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Súčasná prevencia proti koronavírusu je hlúposť!

Prečo súčasní politici robia tak zásadne chybné preventívne opatrenia? Prečo nechápu, že takto zničia
ekonomiku? A aká správna má byť prevencia? Odhaľme najskôr princípy…!!

Základné zákony platné v tomto vesmíre sú Dualita a Hierarchia. Všetky iné zákony sú len podmnožina
týchto  dvoch  zákonov.  Tieto  dva  základné  zákony platia  v matematike,  fyzike,  chémii,  biológii,....
psychológii a psychiatrii, aj v politike, ekonomike...... Vo všetkom platia, na čo si len pomyslíte, teda aj
v myslení človeka.

Takže čo hovorí Dualita v prípade prevencie? Dualita znamená, že všetko má svoj protiklad – či už typu
boja protikladov, alebo typu kompenzácia a vyvažovania (Nechcem ísť do filozofických podrobností.)
Prevencia  musí  byť  tiež  duálna.  Ak  nie  je  duálna,  tak  je  chybná.  Súčasná  prevencia  je  však  len
jednostranná, je len pasívna – odporuje dualite!! Ľudia sa chránia karanténou a rúškami a respirátormi,
maskami,  rukavicami,  špeciálnymi  oblekmi  .… dezinfekciou.  Je  to  len  ochrana.  Je  to  len  pasívna
prevencia. Aká je duálne opačná prevencia? Čo je opak pasivity? Opak pasivity je aktivita. Čo by malo
byť tá aktívna prevencia? Ak je pasivita ochrana, pred vírusom, tak aktívna prevencia musí byť opak,
teda nie ochrana a obrana, ale útok. Ako útočiť na vírus? No tak, že sa snažíme vírus zneškodniť, zabiť
ho. Teda pasívna prevencia je karanténa, rúška, dezinfekcia ... – nedostať vírus do tela a duálne opačná
aktívna prevencia je naopak boj s vírusom v tele a teda zabiť vírus, takže liečebná aktívna prevencia. 
Máme  na  Slovensku  v súčasnosti  nejakú  aktívnu  prevenciu?  Nemáme!  Realizujeme  nejaké  aktívne
preventívne postupy proti vírusu? Nerealizujeme. Prečo?
Neviem, prečo sú kompetentní, ktorí sú za to platení, takí neschopní? Predstavme si len, akí nevzdelaní
ľudia sa dostali na pozície moci v štáte, keď nechápu tak základnú vec – dualitu. 

Všetci merajú zvýšenú teplotu? Ale však zvýšená teplota je až vtedy, keď nákaza prepukne, ale predtým
tento  človek  cca  14-30  dní  veselo  roznášal  nákazu  okolo  seba.  Dokonca  sú  ľudia,  ktorí  dlhodobo
roznášajú nákazu a nemajú žiadne príznaky, ani teplotu. A to vedia všetci…. Ale nič, žiadne  aktívne
preventívne opatrenia sa nerobia! Nechápem? Ale hlavne sú údajne zdokumentované prípady, že sa
nakazili ľudia na Sibíri, alebo Eskymáci na severe Kanady a inde v absolútne odľahlých oblastiach, ktorí
nemali absolútne žiadne kontakty a ľuďmi…! Chápete? Preto je jasné, že tento vírus sa šíri aj vzduchom
a vetrom. Kde zaveje vietor, tam máme tento vírus.
Je jasné, že súčasné pasívne opatrenia sú absolútne nedostatočné! To tí „velitelia“ nášho štátu (a
potom lekári, biológovia, docenti a profesori... iné „hlavy pomazané“) sú skutočne tak nevzdelaní
diletanti?
A k  tomu  pristupuje  aj  genetika.  Za  socializmu  nám tu  Západ  vypúšťal  rôzne  choroby,  ako  napr.
mandelinky na zemiaky, mor ošípaných…. A nevieme čo všetko iné ….. Takže my ľudia z bývalých
socialistických štátov sme podstatne imúnnejší na takéto vírusové ochorenia, ako ľudia Západu. My zo
socialistických štátov sme nerobili takéto „svinstvá“ ich obyvateľom. Ale ako sa to teraz otočilo proti
nim samým? Ako sa na Slovensku hovorí : „Kto druhému jamu kope, sám do nej padá.“ Pozrite si počty
nakazených a mŕtvych napr.  v Taliansku a na Slovensku.  Však na slovensku ešte  nikto nezomrel??
Prečo? …. A myslím si ešte, že v tom hrá rolu aj genetika a my Slováci sme hlavne geneticky Slovania,
teda haploskupina R1a!! 
Preto my Slováci  sa  nemáme čoho báť!  Naopak,  bojme sa takých nevzdelancov a somárov,  ako je
súčasná nová vláda. A aj súčasná opozícia – ktorí schvaľujú mylnú jednostrannú pasívnu prevenciu, sú
spoluzodpovení  za  obrovské  ekonomické  strany a  škody!!  Ale  teraz  hlavne  koaliční nevzdelanci  s
Matovičom na čele zničia ekonomiku!!
Aká by mala byť teda aktívna prevencia, ktorá rieši tento problém a nedostatok pasívnej prevencie? Však
ako  píšem,  zabíjať  vírus.  Teda  masovo  sa  musia  zaviesť  také  opatrenia,  ktoré  budú  zabíjať  vírus.
Zabíjanie vírusu je teda preventívne liečenie všetkých, bez rozdielu,  či  majú nejaké príznaky,  alebo
nemajú. 
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Pán Pellegríny 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), ani ostatným opozičným stranám a už vôbec súčasnej vláde….  
Ja som zaslal Ministerstvu zdravotníctva SR dva krát ponuku, ako aktívne preventívne liečiť všetkých
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!! Môj známy
prišiel zo zahraničia a už dopredu vedel, že má koronavírus. (Tak bol aj diagnostikovaný na Slovensku.) 
Hovoril, že má teplotu 40°C. No neveril som mu, možno len 39°C, ale psychóza je veľká….  Po zahájení
liečby mojou metódou, bol zdravý za 3 dni?! Určite asi ešte nie úplne, ani u obyčajnej chrípky to tak nie 
je. Ale hovoril, že sa tak cíti, že by už mohol ísť hrať futbal…. 
Zdravotníctvo v tržnej ekonomike je samozrejme tržné a teda cieľom tržného zdravotníctva je zisk…. 
Takže demokratické tržné zdravotníctvo funguje tak, že lieči, ale nemá skutočnú motiváciu vyliečiť, 
však oni potrebujú zákazníkov, ktorí platia a nie, aby boli všetci zdraví?! Sú to capy v záhrade ... A tak 
sa asi stalo, že po 30 rokoch teraz títo tržní lekári asi skutočne absolútne nevedia, aké sú jednoduché, 
pritom lacné, ale veľmi účinné prírodné a prirodzené liečebné metódy! Alebo možno je to jednoduchšie 
tak, že ak lekári a farmaceuti nebudú mať z toho zisk, tak načo riešiť „aktívnu prevenciu“?! Nech 
zomrú….. Sú „demokratickí slobodní, tržne-ziskovo sa chovajúci“ lekári a farmaceuti nepriatelia 
národa? Ja tvrdím, že určite!

Ale opakovane týmto listom vyzývam Ministerstvo zdravotníctva SR, dajte mi 100 chorých na 
koronavírus, medzi nimi vyberte 10 s ťažkým stavom choroby. Ja garantujem, že 95 z nich vyliečim 
veľmi lacnými prírodnými a prirodzenými látkami do 10 dní!! Prijme ministerstvo túto moju výzvu? Na 
99,9 % nie! Pretože oni vedia, že koronavírus je len trochu horšia chrípka. Ale hlavne … hlavne… 
predstavte si, že celý národ sa dozvie, aké jednoduché až primitívne a hlavne lacné liečebné metódy sú 
proti chrípkam a koronavírusu …. a ! Však lekári a hlavne farmaceutické spoločnosti nezarobia??!!
 
Vrátim sa k prevencii. Takže ak chýba aktívna masová prevencia liečenia všetkých, tak pasívna 
prevencia nič nevyrieši!! Opakujem, tieto pasívne doslova šokové a drakonické preventívne opatrenia sú 
úplne zbytočné!! Nákaza sa vždy vráti!! Nebude celá planéta sterilná!
Rozmer vírusu je cca 100 nano metrov…. Teda 0,1 mikro metra… Viem, že priemerní ľudia vôbec 
nerozumejú matematike! A preto sú aj takí hlúpi!! Teda ak sa šíri vetrom a vo vetre prežije až 30 dní, tak
všetky súčasné filtre sú na ho …!
A čo sa stalo pri takej zásadnej nevzdelanosti súčasných slovenských demokratických politikov? 
Ekonomika sa rúti do záhuby. Slovensko nie je veľký štát ako Čína, Rusko, Nemecko.... Nám nikto 
nepomôže. My musíme mať schopných vodcov a nie takých nevzdelaných „demokratov“ a 
„divadelníkov“.

Po 2 týždňoch šialenej karantény a šitia rúšok na obecných úradoch .... firmy začali krachovať. Hlavne 
akých ekonómov a analytikov a odborníkov tam v Bratislave tí „demokrati“ majú, ak nechápu základný 
princíp slobodnej tržnej ekonomiky, že firmy sú „relatívne“ slobodné…? Teda ak majú strach, vznikne 
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psychóza, tak slobodne sa rozhodnú a prestanú platiť faktúry...! Chápete? Firmy v súčasnosti prestali 
platiť svoje faktúry. Prečo by ich platili, keď sa každý v demokracii chce zachrániť sám na úkor toho 
druhého? Tu nastupuje funkcia druhého zákona tohto vesmíru a to Hierarchie. Ak niekto chápe 
fungovanie Hierarchie, tak okamžite odhalí, čo sa bude ďalej diať..…!
Som si istý, že nikto z tých súčasných „demokratických“ vodcov na Slovensku absolútne nechápe 
fungovanie ani Duality a už vôbec Hierarchie. Ako sa môže stať, že na pozície moci sa v demokratickom
štáte dostanú takí neschopní ľudia? A tiež sa obklopia doslova totálne nevzdelanými hlupákmi – 
údajnými odborníkmi a analytikmi?

Ako teda zachrániť naše slovenské hospodárstvo a firmy. Okamžite zaviesť masové aktívne preventívne 
opatrenia. Teda vo všetkých firmách, úradoch, v rodinách .... sa zavedie nútené požívanie prírodných 
látok, ktoré sú veľmi lacné a veľmi účinné proti koronavírusu, ako aj proti iným vírusom. Predtým treba 
zaistiť dostatočné množstvá daných látok na vládnej úrovni, pretože ináč sa okamžite vypredajú a ich 
cena výrazne narastie.
Po zavedení a masovej informovanosti verejnosti, čo majú pravidelne užívať, ako sa stravovať .... sa 
okamžite výrazne zmiernia pasívne preventívne opatrenia. 
Tie „náhubky“ (rúška) na ústach sú absolútne nefunkčné! Však nezachytia žiadny vírus – ktorého rozmer
je len 0,1 mikro metra. A že chránia ostatných? Totálna hlúposť. Ak niekto nakazený má aj takýto 
„náhubok“ tak aj tak sa nezníži množstvo uvoľnených vírusov do atmosféry ani o 1 %!! Chápte, ani o 1 
%. Len sa posunie dynamika a krivka šírenia asi o 1 hodinu? Pretože ak nakazený kýchne, hoci len raz za
hodinu do rúška, tak všetky údajne zachytené kvapôčkové formy nákazy, ktoré sa predtým zachytili na 
tých látkových „náhubkoch“ (rúškach) sa odrazu uvoľnia von! A potom sa vetrom slobodne šíria hoci aj 
na Sibír!! Ha, Ha…… Sú tí ľudia ale hlúpi!
Ďalej. Je jasné, že ak sa liečba nakazeného začne úplne na začiatku, pri nakazení, keď ešte dotyčný ani 
len netuší, že je nakazený, tak sa dotyčný vylieči ľahko a s malými dávkami liečivých látok. Na kvantite 
záleží!! Čím viac jednotiek vírusu má človek v tele, tým pokročilejšie štádium choroby, tým ťažšia 
liečba. Teda princíp je jednoduchý. Aktívne preventívne liečiť všetkých a to lacno a prírodnými 
látkami…. Ale viete, … potom v zime asi nebude už nikto chorý na chrípku….? A čo biznis pre lekárov 
a farmaceutické spoločnosti?
Mimochodom z pohľadu duality a hierarchie je slovenské „demokratické“ zdravotníctvo principiálny 
omyl. Aj všetky reformy zdravotníctva sú duálne a hierarchicky „strašidelné“ omyly.

Medzi tým však musí vláda okamžite riešiť rozbiehajúcu sa platobnú neschopnosť, skôr platobnú 
neochotu súkromných firiem. Príklad u pána Orbána v Maďarsku majú. Ja by som vedel vymyslieť aj iné
a lepšie... Ale oni v Bratislave majú plno odborníkov a analytikov....? 

A čo ale chcú robiť, keď sa na internete všade píše, že na jeseň sa koronavírus vráti?! Ja si tiež myslím, 
že sa vráti. Teda som si tým istý!!
Ešte na záver, prečo je tu na tejto planéte neustále taký chaos. Tieto dva základné zákony platia aj na 
náboženstvá. Ak vyhodnotíme kresťanské náboženstvo, islam, budhizmus, hinduizmus podľa týchto 
zákonov, tak zistíme, že sú mylné. Tieto náboženstvá nemajú pravdu. Ale musím sklamať aj ateistov. Ak
podľa duality existuje hmota, tak musí existovať aj duálny protiklad. Čo je protiklad hmoty? No 
„nehmota“. Niečo čo exituje a nie je hmotné. Čo to je? Je to DUCH. Existencia hmoty dokazuje 
existenciu ducha. Tak jednoduché….
 A čo bolo skôr, hmota, alebo duch? Zlá otázka. V tomto vesmíre boli okamžite aj hmota a aj duch.

Dňa 1.4.2020
Pavol Peter Kysucký
autor knihy Obroda Slovanov
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