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OBRODA SLOVANOV, občianske združenie, Ochodnica č. 60, 023 35 Ochodnica 

    

 

       Vybavuje : Ing. Pijak Pavol Dátum : 19.12.2022  

 

Aktuálne : Ako ľahko liečiť súčasnú chrípku. 

Na túto chrípku nefunguje ani vitamín D a ani vitamín C. Vyskúšal som si to na sebe. Toto je nejaká asi 
nejaká „umelá“ chrípka....? Funguje na ňu : 

- Vyššia teplota  
- A vyššie pH – teda zásaditosť prostredia. Mimochodom všetky choroboplodné baktérie a vírusy 

neznášajú zásadité prostredie. Naopak, všetky vírusy aj choroboplodné baktérie majú radi kyslé 
prostredie, teda pH menšie ako 7 a teda kladný redox potenciál. Naopak záporný redox potenciál 
ich zabíja.  

 
Takže : 

1. Večer okolo 22:00, alebo keď budete mať teplotu 38,5 až 39°C, tak si dajte MIG-400. 
Nepoužívajte acylpyrín ani Paralen, má to slabší účinok. Pri tom pite horúci čaj, aby ste sa čo 
najviac spotili. Musíte ležať v posteli a potiť sa. Je možné, že behom 2 hodín sa budeme musieť 
aj 3-4 krát prezliecť, ako budete spotený. Preto opakujem, musíte stále piť vodu, alebo lepšie 
teplý čaj. Doporučujem, za 2-3 hodiny vypiť min. 2-3 litre!!!! 

2. Sóda bikarbóna je zásaditá. Preto je najlepšie zo všetkého inhalovať sódu bikarbónu. Nepoznám 
lepší liek, ako inhalácia sódy bikarbóny aj na veľmi ťažké zápaly pľúc, ktoré sú spôsobené 
vírusmi, alebo choroboplodnými baktériami a  mikroorganizmami! Musíte pri inhalácii zmeniť 
pH pľúc na zásadité!! To znamená, že musíte pri inhalácii minúť. Min. ½ kg sódy bikarbóny!!! 
Opakujem. Na zmenu pH musíte spotrebovať min. ½ kg sódy. Teda kúpte si na internete min. 1-
2 kg sódy Ja inhaláciu robím takto : 
• Do väčšieho hrnca, aby mi do neho voška hlava, dám asi 1,5 l vody a do toho veľkú 

polievkovú lyžicu kuchynskej soli. Dostanem vodu do varu. 
• Potom si sadnem k stolu, nad hlavu si dám veľký uterák a rýchlo posypem po hladine 

vody polievkovú lyžici sódy. Ak je voda dostatočne horúca, tak sóda vzkypí a vytvorí sa 
hustý vodný aerosol sódy. A toto pri zakrytí pod uterákom nadýchnem otvoreným ústami, 
aby sa mi čo najviac sódy dostalo do pľúc! Asi po 2 – 3 nadýchnutí skokovo výrazne stúpne 
teplota vodnej pary a tak je potrebné okamžite odtiahnuť hlavu od hladiny vody, aby ste sa 
nespálil. Potom v takomto stave inhalujem ďalej vodnú paru, až kým teplota neklesne. Tu je 
dôležité, že pod uterákom je vysoká teplota, ktorá zohreje hruď aj horné dýchacie cesty a tým 
touto teplotou tiež zabíjate tento vírus, ktorý je citlivý na vyššiu teplotu!  

• Potom dám znova tento hrniec na šporák a dostanem vodu do varu. A opakujem inhaláciu 
popísanú v predchádzajúcom kroku.  

• Tento postup opakuje asi 5-7 krát a potom, keď je už voda v hrnci veľmi zakalená, tak 
túto vodu vylejem a začnem s novou vodu a zasa 1 lyžica kuchynskej soli. 

 Takúto inhaláciu je potrebné opakovať min. 1,5 hod a lepšie až 2-2,5 hodiny!! 
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Ja som bol zdravý, keď som si po 2 večere dal MIG-400 a za tieto 2 dni a plus ešte tretí deň som 
celkovo minul asi ½ kg sódy bikarbóny. Pritom v prvý deň som mal teplotu 39,4 °C a druhý 39,1 
°C, keď som okolo 23:00 hod užil MIG-400. 
 
Pritom ja som si ešte počas tých 3 dní každý deň vymačkal 5 až 10 citrónov a vypil. To preto, 
pretože citrón je tiež zásaditý a výrazne zvyšuje pH organizmu!  
 
Mimochodom, toto vynikajúco funguje aj na všetky druhy alergií a iné ...., ako som napísal 
v mojej knihe „Nebezpečná vakcinácia“... 

 
 
S pozdravom 
Pavol Peter Kysucký 
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