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Karanténa Cigánskych osád ?
Dnes 19.4.2020 som okolo obeda pozeral na TV3 diskusiu s p. Matovičom…. A tak som neodolal a
musím sa vyjadriť….. v súlade s programom nášho občianskeho združenia.
Uzatvorili Cigánske osady a tam zistili, že v niektorých osadách je veľa nakazených. Potom zistili v
iných Cigánskych osadách, že urobili 40 testov a nebol žiadny pozitívny. Ale to podľa p. Matoviča nie je
dôležité, pretože niekto medzi nimi môže byť pozitívny a tak potom on nakazí všetkých ostatných….
Smejem sa ako „blázon“…. Cigáni aj keď budú všetci nakazení, tak skoro nikto nebude chorý a nikto z
nich na takúto smiešnu nákazu ani nezomrie…….. Cigáni majú podstatne lepšiu imunitu, ako biele
obyvateľstvo a preto … oni prežijú aj tento šialený Matovičov plán „všetkých zachrániť“… Cigán
neCigán….
Ďalej Matovičovci testovali Cigánov ako besní, možno som si nezapamätal dobre, ale údajne na
Cigánoch za deň minuli asi 1500 testov a potom im už chýbali testy pre iných….?? To je komédia??
Pritom si uvedomte, že inkubačná doba je 14 až 28 dní a na tých testoch sa nič nemusí ukázať, ale už na
druhý deň by sa to ukázalo……??
Matovičovci rozhodli, že Cigáni v týchto osadách musia zostať v obydliach… Nasadili na týchto pár
osád skoro všetkých policajtov aj polovicu Slovanskej armády ….. a 50 % letectva, teda asi 2
stíhačky…. A 4 USA helikoptéry, v ktorých údajne nikto nechce lietať, pretože má strach o svoj život…
Zachránia Cigánov!!, či sa im to páči, alebo nie?? Cigáni predsa nevedia, čo je pre nich dobré??…..No
nie? Alebo Matovič je xenofób a šovinista?? Smejem sa. Ale možno teraz s Matovičovcami aj s
opozíciou, ktorá nereaguje, budem súhlasiť??
Pri písaní môjho komentáru odbočím, pretože pri tom počúvam ďalej Sulíka, ktorý vytvára „geniálne
riešenia“, až na to, že sa z toho skoro nič nezrealizuje….. Však uvidíte. Ale pritom p. Sulík povedal, že
EU fondy sú zložitejšie ako atómová fyzika………Smejem sa ako blázon... Takže chápete, prečo
peniaze z EU nedostanete a ak áno, tak ich aj tak budete musieť vrátiť….?! Ak nebudete mať poradcov,
ktorí sú schopnejší ako fyzici, riešiaci atómovú fyziku……...
Ale naspäť ku géniu Matoviča. Povedal doslovne : „Ak uvoľníme opatrenia …. zrazu WUF a nákaza sa
rozbehne…. Smejem sa zasa ako blázon…. Nákaza sa rozbehne určite, nedokážete vydenzifikovať celú
planétu a už táto „smiešna choroba“ koronavírus tu bude trvalo a na jeseň sa vráti znova!! A čo vy
koalícia, nič nereagujúca opozícia, na túto ekonomickú sabotáž? Opozícia ste tiež zodpovední za túto
likvidáciu slovenskej ekonomiky! Pretože, pozrite tento link :
https://www.obrodaslovanov.sk/index.php/kratke-postrehy-od-pana-kysuckeho/93-sucasna-prevenciaproti-koronavirusu-je-hlupost
Mativič ďalej … hŕ, hŕ, viac nákupov ….. začne nám to horieť…..!! Smejem sa ako blázon. Jemu to horí
v mozgu. Dokonca p. Matovič nekupuje topánky, chodí už 3 mesiace v bagandžoch……. Ste Slováci ale
tupí?, ak dokážete počúvať a veriť takýmto tupostiam od Matoviča!
Ďalej Matovič. Vláda „údajne“ nemá právomoc pri tejto „katastrofe koronavírusovej“. Za to je
zodpovedný Hlavný hygienik a všetci tí odborníci a mikrobiológovia a lekári…. „Budú rozhodovať
ľudia, ktorí to vyštudovali, sú odborníci….“ Treba ich všetkých menovať a identifikovať, aby sme
vedeli, ktorí pôjdu do väzenia…….. ha, ha ... Smejem sa zasa ako blázon. Matovič sa zbavil
zodpovednosti!!, hoci ide zaviesť „hmotnú zodpovednosť politikov“, ale Matovič nebude zodpovedný za
krach a likvidáciu slovenskej ekonomiky….!! Nezmysel, vláda bude zodpovedná a tento šialenec bude
zodpovedný za likvidáciu ekonomiky a bude za to aj odsúdený!
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A prečítajte si, aká zdravotnícka demokratická zločinecká mafia sa tu na Slovensku vytvorila :
https://www.obrodaslovanov.sk/index.php/kratke-postrehy-od-pana-kysuckeho/94-zlocinecka-podstatazdravotnictva-v-trznej-ekonomike
Matovič ďalej…. Sme krajina, kde dosť výrazne rastie počet nakazených……. Smejem sa. Však všade
rastie a aj bude rásť. Nikto nezastaví túto nákazu, však aj načo, ak je aj tak len málo nebezpečná. Však je
to ľahšia choroba, ako obyčajná chrípka… Neveríte? Tak načo s takouto ľahkou „nádchou“ zničiť
ekonomiky štátov? To čo o koronavíruse píšem, tým som si absolútne istý. Prečítajte si tento link :
https://www.obrodaslovanov.sk/pdf/Vyzva-MSR.pdf
„Génius“ Matovič ďalej. Nezodpovednosť Slovákov počas Veľkonočných sviatkov spôsobilo, že rastie
počet nakazených…. Smejem sa. Rast počtu nakazených je istý a nedá sa zastaviť. Ale Matovič a spol.
budú hnať Slovákov na zodpovednosť, že oni neboli zodpovední a preto teraz krachujú a exekútori im
zoberú ich majetky….
Najviac sa smejem, že v spoločnej štátnej karanténe sa však musia všetci medzi sebou nakaziť!! Však je
jasné, že sa musia nakaziť, ak koronavírus sa šíri vzduchom a vetrom a tie hlúpe „psie náhubky“, tak im
ja hovorím, nezachytia nič!! Však rozmer vírusu je 100 nano metrov, takže aj tie najlepšie respirátory
majú účinnosť len asi 70 %. Tak čo tie hlúpe látkové náhubky?? Ste somári Slováci totálni….Ste
nevzdelaní tupci Slováci. Je to plán alebo absolútna mozgová disfunkcia?? Súčasná prevencia je
prevencia debila a absolútne nevzdelaného diletanta. Sú lekári, farmaceuti…. Ministerstvo zdravotníctva
SR, všetci takí diletanti? Tak za čo berú peniaze? Len opakujem link z vyššia, jediná správna koncepcia
prevencie je tu : https://www.obrodaslovanov.sk/index.php/kratke-postrehy-od-pana-kysuckeho/93sucasna-prevencia-proti-koronavirusu-je-hlupost
Napíšte to všetkých štátom a národom…. Nech sa učia od nášho OZ!
Tak milí Slováci, prichádza ekonomická kríza, akú ste ešte nezažili. Hlavne som šokovaný, že
„demokratická“ opozícia nerobí nič… Je teda demokracia degeneratívny systém štátneho zriadenia, ako
píše p. Kysucký? J asom si tým istý! Opozícia absolútne nereaguje a je tiež absolútne nefunkčná…
Demokracia je hlúposť, ako je dokonale analyzované v programovom prehlásení nášho OZ.
Dňa 19.4.2020
S pozdravom
Ing. Pijak Pavol
Predseda občianskeho združenia
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