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Zločinecká podstata zdravotníctva v tržnej ekonomike
Súčasná kríza okolo koronavírusu odhalila donaha zločineckú podstatu celého systému zdravotníctva v
slobodnej tržnej ekonomike, ako je napr. aj tá Slovenská ekonomika.
Spýtam sa na začiatku :
- Ako je možné, že ja sa vyliečim prirodzenými a prírodnými metódami z chrípky tak asi za 2-3 dni a s
liekmi od lekára sa liečim 2-3 týždne?
- Ako je možné, že som písomne ponúkol Ministerstvu zdravotníctva SR, nech mi dajú 100 pacientov a
ja ich vyliečim do 5-10 dní (podľa náročnosti) a že nikto určite nezomrie, ale Ministerstvo odpovedalo,
že ich moja ponuka NEZAUJÍMA??
- Prečo lieky, ktoré kupujeme v lekárňach majú tak nízku liečivú schopnosť, že ja s mojimi primitívnymi
liečebnými metódami sa vyliečim asi 5 krát rýchlejšie na chrípku, ako s liekmi od lekára?
- Mal som dlhoročný problém s ramenom. Údajne veľmi dobrý ortopéd v Žiline mi povedal a na
monitore nejakého prístroja mi ukázal, že mám nejaký kalcinát a ten sa má operovať. Spýtal som sa, aká
bude cena operácie. Povedal 880 EUR. Ja som na to, že mu navrhnem zmluvu, že mu zaplatím o 50 %
viac, ale keď ma po operácii bude rameno aj ďalej bolieť, že mi vráti peniaze. Nesúhlasil…. Navrhol
som mu zmluvný príplatok 100 %…. Ani s tým nesúhlasil… a veľmi milo mi vysvetľoval, že oni nie sú
podnikatelia, že ja nerozumiem, ako funguje zdravotníctvo…. Poslal som ho do riti, že on sám neverí
svojej operácii, tak sa určite nebudem operovať….. a odišiel som a nikdy som sa už k nemu nevrátil.
Potom som rozmýšľal, čo s tým budem robiť. Pravú ruku som mohol zdvihnúť tak max. na úroveň
ramena. A tak som pravou rukou začal hrať ping-pong…... Pravidelne asi 3 krát do týždňa. Asi pol roka
som trpel ako kôň a potom odrazu všetka bolesť prešla…… A odvtedy už asi 7 rokov ma nebolí nič.
Ale ten „mäsiar“ by mi rozrezal rameno pre nič..?? A jemu by to samozrejme bolo úplne jedno!
Prečo sú lekári a farmaceuti teraz také svine? Čo sa stalo? Ja osobne neverím žiadnemu lekárovi a
žiadnemu lieku. Je jasné, že je to prehnané a určite je veľa schopných lekárov, morálne vynikajúcich
lekárov, je určite aj veľa dobrých a účinných liekov…. Ale ten zvyšok je to, čo Vás zničí!
V knihe Obroda Slovanov od P. Kysuckého sa podrobne analyzuje, prečo zdravotníctvo nie je možné
riadiť princípmi slobodnej tržnej ekonomiky. Prečo? Pretože v slobodnej tržnej ekonomike je zisk to
hlavné. Ak teda lekári majú málo pacientov, tak majú malé platy. Ak lekárne predávajú málo liekov, tak
majú malé zisky. Teda ak lekárne predávajú málo liekov, tak nadnárodné farmaceutické spoločnosti
majú malé zisky. To isté platí aj na ľudových liečiteľov – ak majú málo chorých, schopných platiť, tak
majú malé zisky…. Chápete? Priemerní ľudia určite nie do hĺbky problému.
Prečo je napr. vo Švajčiarsku, ktoré má podstatne staršie obyvateľstvo ako Slovensko, údajne až 3 krát
menšia spotreba liekov, ako na Slovensku? No preto, pretože Švajčiari nie sú takí hlupáci ako Slováci a
vedia, že lekári aj farmaceutické spoločnosti klamú a nechcú ich liečiť, ale chcú ich obrať o peniaze!
Však si pozrite, aké majú mesačné zisky rôzni špecialisti a aj obvodní lekári! To vás jeebbne….., keď to
zistíte! Ale to nie sú len lekári a farmaceuti, to sú teraz v čase novej koronakrízy aj mikrobiológovia,
vedci, akademici, profesori…. Všetko je to jedna MAFIA, ktorá ide po svojom zisku. Na tuposti tejto
novej vládnej koalícii a aj nereagujúcej opozícii, mozgovo nedostatočných „jelít“, skolabuje slovenská
ekonomika. A logicky nakoniec aj títo zdravotnícki „cudzopasníci“, aj keď až tak ďaleko ich myslenie
„zločinca“ nesiaha.
A naopak, aké majú relatívne nízke platy skutočne vynikajúci lekári pracujúci v štátnych nemocniciach?
Aj poctivci obvoďáci…. Väčšinu peňazí „zožerú“ títo vyžierkovia… slobodne tržne podnikajúci….!!!
Ale je to zložitejšie a ja by som urobil „vietor“ aj v štátnych nemocniciach, kde sa strácajú peniaze!
Takže stručne k veci, teória je detailne vysvetlená v samostatnej dosť rozsiahlej Kapitole 41 – Nové
Slovanské zdravotníctvo, v knihe Obroda Slovanov, autor P.P. Kysucký.
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Zdravotníctvo nesmie byť riadené na princípoch slobodnej tržnej ekonomiky. Zdravotníctvo nemôže byť
riadené ani princípmi tržnej ekonomiky, hoci štátne centrálne riadenej…. Tak, ako demokracia a
slobodna tržná ekonomika je KATASTROFA vo všeobecnosti, tak zdravotníctvo riadené týmito
absolútne mylnými princípmi je „schizofrénia“ celej spoločnosti a štátu!! Ste blázni všetci, ak si myslíte,
že čím viac zaplatíte, tým budete zdravší….!! Presne naopak! Čím viac zaplatíte, tak tým viac sa táto
„chobotnica“ okolo Vás obvinie … a nepustí vás …. určite už nebudete zdraví… však od koho dostanú
peniaze …. ak nie od takých hlupákov, ktorí platia a nemyslia?!
Zdravotníctvo musí byť riadené na úplne iných princípoch. Opakujem, podrobne je to navrhnuté v knihe
Obroda Slovanov. Krátka ukážka na tomto vebe je skutočne len informačná.
Urobte mňa ministrom zdravotníctva SR a do 4 rokov ručím, že dosiahnem toto :
- Zníženie nákladov na zdravotníctvo o 50 %
- Zásadné zvýšenie celkového zdravia populácie
- Slovenskí lekári sa stanú žiadaní v zahraničí, pretože na Slovensku ich bude prebytok
- Lekári a pacienti sa budú vzájomne uznávať a počúvať na princípe Slovanskej hierarchie
Je jasné, že ani koalícia a ani žiadna opozícia toto „teraz“ neurobí. Vo vedeniach všetkých politických
strán sú tak hlúpi ľudia, že vôbec nedokážu chápať, čo píšem. Ale hlavne títo hlúpi politici, ktorí nemajú
komplexné všeobecné vzdelanie, sa spoliehajú na nejakých odborníkov…? Však politik v demokracii
rozhoduje! Alebo nejakí…., nikto ich nepozná…. ktorí nenesú za svoje rozhodnutia žiadnu
zodpovednosť!!?? Človek, ktorý je úzky špecialista napr. na právo, ekonomiku…. bez dôkladného
všeobecného vzdelania aj v oblasti filozofie, náboženstva, psychológie, matematiky, fyziky, chémie….
dejín Slovanov a Slovenska, absolútne nemá čo hľadať vo vrcholných mocenských štátnych pozíciách….
Ale však nemorálnych „pseudo-odborníkov“ je vždy min. 5-10 krát viac, ako morálnych. Myslíte si, že
nejaký morálny lekár pôjde proti svojej komore a proti ostatným lekárom…..?? Nemôže…. Táto MAFIA
by ho zničila…. Preto len „politici-mocnári“, ktorí majú dostatočne kvalitné všeobecné vzdelanie a silu
DUCHA, dokážu rozumne vládnuť…… Súčasná koalícia aj opozícia sú rovnakí – hlúpi a nevzdelaní...
Je jasné, že všetci títo EU „demokrati“ pôjdu proti mne… Serem na nich!
Ale čas sa odpočítava….. V Kap. 43 je jasne určené, aké šoky a „revolúcie“ budú skoro….. Preto netešte
sa vy myslením jednoduchí nevzdelanci, teda potenciálne myslením stále možní zločinci…. Nerozumiete
zasa, čo som napísal? Je to len logické, ak ste vzdelaním a múdrosťou priemerní ľudia….. Učte sa, učte
sa, učte sa, …. ako hovoril Lenin. Nie som nejakým vyznávačom Lenina, ale s týmto s ním súhlasím... a
on sa preslávil týmto výrokom.
Dňa 12.4.2020
Ing. Pijak Pavol
predseda OZ

Poznámka, 14.4.2020 :
Určite si pozrite toto vynikajúce video : https://youtu.be/T2DbD0xKPkE?t=36
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