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Rúška sú hlúposť!
Prečo všetky tieto západné média na Slovensku neúnavne propagujú rúška a všetky tie hlúposti okolo
koronavírusu? Píšem Západné média a tak to aj skutočne myslím. TA3, Markíza, JOJ…. aj ostatné
televízie sú vlastnené západnými majiteľmi. Takže tu je to jasné…..! Ale aj STV má vo vedení ľudí
„podplatených“ rôznymi výhodami a potom „vyhrážkami“ Západom a Vatikánom. Sú to zradcovia
Slovenska za cudzie peniaze….A teda sú to aj duchovní slabosi…. Je isté, že medzi nimi bude veľa
„tajných“ sionistov …. A títo sú určite hlavne vo vedúcich pozíciách všetkých týchto mediálnych
organizácii na Slovensku! Teda toto sú všetci úhlavní nepriatelia Slovenska a Slovanov…
Ale povedzme si, prečo propagujú toto koronavírusové šialenstvo a hystériu?
Však je jasné, že na Slovensku nie je ani epidémia a už vôbec pandémia koronavírusu. Napr. chrípková
epidémia sa môže vyhlásiť len vtedy, keď sa nakazí určité percento obyvateľstva na určitom danom
území, teda je to vždy určité percento obyvateľstva. Ale však na Slovensku sa na tento „úbohý“
koronavírus nakazilo za 3 mesiace „vládneho Matovičovho“ šialenstva, ktoré veľmi agilne odštartoval
SMER s Pellegrínim, len asi 2000 ľudí? - neviem presne, ale číslo je tak malé, že to by nestačilo na
vyhlásenie epidémie ani pre jeden okres??!! a nie pre celý štát!! Ale pozor, tu hulákajú, že je tu
„PAMDÉMIA“!!! To je o rád horšia epidemiologická situácia a percentuálny počet nakazených…. No
hrôza…..! Teda právne nepodložené a neodôvodniteľné opatrenia!
Len somár a nevzdelanec nič nechápe…
Na základe týchto „právne neopodstatnených“ šialených štátnych likvidačných opatrení proti ekonomike
ja očakávam od jesene žaloby fyzických osôb aj právnických osôb proti štátu…… ale aj proti
nemocniciam, ktoré nepracovali a tak vedome spôsobili smrť mnohým ťažko chorým pacientom, ktorí
mali byť v danom čase operovaní. A som si istý, že úspešnosť týchto žalôb bude vysoká!!
Ale povedzme si vedecké argumenty, prečo sú rúška a súčasná hromadná karanténa hlúposť :
1. Koronavírus má rozmer 100 nano metrov. Aj najlepšie lekárske respirátory – triedy 3 – dokážu
zachytiť len max. 80-90 % tohto koronavírusu. Takže žiadnych 100 %. A čo tie látkové rúška? Ja
odhadujem účinnosť 99 % rúšok…. tak max. na 5 %….!! Chápete vy nevzdelanci? Nepamätáte si už nič
zo strednej školy? Tak nastúpte do školy znova a učte sa základy fyziky, chémie a matematiky, vy
nevzdelanci!!
2. Ak skutočne nakazený koronavírusom, alebo chrípkou, nosí takýto „psí náhubok“, tak v látke rúška sa
postupne nahromadí vo vlhkosti tento vírus. A keď potom tento chorý človek kýchne, tak to je ako
„koronavírusová (chrípková) bomba“. Odrazu vychrlí do priestoru 5000 krát väčšie množstvo vírusov,
ako pri bežnom dýchaní a teda koncentrácia na 1 m3 priestoru bude okamžite 5000 krát vyššia, než keby
tento chorý rúško nemal!! Chápete nevzdelanci? A teraz sa pýtam tých odborníkov, mikrobiológov,
infektológov, vedcov …. iných „koronavírusových chumajov“, nemám pravdu?
Ľudia v okolí tohto „ rúškového chrliča“ veľkého kvantu vírusov, bude okamžite 5000 násobne viac
zaťažený chorobou, ako keby takýto chorí normálne dýchal a keď by mal kýchnuť, tak si na ústa dá
vreckovku. Vo vreckovke zachytí najväčšie okamžité množstvo vírusov a vreckovku si potom dá do
vrecka… Jednoduché a stáročia vyskúšané postupy a teraz nejaký chuji demokratickí zo Západu a od
sionistov prišli s touto tuposťou??
3. Vírusy, baktérie, všetky mikroorganizmy sú prirodzenou súčasťou tejto planéty. A len totálny chuj,
teda duševne chorý blázon, chce vydenzifikovať celú planétu…. Na koronavírus ja mám vyskúšané
veľmi účinné liečebné prírodné prostriedky, ktoré sú aj veľmi lacné. Nie je pravda, čo vyhlasoval už
Pellegríny a SMER na začiatku a bláznivý Matovič to dotiahol do vrcholu vhodného pre psychiatriu, že
na koronavírus nie je žiadny liek. Liekov je veľa a sú dokonca veľmi účinné. Dokonca na základe mojej
praxe pri liečení niekoľkých ľudí, ktorí boli diagnostikovaní na koronavírus, tvrdím, že tento
koronavírus je oveľa ľahšie ochorenie ako bežná chrípka!!
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4. Súčasná hromadná karanténa je totálny nezmysel. Už na začiatku koronavírusového bláznovstva, keď
pri Japonsku zakotvila veľká výletná loď, sa všetko ukázalo. Na tejto lodi vyhlásili karanténu a preto z
lodi nepustili asi 2000 pasažierov, pretože zistili, že tam bolo, myslím, 8 nakazených… Smejem, sa….
Za 3-4 týždne, už neviem presne, bolo na lodi nakazených už asi 450 ľudí a vtedy loď odplávala z
Japonska do Kambodže – myslím – kde tých chudákov nakoniec bez problémov „vypustili“…!! V
Kambodži sa nejakej koronavírusovej tuposti nebáli…. Takže akákoľvek hromadná karanténa na jednom
mieste je tuposť, pretože tento vírus sa šíri vzduchom a ak má človek „výrazne“ zníženú imunitu, tak ho
dostane – teda telo si vytvorí protilátky, aby s vírusom bojovalo… Teda hromadná spoločná karanténa je
metóda, ako hromadne a plánovite šíriť tento ľahko liečiteľný vírus. Je to určite len plán na šírenie
strachu a paniky medzi debilmi ….
Poznámka :
Okolo 15.5.2020 som čítal na internete, že testovaním zistili, že v Moskovskej oblasti v Rusku, má asi
10 % populácie v tele protilátky proti tomuto koronavírusu… To pre nevzdelancov a lekárov znamená,
že prekonali túto chorobu a ani o tom nevedeli!! Moskovská oblasť má min. 20 000 000 obyvateľov, a
teda viac ako 2 milióny Rusov v Moskovskej oblastí prekonali koronavírus bez akýchkoľvek
problémov…. Hovorím stále – asi od 15.3.2020 – že tento koronavírus je podstatne ľahšie ochorenie,
ako bežná sezónna chrípka!!
Však niekde na internete som čítal, že minulý rok za obdobie od 1. januára do 30 apríla na chrípku
zomrelo na Slovensku 900 ľudí. A za celý minulý rok na chrípku zomrelo údajne až 3700 ľudí!! A tento
rok na tú „šialenú“ koronavírusovú PANDÉMIU…. no hrôza ….. k dnešnému dňu zomrelo len asi 20
ľudí???? Ste blázni?? Nie, ste hlúpi a nevzdelaní!!
A skutočne nechápem, ako proti tomuto nezmyslu koronavírusovému verejne nevystupujú žiadni lekári
na Slovensku, žiadne nemocnice……. Sú to všetko svine? Som si istý, že to tak je, vy somári ovce
Slovenské, určené na rezanie, operovanie, …. na porážku! Podrobnejšie v inom článku na týchto veb
stránkach.
Takže takto…..Vy nevzdelané somári, bioroboti…. vzdelávajte sa…..a premýšľajte. A vy bioroboti,
ktorí väčšinou nepremýšľate, dávajte svoje deti študovať na školy na Slovensku, pretože len tak dokážete
kontrolovať, aké tuposti sa možno učia v zahraničí, na Západe, proti Vám rodičom…. Ale to je iná
téma… tiež v inom článku tu.
Dňa 23.5.2020
S pozdravom
Ing. Pijak Pavol
Predseda OZ
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