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

Vec : Dotazník 
Liečba ťažko chorých na koronavírus

Tí, ktorí budete testovaní, že máte koronavírus a súčasne budete mať „vážne“ zdravotné problémy, tak 
mi napíšte na tento mail nášho občianskeho združenia a ja Vám napíšem, aké látky máte užívať a ako sa 
máte chovať. Garantujem, že min. 90-95 % z Vás budete zdraví do 3-5 dní! Skoro všetci zvyšní sa 
vyliečia za ďalších 5 dní!
Na našu mailovú adresu vyplňte tento Dotazník :

1. Meno a priezvisko
2. Dátum narodenia, alebo len vek v rokoch.
3. Vaša výška a hmotnosť
4. Kontakty : mail a mobil
5. Ste v nemocnici, alebo ste doma?
6. Ak ste v nemocnici, napíšte meno nemocnice a adresu a kde na akom oddelení ste. Najlepšie aj 

mena ošetrujúcich lekárov! To pre budúce dokazovanie ich neschopnosti!
7. Ak ste v nemocnici, napíšete, či vám dávajú lieky a ak áno, tak aké Vám dávajú lieky? Bežne 

počujem, že na túto chorobu neexistujú lieky a tak lekári v nemocniciach údajne skutočne 
nedávajú žiadne lieky. Neviem!

8. Aké máte zdravotné problémy v súvislosti s koronavírusom.
9. Aké máte iné dlhodobé zdravotné problémy

Je jasné, že ťažko chorý v nemocnici nebude písať mail! Tak nech ten mail napíše jeho rodinný 
príslušník, ak chcete odo mňa dostať konkrétnu „liečebnú receptúru“!
Ak mi príde veľa žiadostí, budem sa viac venovať tými, ktorí majú väčšie zdravotné problémy. Prednosť
budú mať tí, ktorí sú už v nemocnici a teda ich zdravotných stav je vážnejší! 

Ten Dotazník je preto taký „dôverný“, pretože chcem skontrolovať „policajných a zdravotníckych“ 
provokatérov. Ak nadobudnem neistotu, že ste platený „policajtský“ provokatér Matovičov 
a Pellegriniho, tak Vám nepošlem môj osobný návrh na Vašu liečbu. 
Uvedomte si, že nemusíte svojim lekárom hovoriť nič........ Len budete užívať a robiť to, čo Vám ja 
napíšem a do 3-5 dní budete zdraví!! Garantujem! 

Šírte tento list a informáciu masívne hlavne medzi ťažko chorých a ich rodinných príslušníkov!!
Myslím si, že som schopný odpovedať tak 50 vážne chorým každý deň! 
Ešte zopakujem náš mail : info@obrodaslovanov.sk 

S pozdravom
Pavol Peter Kysucký
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