril A. Hromník : „Sloveni a Slovensko“
- Jozef Pacher : „Zašlá sláva slávnych Slávov“
- Blažena Ovsená : Pátranie po tajných slovenských dejinách a slovenskom duchu“
Ale tu asi krivdím množstvu iných autorov, ktorých som ja nečítal, teda texty a knihy od napr. : Milan
Stanislav Ďurica, Jan Hrobař, Dušan Haruštiak, Nikolaj Levašov, Antonín Horák, Jiří Matějka, Petr
Kovář, Valerij A. Čudilov, Ladislav Zrubec, František Alexander Zvrškovec, Pavol Dobšinský, Matúš
Kučera, Viktor Timura a určite mnohí iní.
Je jasné, že knihy a aj autori kníh o sfalšovaní neexistujúcich dejín neexistujúceho Maďarského národa
budú už rýchlo pribúdať! Však genetika jasne hovorí...., Maďarský národ geneticky neexistuje...!
Ak dobre pochopíme informácie na konci hlavnej knihy Obroda Slovanov, tak EU skolabuje asi v r.
2022. Teda EU sa stane nefunkčnou v r. 2022. Formálne bude asi existovať ešte nejaký čas, ale už každý
štát si pôjde svojou cestou a EU skončí, pretože nikto už nebude platiť „poplatky“ do Bruselu.
Kysucký v knihe jasne písal dávno pred Brexitom, že Brexit „určite“ bude – str. 321 v tejto knihe OS.
Pritom kniha bola napísaná niekedy v lete 2018! A sú tam ďalšie veľmi závažné, ťažké, ale dôležité
informácie pre Slovensko a Slovanov!!
V prílohe Vám zasielam krátku propagačnú brožúrku, ktorá obsahuje len asi 3-4 % textu hlavnej knihy
OS. Výber textu v tejto reklamnej brožúrke je len základný. Hlavná kniha OS je asi len pre schopných
myslenia..... Pre demokraticky naivne (ne)mysliacich to bude určite šok. Jeden zo základných zákonov
existencie tohto vesmíru hovorí zjednodušene asi aj toto : „Podľa schopnosti myslieť, má byť aj určená
potenciálna možnosť získať pozície moci“!! .... Kniha OS všetkých „preverí“, aké majú duchovné
schopnosti (schopnosti myslenia)..... Myslím si, že pre drvivú väčšinu „jednoducho“ demokraticky
mysliacich budú tieto informácie absolútne nepochopiteľné …?! Pritom text v hlavnej knihe OS je
literárne maximálne jednoduchý, aby bol pochopiteľný aj pre priemerne schopným čitateľom. A nie sú
ani používané žiadne „pseudovedecké výrazy“ a termíny (ktorým skoro nikto nerozumie), odkazy na
desiatky a stovky autorov a literatúru ...... nič také.
Predchádzajúca kniha pána Kysuckého „Zásadné omyly Západu a Vatikánu“ bola v r. 2016 zaslaná na
950 adries profesorov, docentov .... na Slovensku na katedry ako psychológia, filozofia, sociológia,
politológia, pedagogika, ekonomika .... Samozrejme, že zoznam adries máme. Autor chcel diskutovať
o informáciách a názor v tejto knihe s dostatočne vzdelanými ľuďmi. Ale nikto na vedeckú požiadavku
autora na reakciu, kritiku, návrh iného riešenia ..... nereagoval?! Čo je toto? Existuje nejaké Slovenské
akademické prostredie?! Treba sa začať vážne zaoberať humanitnými obormi. Ide do nich veľa financií,
ale výsledky sú mizerné. Ich nič nezaujíma! Navrhujem znížiť počet humanitných univerzít a aj
študentov týchto oborov min. o 70 %. Nielen kvôli tomu, že vedecky odmietli pracovať. Ale aj kvôli
tomu, že humanitné obory a ich súčasná kvantita samozrejme spôsobila zásadne zníženie kvality (zasa
len Heglová dialektika a Kysuckého doplnenie 4 zákona dialektiky...). Ale hlavne, ľudia s takýmto
vzdelaním sú zbytoční...! Tí absolventi jednoducho nenájdu prácu vo vyštudovanom obore!
Niekde som čítal, že profesori, docenti, ostatní vyučujúci a aj ich žiaci humanitných štúdijných oborov
majú údajne až o 15 stupňov nižšie IQ, ako ľudia z technických a matematických oborov!!!! Je to
pravda? Bolo ich 950 – opakujem! Prečo neboli schopní kritizovať a jednoducho vedecky diskutovať
a oponovať? Aj preto navrhujem okamžite znížiť počet študentov humanitných oborov o min. 70 %,
pretože končia ako nezamestnaní a „nevzdelaní šarlatáni“. U všetkých súčasných „vysokoškolských
pedagógov“ humanitných oborov navrhujem kriticky preveriť ich „reálne“ vedomosti! Či majú vôbec
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vedomosti na takej úrovni, aby mohli vzdelávať naše deti. Ja osobne by som bol rád „komisárom –
hodnotiteľom“ týchto pedagógov, pretože si myslím, že mám na to dostatočné vedomosti (psychológia,
filozofia ….) určiť, kto z preverovaných pedagógov je „potentný“ a kto je len „príživník“. Ďalej
navrhujem, že humanitné obory ako psychológia, filozofia, sociológia, politológia a ostatný tento obor
„ničoho praktického“, budú môcť študovať len študenti, ktorí najskôr vyštudujú technickú alebo
matematickú univerzitu – alebo preukážu nadpriemerné matematické vedomosti a schopnosti! Pretože
matematika je základ logického myslenia!
Ešte stručne o športových tréneroch. Drvivá väčšina profesionálnych trénerov v súčasnosti nerozumie
dôkladne športu, ktorý trénuje. Je to rovnaká povrchnosť a nevzdelanosť ako u humanitných oborov.
Táto kniha „Obroda Slovanov“ je čistý „ORIGINÁL“. Nič nie je kopírované a odpísané od niekoho
iného..... Kopírovanie a falzifikácia ..... toto robia všetci na Západe... Západ nerozumie Slovanom,
pretože Západná civilizácia je na podstatne nižšej duchovnej úrovni ako Slovanská. Duchovne nízky
nemôže chápať, ako rozmýšľa ten duchovne vyšší. To je to isté, ako by ste chceli, aby kôň rozumel
človeku. A podrobná analýza týchto dvoch civilizácii je zasa v knihe Obroda Slovanov.
Autor p. Kysucký tvrdí, že všetko uvedené v knihe OS je pravda. Len v Kapitole 27 – Archeologické
nálezy „neľudských rás“ môžu byť falšované fotky, u ktorých nevedel jednoduchým spôsobom zistiť ich
nepravosť. Ale všetko ostatné je pravda… teda tak on myslí. Celý vesmír je riadený podľa zákonov
a zákonitostí, ktoré odhalil p. Kysucký v tejto knihe OS. Viem, že Slováci sú „maloverní“ svojich
schopnostiam. A schopnostiam ich rodných bratov a sestier....... To máme od(z) Vatikánu a od
Západu....! Neverte Slováci (Slovania) Západu a Vatikánu absolútne nič! Sú protiSlovanskí!
Všade okolo seba vidím, aké nízke sebavedomie máme my Slováci. A prečo? Však sme geneticky
schopnejší v priemere ako západné národy!.... Asi pred 2 rokmi, neviem presne, som počul v rádiu, že
Slovensko sa zúčastnilo nejakej svetovej olympiády študentov vo fyzike (alebo matematike?, už neviem
presne). Ale pamätám si, že bolo prihlásených 49 národných družstiev a Slovensko skončilo na 10.
mieste!! Predstavte si, že len 5 miliónové Slovensko predbehlo štáty a národy, ktorých je 50 miliónov a
viac....! Tiež evidentné, že my Slováci sme „geneticky“ schopnejší, ako iné národy. Preto máme mať
tomu aj adekvátne sebavedomie! Ale samozrejme nehovorím o nafúkanosti a hlúpej pýche, ale
o prirodzenom a zdravom sebavedomí. Je potrebné vytvoriť špecializované programy na zvýšenie aj
duchovnej vzdelanosti, teda prirodzeného sebavedomia, ktoré nebude nikoho obmedzovať, ale bude
brániť toho duchovne schopnejšieho!! Myslím si, že pre každý obor činnosti to musí byť iný program. (A
myslím si, že ja som schopný takéto programy viesť a realizovať lepšie, ako ktokoľvek iný na
Slovensku!!).

A teraz pre vedeckých pracovníkov píšem absolútne najdôležitejšiu informáciu!

Základné zákony existencie tohto vesmíru sú len dva – a je to „Dualita a Hierarchia“. Pričom Dualita je
dvoch typov – to je veľmi dôležité! Týmto dvom zákonom podlieha vo všetkých svojich prejavoch celý
vesmír a teda hmota aj duch. Teda nielen psychológia, viera v existenciu Boha, ekonómia, politika ….
ale aj matematika, fyzika, chémia …. všetko!! Nič neexistuje v tomto vesmíre, aby čo len „jeden atóm“
odporoval týchto dvom základných zákonom!! Tieto dva zákony „Dualita a Hierarchia“ sú také
„fundamentálne“ v tomto vesmíre, že napr. aj „zákon o zachovaní energie a hmoty“ je menej dôležitý a
je len podmnožina týchto dvoch zákonov!!
Predpokladáme, že „Slovenskí vedci“ ste prví, ktorí ste boli takto otvorene a jasne informovaní o týchto
základných vesmírnych zákonoch! Preverte teórie a zákony …. Teórie a vzorce, ktoré nezodpovedajú
týmto dvoch zákonov, tak sú chybné! Ten fyzik, chemik, matematik …., ktorý „vnútorne, duchovne“ sa
stotožní a teda začne chápať existenciu tohto vesmíru, teda „cítiť funkciu“ týchto dvoch zákonov, tak sa
mu „otvoria oči“ v jeho vedeckom obore….. ! Proces je duchovný – len myslenie otvorí oči!! Musí to
byť prirodzený proces myslenia - a musí trvať nejaký čas a daný vedec sa musí neustále snažiť myslieť a
aj chápať prvotné myslenie pána Kysuckého. Autor píše, že najdôležitejšia kapitola v knihe, aj všetkých
jeho kníh, je Kap. č. 31!! Chápanie princípov objavených pánom Kysuckým ľuďom „odstráni klapky
z očí“ a jednostranne zameraný duch začnete chápať súvislosti, čo je omyl a čo bude presnejšie...
Platí to na všetky ľudské činnosti, nielen na vedecký výskum. Tieto zákony platia nielen na fyziku,
chémiu, matematiku, biológiu – vedy o hmote, ale aj na vedy o duchu – ekonomika, psychológia,
filozofia, politika, sociológia, vzdelávanie-školstvo, zdravie-zdravotníctvo, organizácia a riadenie,
dejiny, budúcnosť .....
Ešte pre súčasných pracovníkov AV ako zdegenerovala veda za demokracie : Výdavky na vedu a
výzkum v r. 1989 za socializmu boli cca 4,5 % HDP. Výdavky teraz sú len asi 0,5 %?! Pozrite si napr.
na : https://www.youtube.com/watch?v=uczi5y5QBaU&feature=related.
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Myslíte si, že posielať naše deti študovať a pracovať na Západ bude pre ne prospešné? Ja v tom vidím
veľa rizík. Uvedomte si, že je to veľké psychické vypätie pre Vaše deti! Viem, že ich nechcete trápiť.....
Chcete pre ne to najlepšie.... Ale v ťažkých podmienkach sa presadia len tí duševne silní a výrazne
nadpriemerne schopní...… Musia mať „hrošiu kožu“! Chápete?…. Nepreceňujte svoje deti! Čím
mysliteľsky talentovanejší, tým „geneticky ušľachtilejší“ a tým je aj zraniteľnejší….! Chápete túto
zákonitosť duchovno-hmotnú? Je to citlivá téma a nechcem o tom veľa hovoriť. Množstvo Slovenských
rodičov už stratilo svoje deti... Stratili sa im na Západe.... Duchovne. Už sa im ani nevrátili!!…. Slabé
deti, teda duchovne slabý človek, pod vplyvom masmédií, internetu, okolia priemerných ľudí ..... sú
dezorientovaní.... Slabí nie sú schopní sa brániť! Vy rodičia ich musíte chrániť, ak nie ste si istí, že sú
„tak silní“, že vydržia aj tú všeobecnú „dekadenciu“ ktorá prebieha na Západe. Brániť, teda ich nepustiť
na Západ!! Však ak chcú študovať, tak môžu od rána do večera študovať 3 vysoké školy na Slovensku
a ešte 5 seminárov.... Literatúry – voľne dostupnej - je stohy....
Žiaľ, ale duševne „neodolní“ sa Vám rodičom už asi na 90 % nevrátia. A ak sa vrátia zo Západu, tak
s názormi, že ich nebudete poznávať. Vrátia sa s mylnými životnými návykmi a s chybným myslením.
Nebudete im rozumieť. A Vaše deti „kozmopolitne nahuckané“ budú presvedčené, že Vy rodičia už
nerozumiete.... Oni 25-roční budú Vám 50-ročným tvrdiť, že vedia viac o živote ako vy rodičia!.....
Chápete? (Asi lepšie, ak sa vám už nikdy nevrátia – aby Vás potom duševne netyranizovali.)
A v takýchto prípadoch Vy rodičia budete už pre svoje deti zo Západu definitívne nemoderní.......!
Stratení...... Šťastie nie je v množstve peňazí ..... Len návrat ku koreňom Slovanskej/Slovenskej
civilizácie je naše „existenčné“ riešenie.
Kniha „Obroda Slovanov“ sa bežne predáva v kníhkupectvách a na internete. Napr. aj na
www.daryzivota.sk. Cenníková cena v kníhkupectvách je určená na smiešnych 9,90 EUR. V prípade,
že niekto chce viac kníh, tak naše OZ predáva min. počet 5 ks a max. 10 ks kníh za cenu 4,5 EUR/ks
plus poštové a balné 5 EUR. V tom prípade nám píšte objednávku na náš mail :
info@obrodaslovanov.sk. Pošleme Vám faktúru a po uhradení faktúry Vám knihy zašleme poštou.
S pozdravom
Ing. Pijak Pavol
Predseda občianskeho združenia
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