OBRODA SLOVANOV, občianske združenie, Ochodnica č. 60, 023 35 Ochodnica
Vybavuje : Ing. Pijak Pavol

Dátum : 31.7.2022

MIG-400 proti novému kronavírusu
26.7.2022 som ochorel.... Žena bola už asi 2 týždne chorá na nový koronavírus a od nej to za týždeň
dostala aj dcéra. Ja som si myslel, že pretože som koronavírus prekonal 2 krát minulý rok – myslím
v októbri a potom aj koncom novembra – že mám dostatočnú imunitu a nenakazím sa... Nakazil som
sa... Viem, že to bol koronavírus len podľa toho, že žena tú chorobu dostala od spolupracovníčky,
s ktorou sedí v kancelárii a ktorá sa nechala testovať, pretože my sa netestujeme...
Tento článok píšem „OKAMŽITE“ preto, pretože tento „nový koronavírus“ funguje úplne ináč, ako tie
predchádzajúce mutácie...
Moje liečebné metódy uvedené v knihe „Nebezpečná vakcinácia“ a jednoduchšie metódy uvedené
v knihe „Zbytočná vakcinácia“ skoro vôbec nefungujú!!!
Treba použiť úplne iné metódy liečby!!!
Dva dni som sa liečil mojimi metódami, predtým úspešne overenými a dostal som sa do vážnych
zdravotných problémov..... V stručnosti :
26.7.2022 – Celý deň som mal chuť spať a bol som unavený, išiel som spať o 20:00 hod.
27.7.2022 – Vstal som o 8:00 hod a nemohol som sa z postele postaviť, taký som sa cítil celý dolámaný.
Myslel som si, že to je preto, že som dlho spal....
28.7.2022 – Ráno som sa zobudil o 6:00 hod a bolelo ma hrdlo... jasné. Vstalo o 7:00 a od 8:00 som
inhaloval sódu bikarbónu a kuchynskú soľ podľa môjho návodu na liečbu aj ťažkých zápalov pľúc...
Píšem inde v samostatnom článku. Inhaláciu som urobil od 8:00 do 10:00 hod presne 10 krát. A cítim
som sa zdravý. (Ale nevedel som vtedy, že v tom nehrala žiadnu rolu ani sóda bikarbóna a ani soľ,
ale len teplota!) O 10:00 hod sme odišli s rodinou na krátku dovolenku a pred cestou som si pre istotu
dal 2000 mg vitamínu C. A v aute asi za pol hodiny som začal cítiť, že v hrdle ma začína zasa bolieť.
Mal som so sebou v aute zázvor, ktorý som ho cestou začal pravidelne žuť, ale nefungovalo to. Po
príchode na penzión som sa od 15:00 hod. asi 1 hod. opaľoval, aby som získal vitamín D. Zasa to
nefungovalo, myslel som si, že už je slnko za poludňajším zenitom a tak sa neprodukuje v tele dostatok
vitamínu D. Až do večera som užil asi 8 000 mg vitamínu C... Večer o 21:00 som mal už tak silnú
horúčku, že som si dal MIG-400. Strašne som sa potil...a stále som pil vodu... Vyzliekol som za noc 6
košieľ a zaspal som zničený až okolo 5:00 hod. ráno.
29.7.2022 – Ale keď som vstal okolo 9:00, mal som horúčku, boleli ma všetky kĺby a aj celé telo... Stále
som nemal teplomer. Išiel som sa opaľovať od 11:00 hod do 14:00 hod na slnku, aby som dostal max.
dávku vitamínu D. Vyskúšal som si, myslím 3 krát, v tomto ročnom období a dennom čase, že ak som
mal aj veľmi silné bolenie hrdla, tak už po 1,5 hodine opaľovania bez opaľovacieho krému ma hrdlo
úplne prestalo bolieť a bol som úplne zdravý... to kvôli vitamínu D! Teraz to však vôbec nefungovalo....
Okrem toho som od rána do 18:00 hod. užil 10 000 mg vitamínu C. Odchádzal som o 14:00 hod. na
izbu do penziónu úplne vysilený, aj keď som za ten čas vypil asi 2 l vody, boleli ma kĺby a celé telo.
Nemal som teplomer, ale skromne odhadoval som, že mám teplotu cca 37,5°C.
Na izbe som ďalej žul zázvor a rozmýšľal som, ako zmeniť liečbu, pretože toto nefunguje, pretože
horúčka, zimnica sa zvyšovala... O 20:30 hod. som konečne zohnal teplomer a nameral som teplotu
39,4°C...! Šok.... Neváhal som a okamžite som si dal zasa MIG-400. A teplomerom som meral :
- Za 20 minút som už mal teplotu 38,9°C
- Za hodinu som mal teplotu 38,4°C
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- Za 1,5 hodiny 37,5°C
- Za 2 hodiny 36,9°C
Mal som pocit, že zázrak....
Dokonca ma nebolo vôbec ani hrdlo... ani kĺby.. nič. Mal som pocit, že som zdravý...
Len som premýšľam, že deň predtým som mal oveľa väčšiu zimnicu? Mal som teplotu 40°C? Alebo len
telo si zvyklo na vysokú teplotu a už tak nereagovalo? Neviem.... Ale MIG-400....
30.7.2022 – Už som nemal teplotu, ale ráno okolo 5:00 hod. som sa zobudil, že ma zasa bolí hrdlo.
Skúsil som žuť cibuľu a bol som prekvapený, ako cibuľa vynikajúco účinkuje na bolesť hrdla...Skúšal
som horúci zázvorový a cibuľový čaj a potiť sa pod paplónom, ale pomohlo to len čiastočne, pretože
som sa nedokázal dostatočne spotiť.
31.7.2022 – Doma som od 15:00 hod. inhaloval horúci vzduch so soľou a sódou bikarbónou – potom
som pil teplý čaj zo žihľavy, do postele pod paplón som si dal horúci termofor a potil som sa.... A večer
som bol zdravý.
Takže záver. Takáto je moja osobná skúsenosť :
1. Vitamín D a C na tento nový koronavírus skoro vôbec nefunguje.
2. Vynikajúco funguje naopak cibuľa, ktorá na predchádzajúci koronavírus skoro vôbec
nefungovala.
3. Avšak najsilnejšie čo funguje, je vypotiť sa.... Horúci čas, horúci termofór pod paplón a urobiť to
viac krát za sebou. Potom začne trochu fungovať aj zázvor. Ako pri bežnej starej chrípke. Táto
nová vytvorená mutácia koronavírusu neznáša vyššie teploty.
4. A takto náhodne som zistil, že MIG-400 je vynikajúci liek na potenie. Ja mám problémy
s ľadvinami asi 30 rokov, keď som používal Acylpyrín a poškodil som si ľadviny. Ak si dám 1
tabletku Acylpyrínu, tak za 1-2 hodiny mám pod očami veľké otoky, ako mi nefungujú
ľadviny.... Ale po MIG-400 som mal len veľmi malé otoky. Ale samozrejme treba piť vodu, však
sa extrémne potíte a musíte nahradiť stratenú vodu... Mimochodom ja vôbec nemôžem užívať
lieky ako Ibalgin a im podobné protizápalové lieky.... Okamžite po 1 tabletke mám strašný otok,
ešte väčší ako po Acylpyríne... Tieto protizápalové lieky podľa mňa vôbec nesmú užívať ľudia,
ktorí majú hoci len menšie zdravotné problémy s ľadvinami!!
Tento článok píšem preto, aby čitatelia mojich vyššie uvedených kníh neboli „neúmyselne“ zavedení
chybným liečebným postupom. Hlavne v druhej knihe je veľa dobrých inštrukcií a nápadov – tak si ja
myslím - ale to o koronavíruse je pre novú mutáciu nebezpečné a neprijateľné...
Teraz chápem, prečo sa nový koronavírus tak rýchle šíri aj teraz v lete, keď je všade dostatok slnka, teda
UV-žiarenia a teda vitamídu D. Vymysleli na nás novú fintu, novú mutáciu, aby sme sa nechali
vakcínovať!!!!!!!!
Šírte túto informáciu, ako sa jednoducho liečiť na nový koronavírus.
Ďakujem.
S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
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