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Prečo sú lekári magori?

Ale myslím tým samozrejme skoro len demokratických lekárov.......

No viem, že si teraz aj „skalní“ moji čitatelia myslia, že už som to skutočne prehnal......... Nie, neprehnal
som to. Skutočne som hlboko presvedčený, že min. 95 % súčasných demokratických lekárov sú  
magori.......!!! ..... teda s klapkami na očiach a nevidia nič iné, len to, čo ich učili v škole .... a učia 
„oficiálne“ autority! Vysvetlím ďalej! Ale pôjdeme od začiatku. .....

Za socializmu boli lekári na približne rovnakej duchovnej hierarchickej úrovni ako aj poľnohospodári-
družstevníci, teda roľníci pre súčasný demokratický režim ....... výrobcovia strojov, chemici, vedci, 
hutníci, baníci.... a aj stavbári. U stavbároch sa zastavím.... pretože stavbári mali dokonca svoj „Deň 
stavbárov“....  Pamätáte sa? Takže bolo jasne určené postavenie lekárov ako „slúžka“ spoločnosti....... 
Dokonca stavbári boli viac cenení ako lekári! A prečo to tak bolo? Pretože jednoducho stavebný 
pracovník musel drieť ako kôň – v zime, v daždi..., aby sa uživil..... Ale intelektuál, ako lekár, si sedel 
v teple a nemusel sa starať, že zajtra bude na inej stavbe o 50 km ďalej.......

Takže pozrime sa na to od začiatku v tejto dobe „demokratickej“......... Študenti, ktorí idú na medicínu za
lekárov, sú vyberaní podľa ich schopnosti si pamätať....... Žiadna matematická logika! A tak potom aj 
celý vzdelávací systém funguje, že potom od študentoch medicíny sa požaduje si zapamätať.... a žiadne 
matematické logické myslenie......... Matematika a logické myslenie je pre študentov medicíny a pre 
lekárov ako nekonečný nezmysel...?? Takže nám zo škôl od pádu socializmu vychádzajú medici-lekári, 
ktorí sú „nabifľovaní“, ale v skutočnosti sú totálne neschopní samostatného myslenia!!!! Oni skutočne 
nedokážu vôbec myslieť! Sú to magori.... teda okrem výnimiek, ktorých je však v súčasnosti na 
Slovensku – v tejto demokratickej duchovnej degenerácii - určite menej ako 5 %!!!!!!

Však si predstavte...... ako je možné, že ja amatér viem (stále aj ku dňu 4.3.2021) o liečení vírusových 
ochorení 100 krát viac ako celý súčasný demokratický zdravotnícky systém Slovenskej republiky? Však 
si prečítajte moju knihu „Zbytočná vakcinácia“. A pretože som ju napísal v rýchlosti za 4 dni, tak som 
tam zabudol napísať ešte niekoľko zásadných informácii, ako vytvoriť zásadité prostredie v organizme 
človeka....... Pretože zásaditý organizmus neumožní rozmnožovať sa vírusom a ani žiadnym 
choroboplodných baktériám a mikróbom.... V zásaditom organizme sa nemôže vytvoriť a ani množiť 
a udržať ani rakovina!! Nebudem sa opakovať, je to v mojej poslednej knihe.

A čo sa stalo za demokracie? Lekári získali nadradené postavenie v spoločnosti. Prečo? Však sú to 
magori! Preto, že Západné farmaceutické spoločnosti sú najväčšie zločinecké spoločnosti na tejto 
planéte. A títo zločinci si podplatili našich lekárov a naši lekári sa stali „podnikatelia“......... Zisk! To je 
cieľ našich demokratických lekárov.... Zisk. Týchto demokratických lekárov a súkromné nemocnice 
nezaujíma nič iné, ako ZISK!!!!!!!!!!! Chápete? 

Zdravotníctvo sa nesmie riadiť princípmi tržnej ekonomiky. Však v mojej knihe Obroda Slovanov som 
to jasne dokázala a aj som dokázal, že slobodná tržná ekonomika je tá najprimitívnejšia ekonomika 
a hotová KATASTROFA.... A v zdravotníctve tú katastrofu môžu vidieť už aj priemerní ľudia....
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Absolútne nesúhlasím so súčasnými, ani starými, opatreniami proti koronavírusu. Všetky tie opatrenia sú
úplné nezmysly.... Podrobne o tom píšem v publikácii „Zbytočná vakcinácia. Jednoduchá prevencia 
a ľahká liečba koronavírusu“, ktorá sa predáva už od začiatku februára. V knižke sú popísané 
OVERENÉ metódy liečby. Ľahké prípady sa vyliečili do 24 hodín a ťažké prípady (už vážne problémy 
s dýchaním, šokujúca hnačka a dehydratácia...), teploty min.39°C, sa vyliečili do 3 dní!

Naše občianske združenie po vydaní knihy zaslalo maily lekárom, aby začali liečiť podľa týchto 
overených metód v týchto nemocniciach : Zvolen, Považská Bystrica, Trstená, Topoľčany, Dunajská 
Streda, Banská Štiavnica, Galanta, Humenné, Michalovce, Partizánske, Rimavská Sobota, Rožňava, 
Spišská Nová Ves, Košice, Žilina, Čadca, Banská Bystrica, Nitra, Trenčín, Prešov. V takejto časovej 
postupnosti a nakoniec sme ten mail poslali aj na Lekársku komoru...... Text mailu je v Prílohe dole. 
Presný zoznam lekárov a mailov, ktorých bolo zaslaných asi 800, samozrejme máme. Doručených bolo 
okolo 90 % .... A čo sa stalo? Odpovedali len dvaja lekári ... že ich názory amatéra Kysuckého 
nezaujímajú.....?? Teda im je úplne jedno, koľko ľudí zbytočne zomrie v ich nemocniciach?! Kópia textu
týchto našich mailov je v prílohe. V Dunajskej Streda sa dokonca na internete „chválili“(koncom 
februára), že u nich prežije na koronavírus len asi 15 % pacientov?) Neuveriteľné...?
Pritom som ponúkol Ministerstvu zdravotníctva SR moje skoro 100% účinné liečebné metódy už v apríli
minulý roka a potom aj v októbri, dôkazy sú uvedené na konci tejto knižky.
Ak sa použijú masovo preventívne opatrenia (Kapitola 7 + časť Kapitola 3 o citróne a hlavne 
zásaditosti...), tak do týždňa klesne chorých o 90 %. A za ďalší týždeň o 99 %. A ak sa začnú liečiť 
vážne chorí v nemocniciach týmito metóda (plus ešte jedna veľmi jednoduchá metóda, ktorú môžem 
doplniť, pretože v strese ako som napísal túto knižku v januári 2021 za 4 dni, zabudol som na overenú 
liečebnú metódu, ktorá dokazuje moju Kapitolu 10.....), tak do týždňa klesne počet mŕtvych min. o 95 
%!!!! Opakujem, sú to overené metódy v praxi!!!!

Toto je očividný hyenizmus lekárov a celého súčasného zdravotníckeho systému SR! Preto si
myslím, že asi až 95 % súčasných lekárov pri ich práci zaujíma skutočne len ich zisk!..... Chápete 
„nemocní“? Celý zdravotnícky systém SR vydiera občanov a priživuje sa ako cudzopasník na tejto 
pandémii. Oni úmyselne udržujú pandémiu – však zisky!! Neverte súčasným lekárom a farmaceutickým 
spoločnostiam nič!! Obchodujú s Vašim zdravím aj životom!

S pozdravom
Pavol Peter Kysucký

Príloha :
Mail, ktorý sme rozosielali konkrétnym lekárom :

Pre : všetci primári a vedúci lekári 

Vážený pán, Vážená pani,

Naše občianske združenie Obroda Slovanov vydalo novú vzdelávaciu publikáciu „Zbytočná vakcinácia“,
autor Pavol Peter Kysucký. V tejto malej knižke sa uvádza, ako sa dá ľahko liečiť koronavírus a aká je
jednoduchá prevencia.... Pán Kysucký už v apríli minulého roku poslal poštou doporučene list-ponuku
na Ministra zdravotníctva SR a aj Predsedovi vlády SR, že má „overené“ metódy liečby koronavírusu.
A že chce dokázať  účinnosť svojich metód – nech mu dajú 100 ťažko chorých v nemocniciach a 95
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vylieči do 5 dní a zvyšných 5 za ďalších 5 dní.... teda účinnosť 100 %. V októbri poslal na Ministerstvo
zdravotníctva SR a na ďalšie ministerstvá a úrady ďalších 14 listov s tou istou ponukou...., všetky listy
doporučene. Ale doteraz   nedostal žiadnu odpoveď....?? A tak sa rozhodol napísať túto knihu........ Na
konci knihy sú uvedené texty obidvoch listov aj v apríli a aj v októbri minulého roka. 

Teraz  –  v  tejto  kríze  -  sa  jasne  ukázalo,  že  slobodná tržná  ekonomika  v demokratickom
zdravotníctve je totálny omyl.... Tiež sa ukázalo, že tí mladí lekári, ktorí vyrástli za demokracie, majú
väčšinou slabé vzdelanie v ich obore! Myslíme si,  že skutočne schopných lekárov je teraz podstatne
menej ako za socializmu. Ako je možné, že amatér vie o liečení chrípky a koronavírusu 3 krát viac ako
celý zdravotnícky systém na Slovensku? Zdravotníctvo a lekári za totality v socializme boli potom na
podstatne vyššej úrovni ako teraz v tomto demokratickom režime.......  V záujme záchrany ekonomiky
a životov  ľudí  Slovenska  sme  sa  rozhodli  konať,  pretože  tento  demokratický  zdravotnícky  systém
s ministrom aj celou vládou ide proti záujmom celej spoločnosti!!!! A opatrenia, ktoré nedávno navrhla
lekárska  komora  sú  úplne  na  smiech.........  Sklamala  koalícia  a aj  celá  „demokratická“  opozícia.......
Demokracia sa ukazuje ako problematický systém štátneho zriadenia.  

Pre predstavu uvádzam. Dňa 25.2.2021 som čítal na internete, ako liečia a akú majú prevenciu v Bolívii
–  najchudobnejšom indiánskom štáte  južnej  Ameriky.  Bolívijské  metódy tak  zo  70 % zodpovedajú
Kysuckého  overeným metódam...  Takže  Bolívia  má  podstatne  lepšie  zdravotníctvo  aj  lekárov  ako
Slovensko?! 

Dostatočné informácie o tejto knihe sú na našich veb stránkach pod linkom : 
https://www.obrodaslovanov.sk/index.php/analyzy-od-p-p-kysuckeho/88-obroda-slovanov/99-nova-
kniha-zbytocna-vakcinacia . Kniha sa bežne predáva v internetových kníhkupectvách. Ale väčšie 
množstvá kníh si môže za polovičnú cenu každý objednať priamo u nás na www.obrodaslovanov.sk. 

S pozdravom
Obroda Slovanov, OZ
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