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Zníženie úmrtnosti v dobe koronavírusu o 70 % ?

Je to šokujúco nepravdepodobné, ale je to tak ………no, začnime od začiatku. 
Hneď po voľbách od 2. februára 2020 Pellegríni (a celá strana SMER-SD ho podporovala… a v tomto 
„móde“ bežia až doteraz!) prvý rozpútal koronavírusové šialenstvo. Hovoril hlavne, že na koronavírus 
nie je žiadny liek… Zahájili sa vtedy testovania,  karantény a hlavne „debilné“ rúška …. však na túto 
„strašnú chorobu“ nie je žiadny liek?? Potom extrémne rýchly a snaživý pán Matovič vyhlásil, že 
Pellegríniho testy hodí do Dunaja a ….. kúpil ešte horšie a drahšie testy – ak som to z médií dobre 
pochopil.
No ale pán Matovič hystériu vystupňoval, ako by mal „osobný“ záujem zničiť slovenskú ekonomiku…. 
Strašil, strašil a aj teraz stále straší a straší….A ja si myslím, že on sa aj ďalej chystá len strašiť a 
strašiť…. Možno mu straší v makovici!? Kto ešte verí na jeho strašenie? Len nevzdelanci!
Vtedy, asi týždeň po nastúpení Matovičovej vlády, ktorá požadovala po končiacej vláde, aby už len 
„svietili a kúrili“, tak Matovič a spol. to „rozkúrili“….. s koronavírusom. Vtedy bola v rádiu na 
slovenskom rozhlase debata s vedúcim pracovníkom nejakej  pohrebnej služby o prichádzajúcej strašnej 
pandémii koronavírusovej……!
Správne čítate, debata s pohrebnou službou …. morbidne? A v tej debate sa dobre doplňovali reportér aj 
ten pracovník pohrebnej služby. Zhodli sa, že bude podstatne viac zomierať ľudí pri tejto strašnej 
pandémii na koronavírus, ako doteraz. Zjavne sa obidvaja tešili…. Tí, ktorí si vypočuli túto reportáž, 
teda hlavne starí ľudia, slabšie osobnosti, museli dostať depresie… Tí starí sú prví na rade...

Kto sa snaží vytvárať depresie na Slovensku? A ako je možné, že slovenský rozhlas sa znížil na 
takú „morbidnú“ úroveň?! Budú zodpovední nielen vedúci, ale aj ich podriadení primitívi, ktorí 
„papagájujú“ bez „chrbtovej kosti“, čo im tento „demokratický režim“ určí!
Teda všetci očakávali, že výrazne vzrastie počet úmrtí a pohrebné služby budú mať vysoké zisky… 

Smejem sa, pretože realita je jasne už úplne opačná! Dnes som sa rozprával s kamarátom v 
Žiline, ktorý má nejakého kamaráta, ktorý pracuje v pohrebných službách. A ten mu povedal, že nielen v
stavebníctve je kríza, ale aj oni v pohrebníctve majú veľké finančné problémy. Vraj sa im znížil počet 
mŕtvych asi o 70 %! Neuveriteľné… Však nemocnice mali byť preplnené ťažko chorými a márnice mali 
byť kapacitne preťažované od množstva mŕtvol….. nemali stačiť pochovávať mŕtvych, krematórie sa 
mali prevádzkovať 24 hodín denne…. – tak sa tešili…. 
Prečo teda došlo k tak šťastnému (a údajne nelogickému) výraznému zníženiu úmrtnosti v Žiline a 
predpokladám, že aj na celom Slovensku? 
Toto sú podľa mňa hlavné dôvody :
1. Nemocnice neoperujú a tak nikto nemusí predčasne zomrieť na následky operácie.
2. Ľudia tým, že nie sú operovaní, tak nie sú v nemocniciach a teda nie je možnosť, aby boli nakazení 
nejakými „nemocničnými“ nebezpečnými baktériami a inými mikróbami, ktoré sú veľmi nebezpečné 
hlavne zasa pre oslabený organizmus v pooperačnom stave. Teda nemocnice už neprodukujú mŕtvych, 
ako za čias „predkoronavírusových“.
3. Inde na tomto vebe píšem, že koronavírus sa dá veľmi ľahko liečiť a je podstatne menej nebezpečný 
ako obyčajná chrípka….
4. Ďalej je to zasa o nemocniciach a lekároch…. Nemocnice a aj lekári prestali ordinovať a predpisovať 
v mnohých prípadov nezmyselné lieky… však obchod... Tým, že sa znížila spotreba liekov, tak sa 
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logicky aj znížila úmrtnosť ľudí… Chápete, pacienti? Čím viac liekov bude brať, čím častejšie budete 
navštevovať lekárov, teda súčasných demokratických tržných lekárov!, tým rýchlejšie zomriete!!

Musím logicky a informačne odkázať na iný náš článok tu :
https://www.obrodaslovanov.sk/pdf/Zlo%C4%8Dineck%C3%A1%20podstata%20zdravotn
%C3%ADctva%20v%20tr%C5%BEnej%20ekonomike%20-%2019.4.2020.pdf

A dokonale je vysvetlená zločinecká podstata zdravotníctva v demokracii a slobodnej tržnej 
ekonomike tu :
https://www.obrodaslovanov.sk/index.php/hlavna-kniha-obroda-slovanov 

S pozdravom

Pavol Peter Kysucký, 12.5.2020
autor knihy Obroda Slovanov

www.obrodaslovanov.sk Bankové spojenie : IČO : 50628496
info@obrodaslovanov.sk VUB bank a.s., č. ú. :                                              www.obrodaslovanov.sk 

                       SK3002000000003890554755                  

                                         

http://www.obrodaslovanov.sk/
http://www.obrodaslovanov.sk/
https://www.obrodaslovanov.sk/index.php/hlavna-kniha-obroda-slovanov
https://www.obrodaslovanov.sk/pdf/Zlo%C4%8Dineck%C3%A1%20podstata%20zdravotn%C3%ADctva%20v%20tr%C5%BEnej%20ekonomike%20-%2019.4.2020.pdf
https://www.obrodaslovanov.sk/pdf/Zlo%C4%8Dineck%C3%A1%20podstata%20zdravotn%C3%ADctva%20v%20tr%C5%BEnej%20ekonomike%20-%2019.4.2020.pdf

