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Liečba ťažkých a (alebo) dlhodobých chorôb
Súčasný stav zdravotníctva v SR aj v ČR je katastrofálny........ Demokratické tržné zdravotníctvo
absolútne nemá záujem liečiť. Ich v skutočnosti zaujíma len zisk.... Však ak by ste boli zdraví, tak lekári
a nemocnice a farmaceutické firmy a predajcovia liekov (lekárne) by boli bez príjmu. Preto je len
logické, že tento „duševne chorý“ zdravotnícky systém robí všetko pre to, aby ste sa nevyliečili, ale aby
ste boli latentne chorí stále.... Čím dlhšie ste chorí, tým viac peňazí pre lekárov a celý tento mafiánsky
systém. Ale tešte sa hlúpi „demokrati“......... máte slobodnú tržnú ekonomiku??!! O tom, že slobodná
tržná ekonomika je hotová KATASTROFA a je to tá najprimitívnejšia ekonomika, som detailne
analyzoval a vysvetlil asi najlepšie v mojej knihe „Obroda Slovanov“. Teda v slobodnej tržnej
ekonomike a v demokracii - čím viac chorých, tým viac financií!! Chápete, že slobodná tržná ekonomika
je v oblasti zdravia totálna hlúposť?! Ak ste bol relatívne zdraví, tak ste sa tým nezaoberal, že Vás lekári
nevedia vyliečiť. Verím, že je stále veľa poctivých lekárov, ale oni skutočne už ani nevedia liečiť. Starí
lekári z čias socializmu, ktorí vedeli liečiť, už nie sú..... A tí mladí, majú veľa vedomostí, ale mnohé sú
úplne zbytočné a nepoužiteľné.... Asi je to zámer, zahltiť lekárov množstvom informácií, aby sa v tom
nikto nevyznal?
Celý život som bol z lekárov sklamaný. Nikdy mi nevyliečili žiadnu moju dlhodobú chorobu. Celý život
som platil na zdravotníctvo, ale jediné, v čom ma lekári vyliečili, bola operácia roztrhnutej Achillovej
šľachy a 2 krát zápal pľúc. Všetky ostatné choroby som si vyliečil sám. A tak za tých asi 40 rokov som si
vypracoval svoje prírodné a prirodzené liečebné metódy, ktoré som úspešne vyskúšal hlavne za
posledných asi 10 rokov na mnohých ľudí v mojom okolí.
Kontaktujte ma len vtedy, ak máte dlhodobejšie zdravotné problémy a/alebo už neveríte súčasnému
zdravotnému systému. Pretože len vtedy ja budem veriť, že dodržíte to, čo Vám poviem a nebudem
s Vami zbytočne strácať čas! Pri dodržiavaní mojej liečby sa budete ďalej liečiť u svojich lekárov tak,
ako Vám oni určia. Moje metódy nebudú zasahovať do Vášho liečebného procesu a metód. Moje metódy
sú nezávislé a vyliečite sa napriek Vašim liekom, ktoré beriete a budete brať ďalej........... Teda ja
neberiem na seba žiadnu zodpovednosť, že by som chcel konkurovať oficiálnej medicíne – to by ma tá
zdravotnícka mafia zlikvidovala okamžite!! Sami sa rozhodnete, či budete robiť to, čo Vám poviem,
alebo nie.
Ponúkam liečenie týchto chorôb a predpokladám nasledujúcu dobu liečby a úspešnosť pravdepodobnosť liečenia, ak chorý dodrží moje inštrukcie – ale na začiatku sa bude liečiť sám podľa
mojich prísnych kritérií, ktoré sú uvedené v mojej knihe „Zbytočná vakcinácia“. Túto knihu som síce
napísal v stave rozčúlenia zo súčasného úmyselného chaosu a vyvolávania strachu okolo koronavírusu
okamžite – za 4 dni - a preto som tam zabudol uviesť ďalšie dôležité skutočnosti, o ktorých Západní
lekári ani len nechyrujú.......!!Ale ak dostanem dostatočné množstvo ohlasov na tento môj článok, tak
vydám aj doplnenú moju knihu a liečení 90 % závažných civilizačných chorôb, o ktorých metódach celá
súčasná veda ani len netuší.......... Sú to magori, majú vedu, ale nedokážu ju používať......
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Dole uvádzam choroby a doba a pravdepodobnosť vyliečenia, ak sa pacienti budú chovať /inteligentne“
a dodržiavať určený liečebný Protokol :
Choroba

Doba liečby

Pravdepodobnosť vyliečenia

1. Rakovina

- cca 2 mesiace

cca 95 % (v prípade, že
neprídete za mnou, keď už ste
tesne pred smrťou).

2. Vysoký krvný tlak

- 1 - 2 mesiace

90 %

3. Alergie

- 2 – 6 týždňov

4. Kožné choroby, ekzémy

- 3 - 6 týždňov

5. Paradentóza

- cca 2-3 týždne

80 %

6. Cukrovka

- cca 3 mesiace

50-70 %

99 %
99 %

7. Reuma a dna (teda kryštály kyseliny močovej v kĺboch)
- cca 3-4 týždne

99 %

8. HIV(AIDS)

- 1 mesiac

95 %

9. Astma

- 2 mesiace

95 %

10. Choroby od parazitov

- 2-4 týždne

50-80 %

(Parazitov sa ľahko zbavíte užívaním Ivermectinu. Ale tu hovorím o liečení následných chorôb.)
11. Koronavírus

- 2-5 dní

100 %

12. Hormonálne problémy

- 2 mesiace

80-90 %

13. Choroby tráviacej sústavy

- 1-2 mesiace

80-90 %

14. Iné choroby spôsobené vírusmi,
baktériami a inými choroboplodnými mikroorganizmami

min. 98 %

Poznámka : Ale pri liečení všetkých týchto chorôb nemusíte „žrať“ žiadne lieky!!!!! Teda toto moje
liečenie a moje liečebné procedúry a „Protokoly“ budete mať skoro zadarmo?? Chápete somári
Slovenskí demokratickí??
V prípade vážneho záujmu nám na našu e-mailovú adresu info@obrodaslovanov.sk napíšte tieto údaje :
Meno a priezvisko, dátum narodenia, občiansky preukaz, telefónne číslo, aké máte zdravotné problémy,
ako dlho sa liečite, meno lekára, ktorý Vás nie je schopný vyliečiť, aké zdravotnícke zariadenie,
nemocnica.... Vás nie je schopná vyliečiť, aby sme zverejnili tie „demokratické svine“ a zdravotnícku
mafiu“, ktorá nemá záujem na liečení ľudí.... však tržná ekonomika ich motivuje..., čím viac chorých,
tým vyššie zisky tejto demokratickej slobodnej tržnej ekonomiky... Tejto nadnárodnej mafie!!
Budeme odpovedať podľa vážnosti zdravotného stavu a podľa našich ekonomických a časových
možností. Preto na prvom mieste si prečítajte knihu „Zbytočná vakcinácia. Jednoduchá prevencia. Ľahká
liečba koronavírusu aj iných chorôb.“ Autor P. P. Kysucký.
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Pavol Peter Kysucký
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