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Zdravotníctvo za socializmu
Keď sa pozerám na mladých ľudí okolo seba a na názory týchto duševne „deformovaných“ mladých
ľudí, tak som sa rozhodol napísať aj takýto jednoduchý, ale o to možno viac vypovedajúci článok….
Okolo r. 2016 som bol asi po 10 rokoch opäť v Prahe. Žil som v Prahe od r. 1985 do 2006-7. Teda Prahu
dobre poznám, lepšie než Bratislavu. Mal som stretnutia na Hájoch v tamojšej picérii pri multikine.
Sedel som vonku asi 30 minút, kým prišiel môj obchodný partner…… Pozeral som po ľuďoch okolo…..
Pozerám a vidím…… samý „duševne už nedostatočný“, nechcem hovoriť, že debil…. Totálne „tupí“
ľudia tam sedeli! Nič im nevidím na očiach, na duši…. Sú už totálne zdegenerovaní! Čo sa stalo za tých
asi 25 rokov od socializmu? Prečo len za 25 rokov masy priemerných ľudí v Prahe tak rýchlo duchovne
zdegenerovali?
Pozrite si dole dve videá o Spartakiáde práve v Prahe!!!!!!! Ako je možné, že Praha organizátor takých
výnimočných duchovno-športových masových akcií, tak skokovo zdegenerovala? Aké sily spôsobujú
takúto strašnú degeneráciu myslenia a tela?
Neviem to iste, ale myslím si, že je to genetická a aj duchovná historická súvislosť….
A genetika je ovplyvnená : stravou a liekmi… Nič iné ako strava a lieky nedokážu zmeniť genetiku
človeka tak rýchlo. Prečo teda tak skokovo zdegenerovala genetika Pražákov? Pretože ……….. Však
strava, lieky……… a myslenie. O myslení, ako mení genetiku a naopak poškodenie genetiky spôsobuje
degeneráciu myslenia, je skoro dokonale vysvetlené v hlavnej knihe, z ktorej si môžete prečítať krátke
reklamné výbery tu…. https://www.obrodaslovanov.sk/index.php/ukazka-z-knihy
Dole sú videá, kde každý vidí, akí boli za socializmu mladí ľudia štíhli, vyšportovaní a zdraví….. Aké
krásne mladé dievčatá a ženy tam tancovali…. teda športovali…. Však Nemci mali oprávnený strach z
Čechov, tak silný genetický národ to vtedy boli… A akí tuční mladí ľudia nám tu teraz chodia po
uliciach nielen v Prahe, ale už aj na celom Slovensku?!
Dňa 19.4.2020
S pozdravom
Ing. Pijak Pavol
Predseda občianskeho združenia

Poznámky :
Pozrite si tieto fantastické videá. Iné som nezohnal….. A neviem, dokedy budú na internete, pretože
demokratická zločinecká cenzúra silnie a ich zlosť narastá….
https://dennikn.sk/170708/posledna-spartakiada-1985-cviky-nakupy-erotika-aj-stres/
https://sport.pravda.sk/ostatne-sporty/clanok/495701-spartakiady-obdivoval-svet-doma-padli-donemilosti/
https://www.youtube.com/watch?v=dgu9cvChOlY
https://www.youtube.com/watch?v=PerR-KMMW-g
https://www.youtube.com/watch?v=kea2ig8_7rw
https://www.mojevideo.sk/video/b7d6/historicky_posledna_spartakiada_1985.html
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https://www.google.com/search?q=Spartaki%C3%A1da+1985+dorostenky+a+
%C5%BEeny+Video&client=firefox-bd&sa=X&biw=1920&bih=966&sxsrf=ALeKk03vXzpp7B1nvj8JtiLejSYjfpMrJg:1587296755602&tbm
=isch&source=iu&ictx=1&fir=3uUMZB_JH7_T9M%253A%252CobfiXCWBd-oQgM
%252C_&vet=1&usg=AI4_kSd7C9ULRRBKQ5bEdCGDfN2KQJu7g&ved=2ahUKEwie85SatfToAhXQG5oKHfzSASsQ9QEwAn
oECAIQCQ#imgrc=3uUMZB_JH7_T9M:
https://www.google.com/search?q=Spartaki%C3%A1da+1980+dorastenky+a+
%C5%BEeny&client=firefox-bd&sa=X&biw=1920&bih=966&sxsrf=ALeKk01mYzITidsZbll2xOgTJU1vTYDeA:1587297168055&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=DqDPUXTt3sRq2M%253A%252Cjj5iNSAJmLEVM%252C_&vet=1&usg=AI4_kTdvopdK0G_RdRxhnsZqDcMY6IQrQ&ved=2ahUKEwjU-retvToAhUE_KQKHWCqAQoQ9QEwAXoECAUQBg#imgrc=DqDPUXTt3sRq2M:
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