
OBRODA SLOVANOV, občianske združenie, Ochodnica č. 60, 023 35 Ochodnica

 Pre občanov Vašej obce

Vybavuje : Ing. Pijak Pavol Dátum : 1.5.2021

Naše občianske združenie zaslalo poštou 8.3.2021 na 206 obecných úradov na severnom Slovensku 
tento dole uvedený list aj s knihami. Vrátilo na nám odmietnutých asi 45 kníh, zaplatili za knihy 8 
úradov.... a ostatné si to nechali zadarmo....? alebo tie knihy hodili do koša?! Taká je duchovná úroveň 
Slovákov v súčasnosti – v dobe všeobecnej Západnej demokratickej degenerácii.......! Nemajte naivné 
optimistické predstavy o kvalite súčasných „demokratických degenoch“.... ani na Slovensku. Sú to 
„vypatlané mozgy tupolínov“ a hlavne Slováci majú geneticky zakódovaný strach...... boja sa a boja 
sa .... a aj keď svieti slnko, tak aj tak sa stále boja... strach a strach....
Ďalej uvádzam presný text listu......

Vec : Ponuka vzdelávania pre obce
Kniha „Zbytočná vakcinácia .... ľahká liečba koronavírusu“

Vážený pán starosta, pani starostka
Absolútne nesúhlasíme so súčasnými, ani starými, opatreniami proti koronavírusu. Všetky tie opatrenia 
sú úplné nezmysly.... Naše občianske združenie vydalo publikáciu „Zbytočná vakcinácia. Jednoduchá 
prevencia a ľahká liečba koronavírusu“, autor Pavol Peter Kysucký, ktorá sa predáva už od začiatku 
februára. Túto publikáciu Vám prikladáme k tomuto listu v počte 4 ks. Štyri brožúrky Vám posielame 
preto, aby okrem starostu mohli súčasne čítať túto krátku knižku aj ďalší ľudia. V knižke sú popísané 
OVERENÉ metódy liečby. Ľahké prípady sa vyliečili do 24 hodín a ťažké prípady (už vážne problémy 
s dýchaním, šokujúca hnačka a dehydratácia...), teploty min.39°C, sa vyliečili do 3 dní!

Naše občianske združenie po vydaní knihy zaslalo maily lekárom, aby začali liečiť podľa týchto 
overených metód v týchto nemocniciach : Zvolen, Považská Bystrica, Trstená, Topoľčany, Dunajská Streda, Banská 
Štiavnica, Galanta, Humenné, Michalovce, Partizánske, Rimavská Sobota, Rožňava, Spišská Nová Ves, Košice, Žilina, 
Čadca, Banská Bystrica, Nitra, Trenčín, Prešov. V takejto časovej postupnosti a nakoniec sme ten mail poslali aj na Lekársku 
komoru...... Presný zoznam lekárov a mailov, ktorých bolo zaslaných asi 800, samozrejme máme. 
Doručených bolo okolo 90 % .... A čo sa stalo? Odpovedali len dvaja lekári ... že ich názory amatéra 
Kysuckého nezaujímajú.....?? Teda im je úplne jedno, koľko ľudí zbytočne zomrie v ich nemocniciach?!
Kópia textu týchto našich mailov je v prílohe. (V Dunajskej Streda sa dokonca na internete „chválili“(koncom 

februára), že u nich prežije na koronavírus len asi 15 % pacientov?) Neuveriteľné...?
Pritom Kysucký ponúkol Ministerstvu zdravotníctva SR jeho skoro 100% účinné liečebné metódy už v apríli minulý roka a 
potom aj v októbri, dôkazy sú uvedené na konci tejto knižky od Kysuckého.
Ak sa použijú masovo preventívne opatrenia (Kapitola 7 + časť Kapitola 3 o citróne a hlavne zásaditosti...) podľa 
Kysuckého, tak do týždňa klesne chorých o 90 %. A za ďalší týždeň o 99 %. A ak sa začnú liečiť vážne 
chorí v nemocniciach týmito metóda (plus ešte jedna veľmi jednoduchá metóda, ktorú pán Kysucký doplní, pretože 
v strese ako napísal túto knižku v januári 2021 za 4 dni, zabudol na overenú liečebnú metódu, ktorá dokazuje jeho Kapitolu 

10.....), tak do týždňa klesne počet mŕtvych min. o 95 %!!!! Opakujem, sú to overené metódy v praxi!!!!
Toto je očividný hyenizmus lekárov a celého súčasného zdravotníckeho systému SR! Preto si

myslíme, že asi až 95 % súčasných lekárov pri ich práci zaujíma skutočne len ich zisk!..... Chápete 
„nemocní“? Celý zdravotnícky systém SR vydiera občanov a priživuje sa ako cudzopasník na tejto 
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pandémii. Oni úmyselne udržujú pandémiu – však zisky!! Neverte súčasným lekárom a farmaceutickým 
spoločnostiam nič!! Obchodujú s Vašim zdravím aj životom!

V prípade, že tieto metódy Kysuckého vo Vašej obci chcete použiť a informovať občanov, 
napíšte nám na e-mail info@obrodaslovanov.sk a my Vám vystavíme faktúru za knihy vrátane 
poštovného vo výške 19 EUR. Ďalšie knihy v týchto cenách si môžete objednať na našich veb stránkach.
Naše občianske združenie je nezisková organizácia, tak ako každé OZ, preto nám nemusíte závidieť.... 

V prípade, že Vás to nezaujíma a odmietate využiť tieto vedomosti a šíriť ich vo Vašej obci, tak 
prosíme, aby ste nám knihy nepoškodené vrátili do 10 dní, ako ste ich dostali, na vyššie uvedenú adresu. 
Ďakujeme. 
S pozdravom
Ing. Pijak Pavol, predseda občianskeho združenia

Príloha :
Text mailu, ktorý bol zasielaný na konkrétnych lekárov a v konkrétnych nemocniciach.......

Pre : všetci primári a vedúci lekári 

Vážený pán, Vážená pani,

Naše občianske združenie Obroda Slovanov vydalo novú vzdelávaciu publikáciu „Zbytočná vakcinácia“,
autor Pavol Peter Kysucký. V tejto malej knižke sa uvádza, ako sa dá ľahko liečiť koronavírus a aká je
jednoduchá prevencia.... Pán Kysucký už v apríli minulého roku poslal poštou doporučene list-ponuku
na Ministra zdravotníctva SR a aj Predsedovi vlády SR, že má „overené“ metódy liečby koronavírusu.
A že chce dokázať  účinnosť svojich metód – nech mu dajú 100 ťažko chorých v nemocniciach a 95
vylieči do 5 dní a zvyšných 5 za ďalších 5 dní.... teda účinnosť 100 %. V októbri poslal na Ministerstvo
zdravotníctva SR a na ďalšie ministerstvá a úrady ďalších 14 listov s tou istou ponukou...., všetky listy
doporučene. Ale doteraz   nedostal žiadnu odpoveď....?? A tak sa rozhodol napísať túto knihu........ Na
konci knihy sú uvedené texty obidvoch listov aj v apríli a aj v októbri minulého roka. 

Teraz  –  v  tejto  kríze  -  sa  jasne  ukázalo,  že  slobodná tržná  ekonomika  v demokratickom
zdravotníctve je totálny omyl.... Tiež sa ukázalo, že tí mladí lekári, ktorí vyrástli za demokracie, majú
väčšinou slabé vzdelanie v ich obore! Myslíme si,  že skutočne schopných lekárov je teraz podstatne
menej ako za socializmu. Ako je možné, že amatér vie o liečení chrípky a koronavírusu 3 krát viac ako
celý zdravotnícky systém na Slovensku? Zdravotníctvo a lekári za totality v socializme boli potom na
podstatne vyššej úrovni ako teraz v tomto demokratickom režime.......  V záujme záchrany ekonomiky
a životov  ľudí  Slovenska  sme  sa  rozhodli  konať,  pretože  tento  demokratický  zdravotnícky  systém
s ministrom aj celou vládou ide proti záujmom celej spoločnosti!!!! A opatrenia, ktoré nedávno navrhla
lekárska  komora  sú  úplne  na  smiech.........  Sklamala  koalícia  a aj  celá  „demokratická“  opozícia.......
Demokracia sa ukazuje ako problematický systém štátneho zriadenia.  

Pre predstavu uvádzam. Dňa 25.2.2021 som čítal na internete, ako liečia a akú majú prevenciu v Bolívii
–  najchudobnejšom indiánskom štáte  južnej  Ameriky.  Bolívijské  metódy tak  zo  70  % zodpovedajú
Kysuckého  overeným metódam...  Takže  Bolívia  má  podstatne  lepšie  zdravotníctvo  aj  lekárov  ako
Slovensko?! 

Dostatočné informácie o tejto knihe sú na našich veb stránkach pod linkom : 
https://www.obrodaslovanov.sk/index.php/analyzy-od-p-p-kysuckeho/88-obroda-slovanov/99-nova-
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kniha-zbytocna-vakcinacia . Kniha sa bežne predáva v internetových kníhkupectvách. Ale väčšie 
množstvá kníh si môže za polovičnú cenu každý objednať priamo u nás na www.obrodaslovanov.sk. 

S pozdravom

Ing. Pijak Pavol, Predseda občianskeho združenia OBRODA SLOVANOV 
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