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Ako Japonci porazili koronavírus

Tento týždeň odrazu sa všade na internete rozšírila správa, že v Japonsku koronavírus zmutoval do 
neškodnej verzie a že v Japonsku, ktoré má asi 110 miliónov obyvateľov za posledný mesiac nezomrel 
na koronavírus ani jeden človek.... alebo tomu podobné verzie týchto klamstiev a dezinformácií 
demokratických....

A správy v tomto zmysle sa objavili aj na www.hlavnésprávy.sk, alebo www.slovanskénoviny.sk a iných
veboch, ktoré súčasná vláda a táto mocenská skupina označuje za dezinformačné?! Prečo klamú? Čo 
týmto klamstvom zakrývajú? A prečo už aj „dezinformačné“ média klamú tiež? Alebo všetky veľké 
médiá sú jedna banda zločinecká demokratická?? 

Najskôr, aká je pravda s tým Japonskom.
V auguste tohto roka mali v Japonsku nárast nakazených 25 000 každý deň. A to mali už vakcínovaných 
skoro 90 % populácie........  A neustále to rástlo. Pritom v rovnakom čase pred rokom, mali počty 
nakazených min. o polovicu nižšie.... Ale pre rokom nebola ešte žiadna vakcína?! ...
A tak sa hlavný hygienik Japonska rozhodol.... Nakúpili Ivermectin a rozdali ho všetkým občanom 
zadarmo.... samozrejme aj vakcínovaným... A predpísali rôznym skupinám ľudí rôzny spôsob užívania. 
Bolo by veľmi zaujímavé zistiť, ako v Japonsku predpísali užívať Ivermectin!... vakcínovaní, 
nevakcínovaní, mladí, starí... Ale som si istý, že títo demokratickí gangstri zdravotnícki budú zubami 
nechtami brániť, aby sa takéto informácie sa rozšírili. Ja predpokladám takéto dávkovanie Ivermectinu:

- Preventívne dlhodobé dávky pre tých, ktorí sú zdraví a nemajú žiadne príznaky
- Liečebné dávky, ktorí majú príznaky
- A potom zvýšené dávky pre tých, ktorí majú už silnejší priebeh choroby

Za mesiac klesol počet nových nakazených na 600 denne a za ďalší mesiac, teda v októbri 2021, klesol 
počet novo nakazených na 300 denne!!!!!!!!

A teraz, prečo všetci klamú? To nie len kvôli tomu, že národy a štáty prestanú veriť vakcínam a zisky 
farmakologických firiem z vakcín nebudú. Tu je aj ďalšia závažná vec....
V mojej knihe „Nebezpečná vakcinácia“ píšem, že nebezpečný grafen sa dá odstrániť Ivermectinom. 
Prečo? Pretože grafen a aj iné cudzie mechanické látky sa pre telo javia ako parazity..... A preto 
Ivermectin musí fungovať aj na takéto „mechanické“ parazity!! 
Prečo je grafen obsiahnutý v mRNA vakcínach životu nebezpečný? Grafen je materiál, ktorý je 
mnohonásobne pevnejší ako legovaná oceľ. Pritom grafen, teda oxid (hydroxid) grafenu, ktorý sa 
nachádza v týchto vakcínach má plošnú štruktúru. Teda pomer medzi hrúbka : šírka/dĺžka je 1:3000 až 
1:10000. Teda je to ako mikroskopická žiletka. Takže tieto malé žiletky, ako vám prúdia v krvi, tak 
všade všetko režú. Čím máte v tele väčšiu koncentráciu týchto grafenových žiletiek, tak tým ste 
v nebezpečnejšom stave ohrozenia života. Je teda rozdiel, či vážite 50 kg a máte dve dávky grafenovej 
mRNA vakcíny, alebo vážite 100 kg. A je tiež rozdiel, či máte len 1 dávku, alebo už 3 dávky.... 
Mladí ľudia a športovci, ktorí vyvíjajú fyzickú aktivitu, tí majú veľký prietok krvi cez srdce  a preto tieto
žiletky im režú hlavne srdce. Preto majú zápaly srdcového svalu, alebo rovno pri zvýšenej fyzickej 
námahe skolabujú – teda srdce im skolabuje!
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Naopak starí ľudia, ktorí nešportujú a nemajú veľké fyzické vypätia, u tých si žiletky „nájdu“ slabý 
orgán v tele a tam spôsobia zápalové stavy a iné choroby. Napr. Žbirka dostal silný zápal pľúc po tretej 
dávke mRNA vakcíny. Mali mu vymeniť krv na prvom mieste a odstrániť čo najviac žiletiek a potom ho
liečiť infúziami sódy bikarbóny .... a bol by žil.... ale o tom píšem inde.
Presnejšie grafenové žiletky si „nehľadajú“...., oni režú všade rovnako, ale takto sa prejaví slabšie miesto
v organizme, ktoré rýchlejšie podľahne tejto vnútornej agresii a vznikne zápal a iné chorobné stavy, 
ktoré väčšinou asi budú lekárom neznáme... ha, ha.

A teraz sa pýtam. Vedeli toto Japonci už o smrteľnosti grafenových mRNA, ktorými navakcínovali 90 %
populácie? A povinné užívanie celej populácie Ivermectinu bolo hlavne kvôli grafenu? Čítali moju 
knihu??... ha, ha.

Aj ako odstrániť S-proteíny (mRNA vakcín) z tela, píšem v mojej knihe „Nebezpečná vakcinácia“. 
Informujte hlavne tých naivných „demokratov“ vakcínovaných s mRNA vakcínami! Nehovorte im... to 
pre tých zadubených nemá význam!!  Vytlačte tento článok a aj iné a dajte im to prečítať...!! Alebo 
posielajte mailom. Ide im o život. A nemajte s nimi zľutovanie, ak nebudú ani čítať... to je potom už asi 
aj psychiatrická situácia? 
Na koniec píšem, ako vždy. Som amatér a neviem, či sa nemýlim. Preto my neverte, nič mi neverte. Aj 
ja neustále pochybujem o mojich vedomostiach. Však všetci okolo hovoria, že sa mýlim! Majú pravdu? 
Neviem.... ha, ha.

S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
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