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Liečba ťažkého koronavírusového zápalu pľúc a iných ťažkých zápalov
pľúc.
Moja posledná kniha „Nebezpečná vakcinácia“, ako aj prvé vydanie, ktoré som nazval „Zbytočná
vakcinácia“ má veľmi slabú predajnosť. Z knihy „Zbytočná vakcinácia“ som vydal len 2000 ks a predalo
sa ich k dnešnému dňu tohto chaosu koronavírusovému len asi 1800 ks. Knihy „Nebezpečná
vakcinácia“, 2. vydanie, ktorá je zásadne rozšírená a obsahuje podľa mňa revolučné informácie..... sa
predalo k dnešnému dňu len asi 400 ks! Teda pre trh na Slovensku skoro nič.........
Je pravda, že som absolútny amatér. Ale práve preto o mnou navrhovaných liečebných a preventívnych
metódach profesionálni lekári skoro vôbec nevedia........
Vzhľadom na veľmi nízku informovanosť verejnosti a lekárov a nemocníc....o tom, ako sa dá ľahko
liečiť ťažké zápaly pľúc a to jedno či od koronavírusu, alebo od iných baktérii, plesní.... aj chemických
látok... tak som sa rozhodol napísať tento stručný článok. Pretože vidím, že moja kniha „Nebezpečná
vakcinácia“ sa nerozšírila tak, ako v tomto stave koronavírusovej nevedomosti, ako som chcel.
Ešte dôležitá informácia! Počítajte s tým, že všetci sa nakazíte koronavírusom....! Je jedno, či
vakcínovaní, alebo nevakcínovaní! Opakujem, všetci sa nakazíte koronavírusom!!!!!!!!! Je to len
otázka času – asi už krátkeho času? Chápete vy somári vakcínovaní, že ste sa ukázali ako totálne
nevzdelaní a naivní veriaci v zločineckú sionistickú demokraciu? Stále nechápete, že demokratické štáty
vždy majú vo vrcholových mocenských pozíciách len vrcholových zločincov?! A teda, že demokracia je
zločinecký systém štátneho zriadenia? Prečítajte si „nevzdelaní hlupáci“ moju analytickú knihu „Obroda
Slovanov“.
Ale k ťažkému zápalu pľúc.
Minulý týždeň som liečil ťažký stav zápalu pľúc od koronavírusu. Dotyčný už uvažoval, že pôjde do
nemocnice ......... nič, čo užíval nezaberalo a jeho stav sa za asi 10 dní stal už „katastrofálny“....... Vtedy
som dostal na neho kontakt a tak som mu povedal, čo má robiť. Teraz odkopírujem z mojej knihy, ktorú
som vydal asi pred rokom, časť textu z Kapitoly 10 - O „životospráve“ ľudí, ktorí neboli chorí celý
život :
Ako reakciu k tejto kapitole som dostal mail, ktorý nášmu občianskemu združeniu poslal náš čitateľ a
ktorý prikladám dole, pretože potvrdzuje pravdivosť mojej logickej analýzy v tejto kapitole. Len
doplňujem pre čitateľov tejto knihy...., že sóda bikarbóna je silne ZÁSADITÁ...... negatívny redox
potenciál.... „negatívne ióny“... Pre tých, ktorí chodili do „Slovenskej pyramídy“... „Kóta Zulu 664“
v Rudňanoch... vieme, ako vynikajúco tieto „negatívne ióny“ liečia skoro všetko..... fungujú napr. aj na
ľudí s cukrovkou........to bolo reálne overené v tejto „pyramíde“.... chápete? A vieme, že cukrovka sa má
liečiť a nie dávať chorým inzulín....?! Chorí, ktorí berú inzulín, sú ako „nevoľníci“ tejto zdravotníckej
„demokratickej“ mafie..... Celý tento skurvený Západný demokratický mafiánsky systém Vás nechce
liečiť.........!! A teda Vás nechcú liečiť ani z cukrovky..... Oni, tie svine Západné a Vatikánske, Vás chcú
trvale udržovať chorých, aby ste im stále platili...... Však cukrovka sa dá ľahko liečiť!! Prečo Vás
neliečia??, a pichajú vám inzulín?? .......
A tu je ten mail :
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V brazilském Acre existuje oficiální studie, jak rychle se pacienti infikovaní COVID zlepšili po
rozprašování 3 gramů hydrogenuhličitanu sodného (po slovensky sóda bikarbóna) ve 100 ml vody v
rozprašovači.

Nový výzkum hydrogenuhličitanu se přidává k seznamu léčby. Virové infekce jsou citlivé na změny pH.
Jednoduchá alkalizace krve snižuje náchylnost buněk k virům.
Hydrogenuhličitany lze užívat preventivně orálně a mohou být inhalovány a dokonce pumpovány do plic
u pacientů na JIP, když jsou poškozeny jejich plíce.
Výzkum provedla Federální univerzita v Acre ( UFAC ) ve spolupráci s Nadací Oswalda Cruz
(FIOCRUZ), zabývající se výzkumem virů a vakcín. Studie byla schválena Národní komisí pro etiku a
výzkum (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa). Léčba, jejímž cílem je zlepšit saturaci kyslíkem v
krvi, již byla provedena u přibližně 300 lidí v Acre .
FIOCRUZ https://en.wikipedia.org/wiki/Oswaldo_Cruz_Foundation
UFAC https://en.wikipedia.org/wiki/Oswaldo_Cruz_Foundation
studie https://www.bahianoticias.com.br/saude/noticia/25933-estudo-no-acre-avalia-eficacia-dobicarbonato-de-sodio-para-tratar-covid-19.html
další studie účinků sody:
https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_bicarbonate.htm
Výzkumnice Dr. Carolina Pontes říká, že roztok založený na hydrogenuhličitanu (sóda
bikarbóna) ponechává plicní sekreci tekutější. U pacientů s mírnými příznaky se léčba provádí inhalací,
v závažnějších případech se hydrogenuhličitan vstřikuje přímo do plic a odsává zpět.
Příklad:
Dr. João Rodrigues , 32 let, zasažení 80% plic, pět dní v nemocnici.
ʺZlepšení bylo nesmírně významné, něco, co mě i jako lékaře překvapilo, protože jsem nikdy neviděl tak
rychlé zlepšení .ʺ
Infekčnost koronaviru je ve skutečnosti mimořádně citlivá na pH. Kmen MHV  ̵ A59 koronaviru je
poměrně stabilní při pH 6,0 (kyselý), ale rychle a nevratně se inaktivuje krátkým ošetřením při pH 8,0
(alkalický). Lidský kmen koronaviru 229E je maximálně infekční při pH 6,0. Infekce buněk koronavirem
A59 při pH 6,0 (kyselém) vede k desetinásobnému zvýšení infekčnosti viru oproti pH 7,0 (neutrální pH).
Data naznačují, že koronavirový IBV využívá přímou reakci aktivace fúze viru a buňky s nízkým pH.
ʺFúze koronavirového IBV s hostitelskými buňkami nenastává při neutrálním pH. Aktivace fúze je
proces závislý na nízkém pH. Při pH 5,5 je poloviční maximální rychlost fúze, malá nebo žádná fúze při
pH 6,0. ʺ
Bikarbonát je také fungicidem a je jediným lékem pro Candida Auris, která je odolná vůči
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farmaceutickým fungicidům. Jedná se o vysoce smrtelnou infekci, která ohrožuje svět ještě více než
COVID, který je pro srovnání benigní, přesto o ní není řečeno ani slovo.
Politický systém, mainstreem, vládní agentury a lidé jako Dr. Fauci trvali na podpoře šíření poplašných
zpráv, které zastíraly, že již existuje bezpečná a účinná léčba COVID  ̵ 19 a jeho mutací ...
Zajímají se pouze o prodej vakcín veřejnosti. Nejde jim o veřejné zdraví nebo bezpečné vakcíny.
Terorizují celou generaci dětí do bodu, kdy značné procento uvažuje o sebevraždě.
Komentář
Během ʺvěku Coviduʺ lidé obětovali vše (zaměstnání, rodinu, náboženství, společenský život). V místech,
kde je to nejintenzivnější, je však vyšší míra úmrtnosti a infekce, a mnohem větší je nevědomost a
strach .
Veřejnost se stala kořistí farmaceutických zájmů, které využily strachu a nevědomosti. Farmaceutický
terorismus , lékařská nevědomost a medicínský humbuk drží lidi co nejdál od užitečné přírodní léčby,
nutí do lékům a nebezpečných vakcín, které zabíjejí .
ʺJak léčba HCQ / zinek / antibiotika, tak léčba Ivermectinem / zinkem / antibiotiky jsou prokázané,
bezpečné a levné. Dokonce i ti nejznalější odborníci jsou zbaveni platformy, když říkají cokoli, co je v
rozporu s agendou očkování / lockdownu.
Média se podílejí na udržování neinformovanosti veřejnosti. Negativní reakce na vakcíny COVID jsou
bolestně vysoké , vyšší než u jakékoli jiné vakcíny dosud, avšak teroristický tisk o tom neuveřejní ani
slovo. Pravda stejně uniká a děsí, téměř polovina veřejnosti jsou skeptiky vakcín COVID.
Úředníci v oblasti veřejného zdraví se více podobají andělům smrti a zkázy než poskytovatelům zdraví a
bezpečnosti. Jejich odborný status je stimuluje k vyvolávání strachu a posiluje proti skutečným
odpovědím ohledně ohrožení veřejného zdraví.
V Nepálu s minimální infekcí COVID jsou ʺodborníci na veřejné zdravíʺ upřímní. ʺVláda byla velmi
neefektivní,ʺ říká doktor Anup Subedi, lékař infekčních nemocí. ʺDošlo k neochotě zapojit odborníky a
využívat data a vědu.ʺ
Pokud člověk nemyslí sám na sebe, stává se virtuálním otrokem zákeřných lidí a organizací. Máme na
planetě novou formu terorismu. COVID agendu podporující zdravotníci jsou vinni z masivního týrání
dětí s jejich uzamčením, maskou a společenským distančním šílenstvím. Nic z toho nebylo nutné pro
nemoc, kterou i bez ʺpovolených lékůʺ přežije více než 99,6%.
Smrt nakonec přijde na každého, ale se sodou přijde spíše později.
Měli bychom být všichni znepokojeni, když prominentní hlasy, jako je Robert F. Kennedy Jr . jsou
cenzurováni, umlčováni a jsou nuceni mizet ze sociálních médií za vyjádření ʺnežádoucíchʺ myšlenek.
Buďte opatrní, jinak se vy a vaše děti přidáte na dlouhý seznam obětí lékařských teroristů.
V případě medicíny je dobré zjišťovat, co se děje od doby, kdy před 100 lety převzali Rockefellerovci
oblast medicíny. V roce 1918 lékaři úspěšně používali hydrogenuhličitany k léčbě španělské chřipky.
Závěr
Existují tři formy hydrogenuhličitanu  ̵ hydrogenuhličitan sodný, draselný a hořečnatý ...
Jsou to netoxické, alkalizující látky pro prevenci a léčbu nemocí, jako: rakovina, nemoc jater
Diabetes typu I a typu II, Lupus, srdeční choroba, farmakologická toxikóza, cévní chirurgie
tonzilární herniace způsobená mozkovým edémem, toxikóza z kyseliny mléčné, hyponatrémie nebo nízký
obsah solí nebo ztráta solí v důsledku nadměrného pocení.
Výzkum britských vědců z Royal London Hospital ukazuje, že hydrogenuhličitan sodný může
dramaticky zpomalit progresi chronického onemocnění ledvin. Přesto debata a nevědomost kolem těchto
jednoduchých léků pokračuje.
Armáda Spojených států uznává, že hydrogenuhličitan sodný je lékem volby k odstranění uranové
toxicity z ledvin. Je to jediný lék, který je k tomu oceňován. Bikarbonáty jsou také konečnou formou
chemoterapie. (Pozn. mimochodem, pokud to se sodou přeženete, zvracíte stejně jako po chemoterapii)
Za tři dolary za libru překoná hydrogenuhličitan sodný chemoterapii a ozařování, protože se zaměřuje
na kyselost a podmínky s nízkým obsahem kyslíku.
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Léčba rakoviny hydrogenuhličitany odstraní základní důvody, proč se rakovinné buňky formují a jsou
agresivní , takže jde o lékařsky zdravou terapii, kterou by nikdo neměl popírat.
Podávání bikarbonátů také činí tyto tradiční terapie rakoviny bezpečnější a efektivnější.
Sodík, draslík a hydrogenuhličitan hořečnatý jsou zázračné léky ne kvůli jakékoli víře, ale kvůli tvrdým
lékařským vědeckým datům, anamnéze a základní fyziologii.
Stále je lékařskou tragédií, že je přehlížena nejlevnější, nejrozšířenější bezpečná a účinná medicína.
Důležité po zamyšlení
Bikarbonáty fungují s jinými léky v dokonalé harmonii , ať už farmaceutickými, tak přírodními.
Při použití nejtoxičtějších léků, například při chemoterapii nebo radiační terapii , bikarbonáty zmírní
jedovaté účinky.
Při použití s jinými přírodními léky bude jeho léčivá síla pouze zesílena ...
Zdroj: https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia3/ciencia_bicarbonate26.htm
A teraz k môjmu ťažko chorému koronavírusovému pacientovi so silným zápalom pľúc....
Okamžite som mu naordinoval inhaláciu sódy bikarbóny – pretože sóda bikarbóna je silne zásaditá...
Čítal som na internete, že sóda bikarbóna je tak veľmi dôležitá pre ľudský organizmus, že obličky
vytvárajú sódu bikarbónu.... Je ale asi logické, že u starších ľudí po 50-60 rokov ich obličky už
nefungujú dobre a preto vytvárajú menej sódy bikarbóny......? a preto títo ľudia sú podstatne náchylnejší
na zápaly pľúc...!? Neviem, nie som lekár, neverte mi, overujte si, či sa nemýlim.... , som len logicky
uvažujúci amatér.
Ale k môjmu pacientovi s ťažkým zápalom pľúc. Inhaloval sódu bikarbónu podľa mojich inštrukcií takto
.... Dal zovrieť malé množstvo vody vo väčšom hrnci – voda bola asi len 5-7 cm nad dnom. Do vody dal
2 polievkové lyžice kuchynskej soli – vzorec NaCl. Soľ preto, pretože v mojej knihe „Nebezpečná
vakcinácia“ píšem samostatnú kapitolu..., že „soľ je nad zlato“ – delenie buniek, teda regenerácia
poškodeného tkaniva, nie je možná bez chlóru!!!! Potom do tejto vriacej vody so soľou rozsypal po
hladine čajovú lyžičku práškovej sódy bikarbóny a okamžite pod uterákom dýchal vodný aerosol sódy
bikarbóny. Prášková sóda bikarbóna po styku s vriacou vodou doslova zasyčí a vytvorí sa silne
koncentrovaný vodný aerosol sódy bikarbóny. A vtedy treba otvorenými ústami inhalovať, aby sa čo
najviac zásady – teda sódy bikarbóny - dostalo do pľúc.
Zásadne dôležité je, ako urobíte túto inhaláciu. Treba mať v jednej ruke pripravený na hlave uterák, ako
sa zakryjete nad vriacim a kypiacim hrncom okamžite po nasypaní sódy a druhou rukou v lyžičke
rozsypete túto sódu po hladine vriacej vody! Treba explodujúce vodné výpary so sódou zachytiť pod
uterák a dýchať s otvorenými ústami do pľúc. Ak to robíte správne, tak okamžite na jazyku cítite silnú
zásadu a slanosť. Ako to nerobíte správne, tak dostanete do pľúc až 10 krát menej zásady pri jednej
inhalácie, ako by ste dostali, ak to robíte správne!! Opakujem základný postup je taký, aby ste dostali do
pľúc čo najviac zásady!!!!!!
Tento 63 ročný pacient s ťažkým zápalom pľúc inhaloval takto asi za 3 hodiny asi 15 krát tieto silné
vodné aerosoly sódy bikarbóny.... Inhaloval SPRÁVNE!!!!!!! – dôležité! Za 3 hodiny bol na 90 %
vyliečený.......... Po 3 hodinách – doslova šok - nemal skoro už žiadny kašeľ.........
Ale ak to nerobíte správne, tak dostanete do pľúc možno aj menej ako 10 % zásady, ako keď to robíte
správne!?..... , tak musíte inhalovať 150 krát!!!!! Chápete somári? Už som nasratý, pretože som zistil, že
9 z desiatich to robili zle!!!!!!
Ďalej pri inhalácii sa musí dýchať zhlboka. Silný nádych až „do konca pľúc“ .... určite začnete kašlať...
a potom výdych. Kašeľ nie je problém, naopak... Je to čistenie pľúc... Ak máte silný zápal pľúc, tak pri
prvých dňoch liečenia so sódou bikarbónou, asi až po 3 dňoch začnete „niečo“ vykašlávať. Teda trvá asi
3 dni, kým sa dostane sóda bikarbóna až do spodných častí pľúc! Ale to len v prípade, že inhaluje
správne a min. 15-20 krát za deň!!!
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Keď začnete niečo vykašlávať, tak potom máte pocit, že už normálne dýchate, ak robíte tieto extrémne
a teda správne inhalácie.... A vtedy nesmiete prestať. V spodnej časti pľúc stále zostáva zápal. Ak vtedy
prestanete s inhaláciami, tak :
- Zápal pľúc sa vám za nejaký čas (cca 2-4 týždne) určite vráti.
- Ten nový zápal pľúc bude s vysokou pravdepodobnosťou podstatne nebezpečnejší pre Vás.
Tento omyl môže byť pre chorých, ktorí majú dlhodobé problémy so zápalom pľúc smrteľný!!
Musíte pokračovať v inhalácii a násilnom kašli, keď niečo, hoci skoro nič, ale vykašlávate ďalej. Hoci aj
ďalšie 2 týždne!! Až keď budete 5 dní inhalovať 8 krát denne, budete maximálne zhlboka nadychovať tie
extrémne soľné a sódové výpary a ani pri maximálnom nádychu za týchto 5 dní nezakašlete!!, až vtedy
ste vyliečený z aktuálneho zápalu pľúc!!
Tak isto funguje aj amoniak, ako píšem v mojej knihe „Nebezpečná vakcinácia“, ale amoniak je podľa
mňa z dlhodobého hľadiska ešte lepšia liečba chronických a dlhodobých zápalov pľúc (asi aj astmy, ale
nerobil som skúšky) ako sóda bikarbóna... Ale to si už musíte prečítať v tejto mojej knihe. Ak sa vypredá
tlač 1000 ks, tak vydám ešte 3. vydanie, ktoré zasa doplním o nové moje „amatérske“ skúsenosti.
Ľudia sa čudujú, prečo naše Občianske Združenie (OZ) predávame knihy za tak „vysoké“ ceny.
Uvedomte si čitatelia, že naše OZ dostane z predajnej cenníkovej ceny knihy len 50 %. Všetko ostatné
ide predajcom. Preto náš príjem je veľmi úbohý! Ak nás chcete trochu podporiť, tak kupujte
v zlacnenom režime viac ks daných kníh priamo od nášho OZ. Ale aj tak je to nič a nedokážeme nič
riešiť, ak sa niečo zásadne nezmení.
A informácia pre čitateľov. Ani po viac ako roku stále na internete neexistujú informácie o metódach
prevencie a liečby koronavírusu a iných ťažkých chorôb, ako píšem hlavne v mojej druhej knihe
„Nebezpečná vakcinácia“. Rozprával som s viacerými lekármi........ oni vôbec nevedia, aké sú prírodné
liečebné postupy a liečebné látky......... Majú množstvo vedomostí, ale len o „zločineckých“
farmaceutických liekoch a vakcínach.... Teda títo lekári sú v súčasnosti z 80-90 % debili
a nepoužiteľní.... Ale však súčasný chaos koronavírusový je pre schopného myslenia jasným dôkazom
toho, že tento demokratický systém je zločinecký systém štátneho zriadenia! – ako som jasne logicky,
skoro matematicky, dokázal v mojej knihe Obroda Slovanov.
Žbirka, ktorý zomrel na zápal pľúc, ak by intenzívne inhaloval sódu bikarbónu len jeden deň?.... podľa
môjho návodu!!, a ďalej sa liečil podľa týchto mojich amatérskych inštrukcií a inštrukcií v tejto knihe,
tak by sa určite nezomrel!!!! Som si tým istý! Tí lekári českí sú už takí istí nevzdelaní a nevedomí, ako aj
slovenskí!! Poviete toto rodinám, ktorým zomreli príbuzní na koronavírusový zápal pľúc?! ... Že sa
mohli ľahko vyliečiť?! Primitívnou „sódou bikarbónou“???? Ktorá je skoro zadarmo????
A to už nehovorím o fantastických možnostiach liečenia s amoniakom v kravínoch... ako píšem
v mojej knihe „Nebezpečná vakcinácia“.
Poviete tým ľuďom, ktorým príbuzní zomreli na koronavírus v nemocniciach úplne zbytočne? Napr.
zo súkromnej nemocnice v Dunajskej Streda sa v televízii TA3 niekedy vo februári 2021 ústami
nejakého ich lekára doslova chválili, že u nich z 10 pacientov liečených na koronavírus, vyjde živý len
jeden!!?? To ich tam vraždili?? Ale však ich lekár z tej súkromnej nemocnice to verejne prehlásil
v TA3? Spočítali ste niekto, koľko ľudí v tejto nemocnici ich teda takto asi zavraždili? Aj mňa by to
zaujímalo, aká je pravda?
S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
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