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Zabíja v nemocniciach COVID-19 alebo zas chybný liečebný protokol? Včera MZ SR priznalo, že 
každý piaty hospitalizovaný na COVID-19 zomiera

Na www.hlavnespravy.sk som našiel tento článok a pretože je zásadne dôležitý, tak som sa rozhodol mu 
dať podstatne dlhší život na našich veb stránkach.

Ešte do konca augusta sme mali 100% úmrtnosť na ventilátoroch, kým svet už skoro polroka vedel, že 
protokol pre používanie ventilátorov bol chybný a pacientov zabíjal. Centrum pre bioetickú reformu na 
to upozornilo ako prvé začiatkom apríla (viac TU), keď sa ozvali lekári z Talianska a New Yorku s tým, 
že sa ventilátorom treba vyhnúť, ako sa len dá. Nejaký čas upozorňuje na neefektívnu liečbu 
predraženým liekom Remdesivir (za 2100 Eur), čo je známe už od septembra. Mimovládna organizácia 
poslala ministrovi preložený najnovší americký Marikov protokol a žiada, aby lekári postupovali podľa 
neho hneď po zistení pozitivity u pacienta, ktorý odchádza do karantény.

Vo svete sa prešlo v nemocniciach na MATH+ protokol, ktorý vychádza práve z Marikovho 
protokolu, ten zahŕňa navyše aj veľmi dôležitú ambulantnú liečbu ako prevenciu hospitalizácií. 
MATH+ sa zakladá na podávaní lacných vitamínov D3 a C vo veľkom množstve, zinku, melatonínu, 
tiamínu, kortikosteroidov, heparínu a antiparazitík Ivermektínu ťažko chorým pacientom v nemocnici. 
Dodnes 23 štúdií potvrdilo preventívny aj terapeutický účinok lieku Ivermektín na COVID-19 (viac TU),
no u nás je dostupný len v kréme, čo teda nie je celkom ono. Nemocnice by si ho mohli vedieť 
zaobstarať aj na špeciálny dovoz, hoci americký protokol ho odporúča aj ako prevenciu ešte pred 
objavením symptómov, špeciálne u rizikovej skupiny.

Na snímke minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO) 

Vo štvrtok minister zdravotníctva Marek Krajčí odpovedal na interpelácie poslancov počas hodiny 
otázok v parlamente. Niekoľko z nich predložil nezávislý poslanec Tomáš Taraba, v ktorých sa zaujímal 
o oficiálne protokoly pre lekárov prvého kontaktu a nemocnice, určené na prevenciu pre pozitívnych 
pacientov v karanténe i liečbu ľahších aj ťažších prípadov COVID-19. Minister odkázal na webstránku 
MZ SR, kde tieto protokoly sú k dispozícii. Protokoly aj popísal – informoval o liekoch a výživových 
doplnkoch, ktoré sú odporúčané.

Hoci kľúčovou by mala byť práve prevencia hospitalizácií, taký protokol pre ambulancie na webe 
ministerstva nie je. Minister tvrdil, že ho má u seba, že odporúčania na rôzne voľnopredajné vitamíny a 
minerály sú predmetom webinárov organizovaných odbornými spoločnostiami. Nemala by taká 
informácia byť dostupná všetkým lekárom prvého kontaktu na webe ministerstva (viac TU)a zároveň by 
sme o tom mohli počuť azda viac aj na tlačovkách?

Z malého prieskumu medzi lekárnikmi a lekármi však vyplýva, že najčastejšie sa ľuďom v karanténe 
predpisujú len neúčinné lieky na potláčanie symptómov (horúčka, kašeľ), nepotrebné antibiotiká (čo viac
oslabia imunitu) a odporúča sa vitamín C a D. Okrem silných dávok C a D3 si treba ako prevenciu 
dať aj zinok, Bkomplex, melatonin, quercetin (alebo namiesto neho jesť farebnú zeleninu – veľa 
cibule a žltej papriky, piť zelený čaj), pri príznakoch aj aspirín. Osvedčený je aj Plaquenil 
(hydroxochloroquin) v skorej liečbe, ale u nás je dostupný len na recept a aj tak ho nepredpisujú.
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Podrobnejšie vysvetlenia k protokolu sú obsiahnuté na 38 stranách, ktoré mimovládka ponúkla 
ministrovi, že ich preloží. Zhrnutie protokolu je dostupné tu (viac TU) a odpoveď ministra na otázku 
ohľadom nemocničnej a ambulantnej liečby je vo videách. Centrum pre bioetickú reformu apeluje, aby 
sa Remdesivir prestal používať a neplytvali sa obrovské prostriedky na liek, ktorý aj Svetová 
zdravotnícka organizácia (WHO) neodporúča používať na liečbu. Zároveň urgentne vyzýva zamerať
sa na prevenciu hospitalizácií vitamínami a minerálmi, čo doteraz rezort širokej verejnosti 
nekomunikoval.

Ja osobne mám skúsenosti s liečením 6 ľudí, ktorí mali vážne zdravotné problémy – vysoké horúčky 
a ťažkosti s dýchaním. Doporučil som im dávku 10 000 až 15 000 jednotiek vitamínu D3 , teda 10 krát 
vyššia dávka ako je doporučená denná dávka, potom 3000-4000 mg vitamínu C každý deň a žuť zázvor 
každých 10 minút celý deň. Zázvor nemá žiadny účinok v žalúdku, zázvor musíte držať v ústach. Pretože
vírus si na zázvor rýchlo zvyká, tak treba 2 krát za deň žuť asi pol hodiny až ¾ hodiny cibuľu. A zasa 
cibuľa sa musí držať v ústach, v žalúdku nemá žiadny účinok.
Všetci šiesti sa cítili úplne zdraví za 3 dni.......... Opakujem doslova za 3 dni!!!!!!

Prečo sa koronavírus nešíril v lete?
Asi pred 3-4 rokmi, už si nepamätám presne, som v lete ochorel. Celý mesiac som chodil len do práce 
a z auta do kancelárie a do bytu...... Až jedného večera som vypil 3-4 studené pivá.... A v noci som sa 
okolo 1:00 hod. zobudil na silné bolenie hrdla. Ráno, keď som vstal, tak som mal hrdlo ako ohni....... 
Vôbec som nemohol prehĺtať pre silnú bolesť a samozrejme som nemohol ani hovoriť.........
Choroba ma totálne schvátila........ Ak by som išiel k lekárovi a liečil sa ich „pripečenými“ debilnými 
liečebnými postupmi a liekmi, tak by som bol chorý min. 2 týždne...... Mám bohatú skúsenosť spred 15-
20 rokmi, kedy tí hňupi lekárski mi tvrdili....... že mám nízku imunitu.......!!
Ale ja som vedel svoje. Počkal som si pár hodín.
O 11:00 hod. som sa vyzliekol do plaviek a začal som sa opaľovať. Mal som šťastie, pretože bola jasná 
obloha, bolo to na konci júla, teda slnko svietilo dobre....... Opaľoval som sa bez použitia opaľovacích 
krémov asi 3,5 hodiny. Za 3 hodiny sa moja bolesť hrdla úplne stratila a ja som bol úplne zdravý. 
Opakuje, vyliečil som sa zo silnej virózy za 3 hodiny............ Už za 1 hodinu som cítil výraznú uvoľnenie
v hrdle.........Chápete? V ten deň poobede som si dal zasa bez problémov studené pivo...........

Na Slovensku ľudia nejedia ryby, ktoré obsahujú hlavne vitamín D3. Najviac vitamínu D3 obsahujú 
tučné ryby ako kapor, alebo tolstolobik biely, amur biely .... Preto sme v zime skoro všetci chorí na 
chrípku.

Asi pred 5-7 rokmi som bol v Spojených arabských emirátoch a tam mi hovorili, že bohatí ľudia strašne 
trpia na chrípku v letnom období...... čudoval som sa a nechápal som, však chrípka na Slovensku je 
v zime?! Oni tvrdili, že je to preto, pretože v lete sú všetci bohatší v klimatizácii a len chodia 
z klimatizovaného auta do klimatizovaných budov... a je to skrátka z klimatizácie........
Pretože chudobní ľudia, ktorí pracujú v oázach v tých horúčavách 40°C v tieni (zažil som si to) chrípku 
nemajú.
Trvalo mi to asi rok-dva, kým som na to prišiel..... Bol to vitamín D3. Tí bohatí v letných horúčavách sa 
neopaľovali a preto mali nedostatok vitamínu D3. Tak isto aj na Slovensku v zime sa ľudia nemôžu 
opaľovať a teda tiež nemajú vitamín D3..... Smejem sa, ale matematická logika nepustí....

Ak chcete získať vitamín D3, tak nepoužívajte opaľovacie krémy. Rýchlejšie získa vitamín D3, ktorý má
svetlejšiu pokožku ako tmavšiu. 

Ešte všeobecne známa je liečebná metóda s MMS. MMS vzniká chemickou reakciou kyseliny citrónovej
a chloritanu sodného. Touto reakciou vzniká atomárny kyslík, ktorý je veľmi agresívny na všetky 
baktérie, vírusy.... iné mikroorganizmy. Podáva sa doslova len v kvapkách a desiatkách kvapiek. 
Mám kamaráta z vysokej školy, ktorý mal asi pred 10 rokmi vážne zdravotné problémy. Postupne asi 
v priebehu pol roka sa mu v pľúcach namnožili nejaké baktérie a choroboplodné mikroorganimy 
a nemohol sa toho zbaviť. Nakoniec bol asi mesiac v nemocnici a aj keď mu dávali akékoľvek 
antibiotiká a čo všetko iné.........., tak sa jeho stav zhoršoval a už si myslel, že nastali jeho posledné dni a 
zomrie. Potom sa ale šťastnou náhodou dostal na toto MMS a bol vyliečený s MMS doslova za týždeň....
MMS mu podľa jeho slov zachránilo život....... A opakujem, úplne bol zdravý za týždeň!!!!
Ale toto predsa musia lekári vedieť. Kniha o MMS bol vydaná na Slovensku min. 2 krát a celkové 
náklady boli odhadujem min. 5000 ks!!!!!!! Mne sa tú knihu ešte nepodarilo kúpiť, je stále vypredaná! 
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Ale teda lekári o MMS musia dobre vedieť!! Prečo nechávajú zomierať ľudí na takú bezvýznamnú 
chorobu ako koronavírus, ak vedia o MMS? Pritom MMS je skoro zadarmo.... Dávka asi pre 1000 
pacientov bude stáť menej ako 100 EUR!!!!!!!!!

Teda cena MMS na vyliečenie 1 pacienta je cca 0,10 EUR!!!!!!!!
Chápete?
Je to zadarmo!!!!!!!!
Ale v tom je problém! Pretože demokratické zdravotníctvo je demokratická ekonomická mafia a oni 
nemajú záujem liečiť!!!!!!!!!! Však ak by ste poli zdraví?, tak oni lekári nemajú peniaze??? Chápete ten 
demokratický princíp zdravotníctva?????? Však to je duševná choroba!!!!!!

Preto navrhujem pozostalým, ktorým v nemocniciach zomreli ich rodinní príslušníci na 
koronavírus, aby sa informovali a požadovali dokumentáciu, čím liečili ich rodinného 
príslušníka...... Ak nedostanete do 15 dní žiadnu dokumentáciu, ale Vám napíšu, že na túto 
chorobu nie sú žiadne lieky .......... a tak podobne, tak určite podajte trestné oznámenia na 
nemocnice, ministerstvo zdravotníctva a j na konkrétnych lekárov, ktorí „vedome“ zabili Vášho 
člena rodiny!!!!!!!!

Nebojte sa. Nemajte strach. Strach je najväčší nepriateľ ľudstva. Strach paralyzuje Váš život. 
Ako sa zbavíte strachu? Kysucký píše :

- Na prvom mieste musí človek vedome so strachom bojovať každý deň. Musí si neustále 
uvedomovať, či robí, prečo to robí a či to nerobí preto, že má strach? Či je duchovne slobodný 
a nie ovládaný strachom? Strach, to je Satan. Vy, ktorí máte strach, ste ovládaní Satanom!! Kto 
nebojuje so strachom, prežije celý život v strachu a nakoniec v strachu aj zomrie........
Strašný život.......

- Na druhom mieste platí, že múdri ľudia nemajú strach......... Oni sa zbavili strachu tým, že chápu 
život a realitu v tomto vesmíre – teda ducha aj hmotu. Preto základ pri boji so strachom je 
vzdelávanie sa, učenie sa, myslenie......... kolektívne diskusie v rodinách, kolektívoch, medzi 
kamarátmi... o dôležitých témach ... a bez strachu.

Najlepšie knihy, ktoré nepoznajú strach, sú knihy od P.P. Kysuckého.
A naše veb stránky sú tiež na strach imúnne! 

S pozdravom
Ing. Pijak Pavol
Predseda občianskeho združenia
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