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OBRODA SLOVANOV, občianske združenie, Ochodnica č. 60, 023 35 Ochodnica 
    
 
       Vybavuje : Ing. Pijak Pavol Dátum : 28.6.2022  
 
 
 

Názory čitateľov na moje knihy 
 
Veľa krát som pochopil, že asi až 95 % populácie síce geneticky Slovenov (táto genetika je prvotná 
genetika bielej rasy) na Slovensku a aj v Česku (na Ukrajine, v Poľsku, Maďarsku, Srbsku, Chorvátsku, 
Rumunsku....) nie sú schopní „kritického myslenia“ a teda po celý ich život nemajú svoj názor, ale len 
kopírujú a napodobňujú okolie. To, čo väčšina ľudí v ich okolí hovorí, tomu veria. To čo sa hovorí 
v televízii, tomu veria... 
A je tu ďalší obrovský problém kvalita „myslenia“ a teda kvalita „mozgu“... A tu už nie je žiadna 
rovnocennosť národov a ani rás... Píšem inde v mojich knihách a aj článkoch! 
 
Keď som napísal moju prvú knihu „Demokracia je principiálny omyl“, tak prvé vydanie bola maličká 
knižka, asi len 150 strán formátu A5. Predal som len asi 500 ks. Druhé vydanie už malo asi 300 strán 
a tých som predal, alebo rozdal, už asi 5000-7000 ks. A tretie vydanie som vydal len 2000 ks, ktoré som 
predal všetky. Ale hlavne na konci knihy som uviedol autentické názory čitateľov predchádzajúcich 
vydaní... Táto kniha sa predávala aj cez kníhkupectvo Martinus. Na ich internetovom predaji mali vtedy 
možnosť „Komentáre čitateľov“..... Neviem, či to ešte Martinus – toto demokratické zločinecké 
vydavateľstvo ešte realizuje?....Už dávno som ich prestal sledovať – Západné svine!!!!!!!!! 
Asi za pol roka tam na Martinuse vtedy bolo asi 45 komentárov a potom to tie svine odrazu všetko 
vymazali a zrušili. Ľutuje, že som tie komentáre neodkopíroval, také boli „fantastické“... Smial som sa 
ako blázon, čo tí mnohí „blázni“ tam napísali... 
 
Tie prvé názory na moju prvú knihu sa nijako nezmenili. Aj teraz, keď som napísal už 9 kníh, tak názory 
čitateľov na moje knihy sú rovnaké, ako pred asi 15 rokmi. A tak si pripomenieme, ako mysleli ľudia 
pred 15 rokmi a myslia tak títo stále aj teraz, v čase krachujúcej EU a celej Západnej civilizácie a ..... 
Je to stále rovnaké.... 
 
Názory čitateľov 1. a 2. vydania knihy „Demokracia je principiálny omyl“: 
 
Žena vo veku 59 rokov : Keby som čítala túto knihu pred 20 rokmi, nebola by som sa rozvádzala. 
 
Muž, asi 40 rokov : Tá kniha zvýši počet samovrážd. 
 
Žena, asi 40 rokov : To je čo za knihu? To sú nervy na dobrú noc? To kto odobril túto knihu? Mať 
dieťa s týmto chlapom, tak skočím z mosta aj s tým deckom, len  aby mu nezostalo na výchovu, str. 49. 
Ďalšiu stranu budem čítať opitá...... 
 
Muž, asi 30 rokov : Kniha je šokujúca, zábavná a poučná. Toto by mali dať ako povinné čítanie na 
univerzitách. 
 
Žena, neznámy vek : Musím priznať, že šok ktorý prišiel po prečítaní, ma doteraz neprešiel. Myslím, že 
autor má sám duševné problémy a mal by navštíviť  psychiatra. Doporučujem ihneď !!!! Keby 
niečo také napísal manžel o mojej osobe, tak má kufor pristavený za dverami bytu. Ak si autor myslí, že 
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ženy sú iba primitívne bytosti, tak sa pýtam, prečo ste sa ženil pán spisovateľ?! Kniha  pôsobí totálne 
chaotickým dojmom!! 
 
Muž, neznámy vek : Knihu som si objednal plný očakávaní, ale neuveriteľne ma sklamala, ba až 
odpudila. Autor sa k ženám správa, ako keby boli podradné, blbé a len na sex. Netuším kam autor chodí 
na takéto myšlienky, ale chcel by som to vedieť a veľmi, ale občas sa niečo múdre nájde. Kniha tiež nie 
je taká extrémna, ako je predstavovaná, zvyčajne nič nové alebo kopa nezmyslov. 
 
Muž, asi literárny kritik : S názvom diela treba súhlasiť - už len preto, že demokracia umožňuje 
beztrestné zverejňovanie takých výplodov ľudskej (?) mysle, aké obsahuje táto publikácia. Ťažko 
reagovať na hodnotenie, ktoré sa objavuje na obálke knihy, že sa údajne jedná o "inteligentné" a 
"nekonvenčné" myšlienky. Azda len poznámkou, že stačí zájsť do ľubovoľného podniku 3. cenovej 
skupiny a hneď zistíte, aké bežné sú v skutočnosti medzi ľudom mnohé autorove názory. Táto kniha 
vôbec nie je o demokracii ako takej, ale o hlbokom zúfalstve z "demokratického" vzťahu muža a ženy. 
Autor je presvedčený, že žena bola stvorená tak, že: 
 - nemá a nemôže mať vlastný názor; 
 - potrebuje, aby ju muž pravidelne bíjal, inak trpí depresiami a je nešťastná; 
 - je povinná mužovi kedykoľvek "roztiahnuť nohy", pretože jej fyziognómia jej umožňuje mať 
sex kedykoľvek, aj keď sa jej nechce. Ďalej autor narieka nad stavom "bielej rasy", ktorá zdegenerovala 
práve a najmä kvôli moderným nariadeniam, odsudzujúcim alebo zakazujúcim vyššie uvedené 
"prirodzené" fungovanie ženy vo vzťahu k mužovi. 
 
Muž, neznámy vek : Kniha rozdeľuje. Podľa mňa práve o to išlo autorovi tejto knihy - rozdeliť 
čitateľov na dve skupiny : 
 1., čo ju vychvália 
 2., čo ju zakopú pod čiernu zem 
 - nie je žiadny stred ...... že priemerná kniha ...... 
Proste a jednoducho je to kniha, v ktorej je uvedených veľa vecí pravdivých, ale pravda väčšinou nie je 
to, čo chcú ľudia vidieť a počuť. 
 
Muž, vek asi 35 rokov : Keď som knihu prečítal, tak som nadšene dal knihu čítať aj svojej žene. Ona 
nebola taká nadšená, ale odvtedy už viac ako pol roka som  šťastný muž. Ale asi pred mesiacom 
som zistil, že to prestávalo fungovať, tak  mám teraz knihu na nočnom stolíku a občas, asi raz za 10 
dní sa ukazujem, že si z nej čítam. Tá kniha má pozitívny vplyv pre šťastie manželov. 
 
 
Poznámky autora k novému vydaniu knihy : 
- Je zaujímavé, že žena, ktorú šok ešte neprešiel a ktorá chcela skočiť z mosta aj s deckom po prečítaní 
49. strany, sa pre ďalšie strany išla opiť, ale bola odhodlaná čítať ďalej, ha, ha ?? 
- Literárny kritik tvrdí, že v podniku 3. cenovej skupiny sú názory uvádzané v tejto knihe bežné?? V tom 
prípade sám potvrdzuje, že súčasné profesionálne vzdelanie výrazne deformuje človeka, pretože ľudia 
bez vzdelania z 3. cenovej skupiny majú takéto myšlienky, ale vzdelaní sú už „zadubení“?? Som rád, že 
píšem aj pre 3. cenovú skupinu!!!! 
 
Je mi ľúto, čo všetko ostatné sa mi stratilo v tých vymazaných cca 45 komentároch. 
Demokrati majú smrteľný strach z toho, aby sa ľudia mohli slobodne, verejne a bez obmedzenia 
vyjadrovať... Aj keď 95 % populácie sú nevzdelaní a nechápu, aj tak práve týchto 95 % populácie nie sú 
zločinci... pracujú a ak kradnú, tak len v drobnom...  
Však viete, čo sa teraz hovorí?: „Za socializmu kradli vrecká cementu, ale teraz ukradnú rovno celú 
fabriku“......... ha, ha. 
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Toto je tá demokracia... Vraj koniec dejín....?? Čistí blázni, títo tupí demokrati... Oni vôbec nevedia tí 
somári, ako funguje celý vesmír a aké sú základné zákony tohto vesmíru. ... A ako fungujú aj Chazarskí 
židia – rozdelení na sionistov a chasidov... Pretože geneticky pôvodní starí židia už boli pravdepodobne 
dávno vyvraždení a už pravdepodobne táto genetika neexistuje! .... Asi preto Sionisti za Hitlera vraždili 
hlavne židov..... ale Chasidov.... Ako povedal ruský Minister zahraničia Lavrov, že hlavní „antisemiti“ 
a teda najsmrteľnejší nepriatelia židov, sú židia sami a vraždia na prvom mieste svojich – židov. A až 
potom začnú vraždiť Slovanov! 
 
Smejem sa, ale to je dobrá správa pre tupých slovenských Ťapákovcov, že najskôr budú zasa vyvraždení 
židia a až potom príde rada na Slovákov......... 
 
Pavol Peter Kysucký 
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