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

Dátum : 6.4.2020

Výzva pre Ministerstvo zdravotníctva SR vo veci koronavírus!
Zaslal som Ministerstvu zdravotníctva SR dva krát ponuku, ako aktívne preventívne liečiť všetkých
nakazených koronavírusom lacnými prírodnými a prirodzenými látkami.
Ale nakoniec mi 26.3.2020 zaslali z ministerstva túto odpoveď :
„Vážený pán Pijak, ministerstvo zdravotníctva odpovedalo 2x na Vašu emailovú komunikáciu /otázky
dňa 3.2.2020 vo veci "úmrtnosti/smrteľnosti" na COVID-19, následne dňa 13.3.2020 o 14.50 vo veci
ponuky na prevenciu a liečbu a Váš list prijatý dňa 16.3.2020 sme zobrali na vedomie. Vzhľadom na
fakt, že Vaša ponuka nie je pre nás relevantná tak z odborného hľadiska, ani z etického, považujte túto
odpoveď z našej strany za konečnú.“
Takže takto….. Klamú, nezaslali žiadnu inú odpoveď ako túto jedinú. A túto odpoveď zaslali až potom,
keď som začal masovo mailami oslovovať a informovať obecné úrady, z ktorých určite dostali odozvu.
Takže toto ministerstvo sú klamári!! Ale hlavne som im v druhom liste navrhol, že nech vyskúšajú moju
komplexnú liečebnú metódu aspoň na 100 chorých a že som si istý výnimočným úspechom!!
Ale rozhodol som sa a opakujem moju ponuku pre toto ministerstvo a teraz už aj pre celú Vládu SR :
„Dajte mi 100 nakazených na koronavírus, vyberte medzi nimi 10 prípadov s ťažkým priebehom a ja
garantujem, že do 10 dní bude 95 % vyliečených a nezomrie ani jeden!“
Pretože súčasná prevencia je totálna hlúposť! Opakujem, len nevzdelaný somár mohol vymyslieť takýto
systém prevencie!
Teraz určite všetci budeme zvedaví na reakciu….. Ale skoro určite nebude žiadna….!! Teda ja
odhadujem, že na 99,9 % nebude žiadna reakcia, alebo bude záporná reakcia…., že oni majú
mikrobiológov, lekárov, vedcov …. a iné „hlavy pomazané“ a že nepotrebujú rady od „amatéra“. Je tu
iný plán.…?! Chcú ohlúpnuť priemerných ľudí, ktorí nemajú „dostatočné“ vzdelanie (viac ako 95 %
obyvateľov Slovenska) a sú pre systém ako otroci.
Viac informácií získate tí, ktorí ste schopní myslenia a čítania dlhších textov ako 1 strana formátu A4
(asi len 5-8 % populácie SR), na linku : https://www.obrodaslovanov.sk/index.php/kratke-postrehy-odpana-kysuckeho/93-sucasna-prevencia-proti-koronavirusu-je-hlupost, tu týchto veb stránok od pána
Kysuckého.
Pán Pellegríni viac krát v médiách povedal, že na tento koronavírus neexistuje liek! Nezmysel. Existuje
veľa liekov a dokonca sú veľmi lacné!! Preto opakujem, ja neverím ani SMER-u (je tam tiež množstvo
doslova hlúpych ľudí … o morálke pomlčím), ani ostatným opozičným stranám, ktoré sú ticho a
nereagujú….. akoby ani neexistovali. A načo teda sú? Asi tá demokracia s opozíciou a médiami a ….
nejako nefunguje? No, my na tomto vebe vieme, prečo tá retardovaná demokracia nefunguje a ani
nikdy fungovať nebude.
Dna 6.4. 2020
Ing. Pijak Pavol
Predseda OZ

Poznámka, dňa 17.4.2020 :
Na základe ďalších mojich vedomostí s liečením nakazených na koronavírus zvyšujem svoju ponuku pre
Ministerstvo zdravotníctva SR takto :
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- Všetkých vyliečim mojimi veľmi lacnými prírodnými látkami a postupmi do 10 dní a 90 % ich
vyliečim do 5 dní!! Skutočne nechápem, že tí somári lekári a odborníci a mikrobiológovia nevedia to, čo
viem ja…..
- Ďalej budem chodiť medzi tých 100 nakazených, ktorých budem liečiť, bez rúška, bez rukavíc, bez
akýchkoľvek ochranným pomôcok, nechám nech na mňa kýchajú, budem všetkým podávať ruky a
nebudem si ich umývať…. a garantujem, že sa nenakazím….!!
Poznámka, dňa 21.4.2020 :
Dostali sme viac e-mailov, aby Ing. Pijak Pavol zverejnil na našich veb stránkach jeho komplexnú
liečebnú metódu proti vírusovým ochoreniam, ktorú systémom pokus-omyl na sebe vyvíjal-objavoval
bez lekárov asi 15 rokov….. Zdá sa to logické. Dať ľudom informácie... Ale žiaľ nie je to logické….
Moja metóda je veľmi „extravagantná“... Priemerní ľudia, ktorí platia desiatky EUR za lieky, ktoré
vôbec v skutočnosti neúčinkujú, absolútne nebudú veriť mojim liečebným postupom, ktoré sú doslova
asi 20 až 50 krát a viac lacnejšie a ešte sa používajú len prírodné látky a prírodné postupy – žiadne lieky!
Ja vyliečim chrípku asi za 2-3 dni! Chápete? Moje liečebné metódy budú prijaté verejnosťou
priemerných ľudí len vtedy, keď bude overená ich vynikajúca účinnosť na dostatočne veľkom počte
pacientov, napr. aj nakazených na koronavírus… a hlavne bude „certifikovaná“ štátom, alebo dostatočne
„masívnym“ subjektom….. Hoci ja Vám otvorene píšem, že koronavírus je len taká ľahšia chrípka –
teda smrteľná vážnosť nákazy tak asi na úrovni 40-50 % chrípky!! Iná vec je, že sa ľahko šíri…. Tvrdím,
že tento mediálny „humbuk“, organizovaný na medzinárodnej úrovni farmaceutickými spoločnosťami
Západu a Vatikánu, je „globálne klamstvo“ proti obyčajným ľuďom, ktorí nemajú vzdelanie….. Alebo
sú všetci tí odborníci, mikrobiológovia, hlavný hygienik SR, lekári, nemocnice…. dokonca AV takí
debili??!! Tak čo, sú to zločinci, alebo sú to chumaji?? Nech archivujú vyjadrenie každého z týchto
zodpovedných podľa Matoviča….však on Matovič nezodpovedá? A nech sa potom títo úžasní
„odborníci“ zodpovedajú – je nevzdelanec, alebo je zločinec!? Vieme všetci, že Bratislavčania sú na
Slovensku najväčšie svine…. Teda je tu percentuálne najvyššia koncentrácia svíň!
V nedeľu 19.4.2020 som v TV počul p. Sulíka, že v tomto roku bude mať Slovensko ekonomickú stratu
na HDP 10 miliárd EUR!! Teda len predbežne…. Chápete? 10 miliárd je 1000 miliónov EUR! To je cca
27 miliónov EUR každý deň! A Ministerstvo zdravotníctva SR stále odmieta moje liečebné a hlavne
preventívne opatrenia?? ……….. tak čo si môžete o tom myslieť?
Však píšem, že som si istý…. A chcem to dokázať!!
Poznámka, dňa 27.4.2020 :
Myslíme si, že treba vyvinúť masové aktivity občanov, aby sa zverejnila táto moja komplexná liečebná
metóda. Preto jednoducho všetci píšte maily a posielajte doporučené listy, aby Ministerstvo
zdravotníctva SR overilo moje liečebné metódy aspoň na 100 možno až na 500 nakazených na
koronavírus. A v prípade, že napr. 95 % bude vyliečených do 5 dní a zvyšných 5 % do ďalších 5 dní, tak
zaviesť tieto metódy celoštátne.
Je isté, že už v zime nikto z vás nebude chodiť s chrípkou k lekárovi, pretože sa vylieči sám za 2-3
dni....
Poznámka, dňa 30.4.2020 :
Počujem neustále o to, že bude nejaká vakcína…. Všetci údajne pracujú na vakcíne a Bill Gates už skoro
bude mať túto vakcínu….. No tak ja Vám poviem, čo si myslím…. HONVO! Žiadna vakcína nebude. V
našej dedine, odkiaľ pochádzam, sa jeden muž vo veku asi 40 rokov nedávno (pred pár rokmi) nechal na
jeseň očkovať proti chrípke. Potom ale vo februári skutočne dostal chrípku. Ale asi nejakú inú, než na
akú bol zaočkovaný? A len potom mu nastali problémy…..! Tri mesiace sa nemohol z toho dostať,
myslel si, že zomrie, také strašné stavy mal…. Keď sa v máji nakoniec vyliečil, tak hovoril, že bol za
lekárom, ktorý mu doporučil toto očkovanie a skoro ho zabil…. Toho somára, čo mu dal tú vakcínu proti
chrípke!!
Takže tak, moji milí naivní, nevzdelaní…. Aj lekári!
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Poznámka, dňa 8.11.2020 :
Dnes mi hovoril kamarát, ktorý má dobrého známeho lekára, ktorý mu povedal, že väčšina tých, ktorí
teraz na jeseň zomierajú na Slovensku v nemocniciach na koronavírus, sú tí, ktorí sa nechali zaočkovať
proti chrípke........
Nemôžem to nijako overiť. Neviem, či to je pravda. Ale vzhľadom na moje informácie z minulosti, ktoré
uvádzam aj tu o nezmyselnosti očkovania proti chrípke, ktorá neustále mutuje, tak by som tomu veril...
Dá sa overiť táto informácie u zdravotníckej mafii? Však zdravotníctvo zarába obrovské peniaze na tejto
hystérii! Dá sa toto overiť, či to je pravda, alebo nie? Určite pri vláde súčasnej demokratickej zločineckej
mafie sa to nedá. Však by hoci aj zabili toho lekára, ale min. by mal problémy so súdmi za
čokoľvek........., ktorý by povedal pravdu!
Začínate chápať, prečo je demokracia zločinecký systém štátneho zriadenia? Demokracia je židovský
výmysel a my Slovania – duchovne a geneticky nadradení nad iné genetiky – nemáme s touto hlúposťou
demokraciou nič spoločné. My Slovania vyznávame duchovnú hierarchiu a žiadnu rovnoprávnosť
s neprispôsobivými Cigánmi a inými zdegenerovanými a poškodenými genetikami.....
Aké sú rôzne poškodenia genetiky národov a rás - a aká je cena človeka a národov - si prečítajte
v knihách pána Kysuckého. A najkoncentrovanejšia analýza duševného šialenstva Západu, Číny a židov
je v jeho poslednej knihe „Obroda Slovanov“.
Ešte zaujímavé informácie o tejto koronavírusovej „akcii“ Západu je na tomto linku :
https://www.obrodaslovanov.sk/images/pdf/Smrt.pdf
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