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Prevencia proti koronavírusu a liečba nakazených koronavírusom
Poskytnutie informácii

Vážený pán minister,
rozhodol som sa opäť ponúknuť moje vedomosti v prevencii proti koronavírusu a prípadnej liečby ľudí
už nakazených týmto vírusom.
Prvú ponuku som poslal listom doporučene ako konateľ firmy ALVEST MONT s.r.o. 11.3.2020 na
Ministerstvo zdravotníctva SR vtedy pánovi Pellegrinimu. Ale on a jeho pracovníci nielenže nemali
záujem a absolútne na môj list nereagovali, ale potom neskôr sa Vaše „demokratické“ Ministerstvo
strápnilo „klamstvom“, ktoré som zverejnil na našich vebových stránkach www.obrodaslovanov.sk!
Musím sa smiať, pretože každému trochu schopnému myslenia, bolo jasné, že na jeseň sa koronavírus
vráti, ako sa vracia aj obyčajná chrípka! Ten, kto vie, ako sa lieči chrípka, aké obyčajné látky zabíjajú
chrípkový vírus, tak vie, prečo sa chrípka vracia na jeseň a nie je tu v lete!.....
Preto akékoľvek pasívne opatrenia, ako rúška, dezinfekcie, .........rukavice, respirátory, plynové masky,
karantény.... nebudú mať už teraz žiadny účinok...... Neveríte? Ste potom na smiech. A mimochodom
rúška nielenže absolútne nechránia, ale naopak vdychovaním kysličníka uhličitého a baktérii množiacich
sa na látke rúška sa naopak zhoršuje zdravotný stav ľudí nosiacich rúška a tak sa potom o to ľahšie
nakazia. Je o tom už dosť dôkazov na internete!
Nákaza sa už teraz bude šíriť exponenciálne a šírenie koronavírusu skončí až v apríli na budúci rok. Pri
vašich súčasných metódach počítajte, že budeme mať nakazených do konca roka stovky tisíc ľudí....
a možno aj milión? Smejem sa......
Ale teda, keď na budúci rok, po lete príde zasa jeseň, tak sa celá táto „pandémia koronavírusu“ určite
zopakuje!!!! Tí Vaši odborníci sú blázni?
Vyskúšal som liečbu 3 nakazených koronavírusom, ktorí však aj boli vážnejšie nemocní. U toho
s najhorším priebehom mal v piatok večer, keď mi volal, podľa jeho vyjadrenia teplotu 40°C (ale ja som
mu neveril a myslím si, že mal len 39°C?). Povedal som mu, aké prírodné látky má brať a že za 3 dni
bude zdravý! A tak sa aj stalo, 4.deň mi volal, že sa cíti tak, že by mohol ísť hrať futbal. Bol sa potom
znova testovať a už nebol nakazený.
Mojou metódou som vyliečil 3 chorých a všetkých za 3-4 dni......... Všade čítam, že na túto strašnú
chorobu nie sú lieky? Nezmysel, sú a sú veľmi účinné! A ešte k tomu sú aj veľmi lacné?
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Odbočím. Už asi 15 rokov som nebol u lekára za účelom, že mám chrípku, alebo nejakú virózu. To sa dá
overiť u lekárov, kde nemám žiadne záznamy za posledných asi 15 rokov vo veci liečenia na chrípku a
virózy. Používam len svoju vlastnú prírodnú a prirodzenú metódu liečby.
Viacerým lekárom som hovoril o mojom systéme liečby. Žiadny lekár na Slovensku – mnou
informovaný - nevedel o tom, ako sa dá tak ľahko liečiť chrípka. Za tých asi 15-20 rokov som si moju
metódu zdokonaľoval.
Lekári už vôbec nevedia, aké sú jednoduché, ale pritom veľmi účinné látky a postupy pri liečení
chrípky a ostatných viróz!? Ak ja zastihnem chrípku ešte na začiatku, keď cítim len slabosť a bolenie
kĺbov, alebo virózu na začiatku, keď bolenie hrdla len začína, tak s mojou metódou sa vyliečim za 5 až 8
hodín. Ak ale som niekde na služobnej ceste a prídem až večer domov, keď choroba už naplno prepukla,
tak sa liečim v priemere asi 2 dni….. Preto je logické, prečo vôbec nechodím k lekárovi s takýmito
„bezvýznamnými“ chorobami. Svoju metódu som bol donútený si vypracovať, pretože liečenie liekmi,
ktoré mi predpisovali lekári, bolo bežne 3 týždne …. Údajne som mal slabú imunitu…..? No už asi
nemám slabú imunitu, aj keď ochoriem skoro každú zimu….
A ako píšem hore, overil som si, že moje metódy fungujú aj proti koronavírusu.
Teda je dôležité, že ak je človek ešte zdravý, stačí užívať len malé množstvá daných prírodných látok na
to, aby sa nenakazil a bol chorobe odolný. Naopak, ak je človek už chorý, tak čím je viac chorý, tým
väčšie množstvá daných látok je potrebné užívať, aby vyzdravel. Teda masové užívanie malých dávok
týchto látok zabezpečí masovú odolnosť proti koronavírusu a absolútne zamedzí jeho šíreniu sa.
Nová vláda a aj pán premiér musí chápať, že pri súčasnej koronavírusovej „pandémii“ má do činenia s
dokonale „neštruktúrne“ riadenou zdravotníckou zločineckou mafiou!! Chápete to?......
Celé zdravotníctvo..... lekári, nemocnice, predajcovia liekov, farmaceutické spoločnosti......... dokonalá
„mafiánska chobotnica“..........!! Ak by zdravotníctvo nebolo rozkrádané touto mafiou, tak by stačilo
menej ako 50 % finančných prostriedkov, ktoré v súčasnosti natekajú tejto mafii do vrecka!
Ak nechápete, ako sa realizuje „neštruktúrne riadenie“, tak si naštudujte petrohradské ruské teórie
„Dostatočne všeobecná teória riadenia“ a „Koncepcia spoločnej bezpečnosti“. Ale asi bude jednoduchšie
naštudovať slovenskú knihu Obroda Slovanov, autor P. P. Kysucký.
Vaša súčasná prevencia je len pasívna a teda nebude mať v tejto fáze už skoro žiadny účinok.
Koronavírus sa bude určite rýchle šíriť a šírenie bude teraz už „exponenciálne“. A šírenie koronavírusu
sa zastaví až na jar na budúci rok……. Chce súčasná vláda skrachovať? Ak budete pokračovať tak, ako
doteraz, tak na budúci rok tu budú predčasné voľby. Ponúkam Vláde SR vypracovať AKTÍVNE
komplexné preventívne opatrenia proti koronavírusu, ktoré skoro určite nevypracuje nikto z tohto
„mafiánskeho“ zdravotníckeho prostredia! S mojou „aktívnou“ prevenciou, ak sa presadí okamžite
masovo, tak do 15 dní sa zastaví šírenie koronavírusu a zníži sa počet nových nakazených min o 90 %!
A súčasne do tých 15 dní sa vylieči min. 90 % nakazených! Počul som, že údajne v nemocniciach máte
všetkých tých chorých a neliečite ich ničím, len sú na kyslíku a na ventilácii? Údajne na to neexistujú
lieky? Ak je to pravda, tak tí lekári sú regulérni blázni?
Túto moju komplexnú metódu Vám predám za 1 milión EUR po zdanení a odčítaní ostatných nákladov..
Je na Vás, aby ste mi vypracovali taký návrh zmluvy, že ma štát neoklame. A súčasne si bude
Ministerstvo zdravotníctva SR isté, že zaplatili za seriózne informácie.
Na Slovensku sa hovorí už desaťročia, že urobia nejakú vynikajúcu reformu zdravotníctva, komplexnú
reformu celého systému. Viete, v tomto mafiánskom systéme, akým je celý systém zdravotníctva na
Slovensku, neurobíte s ich ľuďmi nikdy žiadnu reformu!! Všetko toto, čo tu doteraz bolo od skončenia
socializmu, to sú len chaotické blúznenia nechápajúcich podstatu problematiky zdravotníctva. Ak chcete
urobiť skutočne reformu, tak Vám vypracujem reformu zdravotníctva ja! „Moja reforma“ bude cca v 3
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krokoch a konečný stav by sa mal dosiahnuť asi za 5 rokov. Garantujem (bude to v zmluve medzi mnou
a SR), že „moja reforma“ zníži náklady celého zdravotníckeho systému cca o 50 % do 5 rokov! A tiež do
5 rokov po zahájení realizácie reformy zdravotníctva podľa „mojej reformy“, sa zásadne zlepší
zdravotný stav celej populácie Slovenska oproti súčasnému stavu!
Dňa 16.10.2020
S pozdravom
Ing. Pijak Pavol, predseda občianskeho združenia
www.obrodaslovanov.sk
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